Exportações para os árabes caíram em agosto
Marcos Carrieri
Recuo na receita com vendas aos países do Oriente Médio e do Norte da África em relação ao
mesmo mês de 2012 foi de 16,08%. Mesmo assim, desempenho é melhor do ano.
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As exportações do Brasil aos países árabes somaram US$ 1,196 bilhão em agosto, uma queda
de 16,08% em relação ao mesmo período de 2012. Mesmo assim, de acordo com dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) compilados pela Câmara
de Comércio Árabe Brasileira, agosto foi o mês em que o Brasil mais exportou para os países
árabes neste ano. No sentido contrário, o País importou US$ 451 milhões, um aumento de
33% em comparação com agosto de 2012.

ed
u

ca

No período, o Egito foi o principal importador de produtos brasileiros entre as nações do
Oriente Médio e do Norte da África. O país comprou US$ 295,29 milhões em produtos
brasileiros, 21,78% a menos do que em agosto de 2012. Arábia Saudita, Emirados Árabes
Unidos, Argélia e Omã completam o ranking dos cinco maiores compradores de produtos
brasileiros, mas todos estes países importaram menos no mês passado.
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O Iêmen, o sexto principal cliente brasileiro entre os árabes, comprou mais produtos do País
neste ano: foram importados US$ 46,43 milhões, um aumento de 81,74% em relação aos US$
25,55 milhões importados em agosto de 2012. Tunísia, Líbano, Mauritânia, Iraque, Catar e
Palestina foram outros países que compraram mais em agosto.
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Alaby: mês sagrado influenciou exportações de agosto
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Não foi apenas o valor dos produtos exportados pelo Brasil que caiu. Em volume, as vendas
também foram menores no período. De acordo com as informações do MDIC, em agosto deste
ano o Brasil exportou 3,2 mil toneladas aos países árabes, 17,76% a menos do que no mesmo
mês de 2012. Também nas compras por volume, o Egito foi o principal comprador, seguido por
Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Argélia.
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No mês, foram embarcados US$ 347,94 milhões em carnes e miudezas comestíveis, o
principal produto exportado no período, com aumento de 12,3% sobre igual mês de 2012.
Entre os alimentos industrializados, segundo grupo de produtos mais exportados, as vendas
somaram US$ 352,98 milhões, uma queda de 18,96% em relação a agosto do ano passado.
Razões

De acordo com o diretor geral da Câmara Árabe, Michel Alaby, agosto foi o período seguinte ao
Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, o que levou as exportações a caírem. "Os países
árabes consumiram os estoques (acumulados para o Ramadã). Provavelmente, no fim do mês
as compras voltaram a subir. Neste período é compreensível que o Egito tenha sido o principal
importador de produtos brasileiros devido à queda do governo (de Mohamed Morsi, deposto
em julho). O governo interino comprou alimentos para garantir comida à população", disse.

Mesmo tendo exportado menos em agosto do que no mesmo período de 2012, o mês passado
foi o melhor das exportações brasileiras aos países árabes em 2013. Em julho, o Brasil
exportou US$ 1,055 bilhão à região. Em junho foram US$ 980,03 milhões; em maio, US$
1,049 bilhão; em abril, US$ 1,140 bilhão; em março, US$ 1,172 bilhão; em fevereiro US$
1,076 bilhão; e em janeiro, US$ 1,141 bilhão.
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Alaby afirmou também que as exportações brasileiras estão menores do que em 2012 devido a
fatores como volatilidade do câmbio, perda de competitividade da indústria brasileira e crise
internacional. "Com a crise, a Europa e a China passaram a investir mais nas suas relações
comerciais com os árabes", disse.
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No acumulado do ano, as vendas do Brasil aos árabes somam US$ 8,8 bilhões, uma queda de
5,39% em relação aos US$ 9,3 bilhões exportados ente janeiro e agosto de 2012. Em 2013, os
principais compradores do Brasil são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Omã e
Argélia.
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No último mês, o Brasil importou US$ 451,22 milhões dos países árabes, 33,3% a mais do que
os US$ 338,51 milhões importados da região no mesmo mês de 2012. O montante, contudo,
representa uma queda de 71,43% em relação ao que o Brasil importou dos países árabes em
julho deste ano, quando as compras somaram US$ 1,5 bilhão.

ex
clu
siv

a

No mês passado, adubos ou fertilizantes foram os principais produtos importados pelo Brasil:
foram US$ 212,91 milhões comprados pelo País. As compras de petróleo somaram US$ 168,36
milhões. No período, os principais exportadores ao Brasil foram Marrocos, Argélia, Catar,
Arábia Saudita e Egito.
No acumulado do ano, o Brasil já importou US$ 7,725 bilhões dos países árabes, 0,24% a mais
do que entre janeiro e agosto de 2012. Combustíveis minerais foi a principal categoria de
produto importada pelo Brasil desde janeiro e somou US$ 6,054 bilhões até o mês passado.
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Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe. [Portal]. Disponível em:
<http://www.anba.com.br/noticia/21839972/corrente-comercial/exportacoespara-os-arabes-cairam-em-agosto/>. Acesso em: 23 set. 2013.

