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Exportação de Aves - Relação Brasil x Oriente Médio 
 

Resumo 

 

Falar de exportações de aves para o Oriente Médio é um grande desafio, pois se 

trata de outro país e outra cultura, mas é um dos temas mais comentados hoje no 

mundo por conta do sucesso e da grande aceitação que o mercado do oriente 

vem tendo com nossos produtos brasileiros. 

E porque não estudar as peculiaridades de um país tão rico em opinião, religião e 

objetivos, já que esse país que parece ser tão complicado nos renderam só em 

outubro embarques que atingiram 355,4 mil toneladas isso foi um recorde para 

nos brasileiros. 

 

Introdução 

 

Estabelecer-se no Oriente Médio requer um jogo de cintura que vai além das 

estratégias de negócios pura e simplesmente. É preciso saber lidar com uma 

diversidade até mais complexa que a do mercado brasileiro. 

A Arábia Saudita em 2012 teve o Produto Interno Bruto em termos de poder de 

compra alto e ficou em 22º lugar do mundo, o que transformou o país na segunda 

maior economia do Oriente Médio. 

A localização é um ponto estratégico já que a Arábia Saudita esta localizada no 

Oriente Médio faz fronteira com o Golfo Pérsico e com o Mar Vermelho, o país tem 

como recursos naturais o petróleo, o gás natural, o minério de ferro, o ouro e o 

cobre. A localização é uma grande aliada na questão de transportes já que temos o 

litoral do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho. 

Um dos objetivos desta pesquisa é mostrar como é feita a exportação de frango para 

o Oriente Médio e o quanto este mercado esta crescendo. 

 

 

Objetivos 

 

  



Esta pesquisa tem como objetivo orientar como devemos proceder para exportar 

para o Oriente Médio e através disto mostrar que nos dias atuais que estamos 

vivendo exportações pra o Oriente Médio é sinônimo de sucesso. 

Os números provam isso, podemos perceber no decorrer do trabalho que as 

exportações de aves especificamente frangos no Brasil vem aumentando cada vez 

mais. 

Neste projeto será apresentada uma exposição sobre o cenário internacional sobre 

comércio de carne de frango entre Brasil-Arábia, demonstrando o crescimento 

econômico existente quando se mantém uma relação com outros países, desde que 

seja cumprida as regulamentações de acordo com as exigências do país comprador. 

 

 

Metodologia  

 

Na pesquisa utilizarei a internet, livros e reportagens relacionadas a um tema tão 

discutido hoje no mundo, não terei dificuldade alguma para conseguir as 

informações necessárias para que este trabalho seja desenvolvido da melhor 

maneira possível, pois existe muito material importante e de fácil acesso. 

Não gastarei recursos financeiros, pois todo o esforço necessário será a dedicação 

para chegar ao objetivo proposto desta pesquisa. 

O projeto será apresentado desde o começo quando, por exemplo, uma fabrica é 

aprovada para começar a exportar para o Oriente Médio como isso é feito? Quais 

são os requisitos? 

Gráficos é uma maneira de visualizar e identificar desde quando que as exportações 

de aves pra o Oriente médio teve um aumento significativo e buscar qual foi o motivo 

para isso ter acontecido. 

Conto também com a ajuda do meu Orientador para descrever todo o processo de 

exportação, do embarque ate o seu destino final. 

Informações de como a religião e o modo de viver das pessoas que moram no 

Oriente Médio afetam diretamente as exportações, para isso identificarei todas as 

suas exigências. 

Farei um projeto de como é a relação Brasil X Oriente Médio e ao mesmo tempo 

criaremos quase um manual de como exportar e como fazer dar certo. 

 



Desenvolvimento 

 

Estabelecer-se no Oriente Médio requer um jogo de cintura que vai além das 

estratégias de negócios pura e simplesmente. É preciso saber lidar com uma 

diversidade até mais complexa que a do mercado brasileiro. 

