
Emirados compram mais calçados do Brasil 
 
País árabe importou 848 mil pares de janeiro a setembro deste ano. Houve aumento de 25,7% 
no volume e de 19,2% na receita obtida com as vendas, segundo dados da Abicalçados. 
 
Os Emirados Árabes Unidos aumentaram em 19,2% as suas importações de calçados do Brasil 
no acumulado deste ano até setembro, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de 
Calçados (Abicalçados). O percentual se refere à receita obtida pelas empresas brasileiras com 
as vendas, que foi de US$ 12 milhões contra US$ 10 milhões em igual período de 2012. Em 
volume, a exportação avançou mais, 25,7%, para 848,3 mil pares. O país foi o 15º destino do 
calçado brasileiro no exterior, segundo ranking da Abicalçados. 
 
A Arábia Saudita também figura entre os 20 maiores destinos de exportação do produto 
brasileiro, na 17ª posição. Os sauditas compraram mais calçados do Brasil do que os Emirados 
Árabes Unidos, mas a lista da associação do setor é feita levando em conta a receita. A Arábia 
Saudita importou 1,19 milhão de pares de sapatos do Brasil de janeiro a setembro, o que 
representou faturamento de US$ 11,47 milhões. Houve queda, no entanto, na receita e no 
volume sobre igual período de 2012, em 21% e 6,3% respectivamente. 
 
Enquanto os Emirados compraram calçados a preços médios de US$ 14,17 o par, os sauditas 
importaram produtos de menor valor agregado, a US$ 9,58. Tanto Emirados quanto Arábia 
Saudita, no entanto, importaram sapatos brasileiros de preço menor do que nos primeiros 
nove meses do ano passado, quando o primeiro havia comprado calçados a valores médios de 
US$ 14,95 e o segundo, a US$ 11,36. O recuo foi de 5,2% e 15,6%, respectivamente. 
 
O maior destino dos calçados brasileiros no exterior de janeiro a setembro foi Estados Unidos, 
que fez compras de US$ 137,3 milhões, seguido da Argentina, com US$ 98,7 milhões, e da 
França, com US$ 48,9 milhões. O Brasil faturou no período US$ 808 milhões com exportações 
do produto, com avanço de 0,9% sobre iguais meses de 2012. Em volume as vendas 
alcançaram 88,3 milhões de pares, uma alta de 9,4% sobre o mesmo período do ano passado. 
 
Em setembro, individualmente, as vendas internacionais do setor renderam US$ 87,9 milhões 
e caíram 0,6% em comparação com igual mês do ano passado. A quantidade de pares 
embarcados ficou em 9,5 milhões e houve queda de 8,5% sobre setembro de 2012. 
 
Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.anba.com.br/noticia/21840265/industria/emirados-compram-mais-
calcados-do-brasil/>. Acesso em: 16 out. 2013. 
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