
Embaixadores discutem oportunidades na Bahia 

 

Diplomatas árabes no Brasil irão se reunir com governador da Bahia, empresários, prefeito de 

Salvador e visitar polo petroquímico na próxima semana. 

 

O Conselho de Embaixadores Árabes em Brasília irá visitar a Bahia nesta semana e discutir 

oportunidades de negócios que podem ser feitos entre o estado e os países árabes. Estão 

previstos encontros com o governador, Jaques Wagner (PT), o prefeito de Salvador, Antônio 

Carlos Magalhães Neto (DEM), empresários baianos e uma visita ao polo petroquímico. 

 

De acordo com o decano do Conselho de Embaixadores, o palestino Ibrahim Alzeben, a viagem 

oferecerá uma oportunidade para que os representantes árabes aprofundem as relações dos 

seus países com a Bahia. “Vamos estabelecer contatos com os empresários locais e estreitar as 

relações diplomáticas e comerciais”, afirmou. 

 

Diretor geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que promove a viagem em parceria 

com o Conselho de Embaixadores, Michel Alaby afirma que esta visita gera a possibilidade de 

discutir parcerias. “A visita dos embaixadores abrirá uma oportunidade ao estado em termos 

de comércio, investimentos em turismo e vamos apresentar os países árabes aos empresários 

baianos”, disse. 

 

Além das visitas ao governador baiano, ao prefeito de Salvador e ao polo petroquímico, os 

diplomatas participarão, na quinta-feira (31), do Fórum Econômico Bahia – Países Árabes na 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Segundo Alzeben, o seminário é a 

oportunidade para que embaixadores e empresários discutam parcerias detalhadamente. Ele 

disse que alguns países com os quais a Bahia já mantém intercâmbio comercial têm interesse 

em oferecer mais produtos, especialmente nos setores de fertilizantes e petroquímicos. 

 

O superintendente de Desenvolvimento Econômico da Secretaria da Indústria, Comércio e 

Mineração da Bahia (SICM), Paulo Roberto Britto Guimarães, afirmou à ANBA que a Bahia tem 

interesse em fazer parcerias com outros países e a visita dos embaixadores árabes ao estado 

pode “descortinar” essas oportunidades. 

 

“De nossa parte há muito interesse em investimentos nos setores de petróleo e petroquímica, 

energia e infraestrutura”, afirmou. Guimarães também disse que, se for o desejo de algum 

país árabe, a Bahia tem empresas que podem ser parceiras em setores como agroindústria, 

energia e petroquímica. 

 

Esta é a terceira visita que o Conselho de Embaixadores faz neste ano a um estado brasileiro. 

Em março eles estiveram em Goiás e em maio, no Rio Grande do Sul. Em 2012, visitaram o 

Paraná e o Rio de Janeiro. 

 

Entre janeiro e setembro deste ano a Bahia faturou US$ 71,75 milhões com exportações aos 

países árabes. Sementes e frutos; grãos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens 

foram os mais vendidos e corresponderam a US$ 34 milhões. Foram seguidos pelas remessas 

de carnes, que chegaram a US$ 10,8 milhões. As exportações neste ano estão 15% maiores 

do que entre janeiro e setembro do ano passado, quando somaram US$ 62,39 milhões. O 

principal cliente da Bahia na região é a Arábia Saudita, seguida por Emirados Árabes Unidos, 

Argélia e Egito. 

 

Entre janeiro e setembro deste ano, a Bahia importou US$ 829,5 mil dos países árabes. Os 

principais fornecedores foram Argélia, Marrocos e Arábia Saudita e os principais produtos 

importados foram combustíveis e óleos minerais. 

 

Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe [Portal]. Disponível em: 

<http://www.anba.com.br/noticia/21860161/oportunidades-de-

negocios/embaixadores-discutem-oportunidades-na-bahia/>. Acesso em: 29 out. 

2013. 
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