Exportar frango para o Oriente médio não é uma atividade tão fácil quanto 

imaginamos, varias empresas estão exportando para lá depois de estudar a 

recepção que o Oriente Médio teria, e com certeza eles perceberam que seria um 

sucesso, os números provam isso as exportações de frango tiveram uma grande alta 

no ano de 2012. Exportações do Brasil à região do Oriente Médio rendeu US$ 1,6 

bilhão no primeiro semestre, aumento de 30%. Receita total com embarques do 

setor avançou 7,2. 

O islamismo, religião seguida pelos muçulmanos, impõe algumas restrições em 

relação à alimentação. A doutrina divide os alimentos em três grupos distintos: os 

alimentos Halal, ou seja, permitidos; os Makruh, alimentos que podem ser 

consumidos, mas que não são encorajados a fazê-lo; e os alimentos proibidos, 

denominados Haram. Para os muçulmanos não é permitido comer carne suína e de 

animais carnívoros ou qualquer forma de sangue. Assim, o abate de frangos deve 

seguir rigorosamente os preceitos da religião islâmica. 

A BRF, por exemplo, tem um sistema muito rigoroso, para exportar para um país tão 

religioso e tão exigente como o Oriente Médio, algumas normas corporativas como, 

o abate Halal são realizadas com o acompanhamento de um inspetor muçulmano, 

que garante que o processo seja realizado de acordo com o que estabelece o 

Alcorão. Neste tipo de abate, o peito do frango deve estar voltado para a Meca e o 

corte, em formato de meia lua, feito por um instrumento afiado. Essa operação serve 

para provar que o abate é feito em obediência a Deus, o que periodicamente é 

conferido por um supervisor, também muçulmano, que visita com frequência todas 

as unidades habilitadas da BRF. 

O oficio do degolador é estritamente ligado às tradições religiosas e o abate.  Cada 

animal que passa pela mão desse profissional, é oferecido a Alá antes de ser morto. 

Com um facão minuciosamente afiado em punho, ele pronuncia, em árabe, a frase 

“em nome de Deus” e sacrifica o animal. É preciso ainda dissociar os elementos 

vitais e, por isso, é preconizada a retirada total do sangue do animal, eles dizem que 

a doença vive no sangue.  Antes da morte, o frango deve descansar, no mínimo, 12 



horas eles falam que é “para não ficar agitado e esvaziar o estômago”, deve-se 

evitar, também, que tenham comido ração com proteína animal ou recebido 

hormônios. O post mortem também é regido pela doutrina e as carcaças halal são 

separadas das convencionais. O contato com o produto convencional é estritamente 

proibido, mesmo já embalado. 

A Árabia Saudita em 2012 teve o Produto Interno Bruto em termos de poder de 

compra alto e ficou em 22º lugar do mundo, o que transformou o país na segunda 

maior economia do Oriente Médio. 

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) brasileiro, em 2009, a Arábia Saudita foi o principal destino das exportações 

brasileiras de carne de frango, produto que compôs cerca de 30% das vendas para 

o Golfo Pérsico. 

A localização é um ponto estratégico já que a Arábia Saudita esta localizada no 

Oriente Médio, faz fronteira com o Golfo Pérsico e com o Mar Vermelho, o país tem 

como recursos naturais o petróleo, o gás natural, o minério de ferro, o ouro e o 

cobre. A localização é uma grande aliada na questão de transportes já que temos o 

litoral do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho. 

O forte compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura tornou o mercado 

atraente para as multinacionais como a BRF. Mas eles ainda dependem muito de 

investimentos do governo, a Arábia Saudita tem demonstrado abertura a parceiras 

público-privadas, dando mais preferência nos setores de energia e água, então o 

país tem incentivado o crescimento do setor privado buscando diversificar a sua 

economia e gerar mais empregos. 

O governo esta planejando gastar S$373 bilhões entre 2010 e 2014 nos seus 

projetos, que inclui área de transportes como ferrovias, portos e aeroportos. Então 

este é mais um motivo para exportar para o Oriente Médio, conforme a economia 

cresce os investimentos também crescem, fazendo assim, por exemplo, com que os 

meios de transportes fiquem melhores e mais rápidos visando mais agilidade nos 

processos de exportação e importação onde o meio de transporte é um dos mais 

importantes. 

Todas as importações de origem animal estão sujeitas a autorização do Ministério 

da Agricultura Local, os certificados de preenchimento dos requisitos fitossanitários e 

de quarentena são solicitados, e os bens são inspecionados no escritório da aduana 



de entrada antes do desembaraço aduaneiro. Os certificados Halal são 

extremamente necessários para produtos de origem animal. 

Quando todos os documentos forem preenchidos para a entrada, os bens 

importados passam por duas verificações: 

1º identificação dos bens importados, comparando-os as informações providas a 

SADC; 

2º Teste de laboratório de espécimes miscelâneas dos bens importados para 

averiguar seu estado de consumo e data de expiração, todos os dados são 

comparados com a documentação de importação preenchida, este teste é feito pelo 

Ministério da Saúde. 

Depois que os resultados forem favoráveis o importador para permitir a entrada, 

recolhe as taxas relacionadas a direitos, testes laboratoriais e de entrada dos portos. 

Existe uma Lei Aduaneira Comum que diz que até que os procedimentos e 

pagamentos aduaneiros estejam completos, os bens não podem ser liberados. Mas 

quando é liberada a entrada no mercado saudita, uma Declaração Aduaneira 

eletrônica é emitida ao importador, então o documento é carimbado para garantir 

que os bens possuem permissão para entrar no pais. 

Para a exportação definitiva é preciso ter fatura comercial original, certificados de 

origem e sanitário legalizados pelo consulado saudita do país de procedência; 

conhecimento de embarque original (seja marítimo, seja aéreo) ou certificado do 

embarcador devidamente carimbado pelo banco competente, como garantia do 

direito de ingresso do bem. 

As embalagens dos produtos assim como o empacotamento devem ser fortes para 

resistir ao calor do verão, umidade, todos os produtos devem informar o país onde 

foram produzidos, se por um acaso a informação não estiver legível na embalagem 

o departamento aduaneiro não permitirá o desembaraço dos bens e o agente do 

importador será responsável por devolver os bens para sua origem. 

Outra exigência das autoridades portuárias é que tenha sempre uma etiqueta dentro 

da porta do contêiner das mercadorias importadas, com o nome e o endereço do 

consignatário, informações que devem contem no Packing List, o modo de 

empacotamento e o grau de sensibilidade da mercadoria. 

Toda a carga deve estar em pallets ou consolidada, se não estiver será cobrada 

uma multa de cinco mil reias por remetente, o peso limite por pallet ou unidade é de 

duas toneladas. 



Existe uma Organização Saudita de Padronização que estabelece regras para 

etiquetagem, principalmente para produtos de origem animal. A etiqueta deve conter 

em inglês e árabe, o nome do produto, seus conteúdos, o peso liquido, a data em 

que foi produzido e quando vai vencer, o nome do pais em que foi fabricado. Não 

podemos esquecer também que é preciso a licença de exportação. 

Geralmente todas as negociações para produtos importados são negociadas pelo 

CIF, que é o custo, seguro e frete, mas os impostos não são os únicos gastos 

aduaneiros, sendo que a emissão de todos os documentos necessários demora 

aproximadamente 17 dias, custa aproximadamente também US$686, a maioria dos 

gastos é do importador. 

Os árabes tem um ritmo moderado de negociação e todas as questões devem ser 

pontuadas uma a uma, claro que teremos varias exigências no inicio, os árabes são 

conhecidos por serem negociadores eficazes, o negociador brasileiro deve estar 

preparado, com estratégicas definidas e respostas na ponta da língua. Os árabes 

gostam muito de conversar não existe muita formalidade com eles, os feriados são 

geralmente na quinta-feira e sexta-feira, mas eles estão mudando para sexta-feira e 

sábado para terem mais dias uteis com o mundo. Não é recomendado mostrar a 

sola do pé ou do sapato para um árabe, pois isso seria uma ofensa. Era costume 

dos nômades do deserto andar descalços, com os pés muito sujos e dispondo de 

pouca água para lavá-los, então, mostrar essa parte do corpo tornou-se rude, por 

representar a sua parte mais suja e baixa. Colocar a mão direita no coração depois 

de apertar a mão de alguém é demonstração de respeito e sinceridade. Os homens 

se levantam quando uma mulher entra na sala e todos se levantam quando novos 

convidados chegam a uma reunião social e quando uma pessoa de mais idade ou 

de alto cargo entra ou sai da sala. 

O cumprimento deve sempre ser pela mão direita, pois a esquerda é considera suja, 

geralmente, os homens devem estender a mão primeiro para que  uma mulher o 

cumprimente, sendo incomum que o façam em público. No entanto, entre um 

homem estrangeiro e uma mulher saudita, recomenda-se esperar a iniciativa da 

mulher. Caso uma mulher ou um homem não estenda a mão, leva a mesma ao 

coração como sinal de respeito. A despedida geralmente é Ma-assalama (Fique em 

paz). Conhecer algumas palavras em árabe é sinal de respeito e importância a 

cultura deles. 



A BRF segue todas essas exigências para poder exportar para o Oriente Médio e 

mesmo com todas essas regras a ser seguida ela percebeu que teria que construir 

uma fabrica nos emirados árabes. 

O sucesso das exportações é tão percebível que a BRF vai inaugurar nesse primeiro 

semestre de 2014 uma nova fábrica construída em Dubai, com certeza esse vai ser 

um marco no processo de internacionalização da empresa sendo que hoje 32% das 

exportações da BRF são para o Oriente Médio. 

A nova unidade produzira empanados, hambúrgueres, pizzas, industrializados e 

marinados. 

A unidade terá mão de obra local, mas, a matéria prima será importada do Brasil, o 

investimento será de US$120 milhões, a capacidade de processamento será de 80 

mil toneladas anuais de alimentos, as vantagens de se ter uma fabrica no Oriente 

Médio que é o maior mercado do frango brasileiro é a proximidade com os clientes, 

a oportunidade de ampliar ao participação no segmento “food service” e um dos 

mais importantes a maior facilidade de desenvolver produtos com o gosto regional. 

Exportar para o Oriente Médio pode ser um desafio, mas nada que com muito 

trabalho e estudo não de certo a BRF é a prova viva de que o mercado do Oriente 

Médio só trará sucesso e lucro, percebemos que a economia do país só vem 

crescendo desde 2010 e já existem planos de melhorias na área de transportes ate 

2014, o PIB esta crescendo e o Brasil esta exportando cada vez mais carne de aves 

especificamente de frango, o ano de 2013 já ultrapassou o que exportamos em 2012 

e olha que nem fechamos o ano ainda, sabemos também que conhecer a cultura e 

as peculiaridades do Oriente Médio é um grande passo para se obter sucesso nas 

negociações. 

 

Resultados 

 

Falar de exportações de aves para o Oriente Médio é um grande desafio, pois se 

trata de outro país e outra cultura, mas é um dos temas mais comentados hoje no 

mundo por conta do sucesso e da grande aceitação que o mercado do oriente vem 

tendo com nossos produtos brasileiros. 

E porque não estudar as peculiaridades de um país tão rico em opinião, religião e 

objetivos, já que esse país que parece ser tão complicado nos renderam só em 



outubro embarques que atingiram 355,4 mil toneladas isso foi um recorde para nos 

brasileiros. 

Um Pais com uma cultura tão definida que nos faz aprofundar cada vez mais no 

modo de viver e querer entender o que esta acontecendo para as exportações de 

carne de frango terem crescido tanto nos últimos anos. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa esta ficando cada vez mais completa onde nos mostra o caminho que 

teremos que seguir para nos consolidarmos de vez no mercado do Oriente Médio.  
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