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MÍDIAS LOCAIS 

Emirados Árabes Unidos saltam 18 posições no índice global de liberdade 
econômica (11 de setembro) 

https://www.khaleejtimes.com/business/uae-climbs-18-positions-in-global-economic-freedom-in-
dex  

Por: Khaleej Times 

O Relatório de Liberdade Econômica do Mundo em 2022, divulgado pelo 
Frase Institute, classificou os Emirados Árabes Unidos em 49º lugar entre 
165 países, um salto de 18 posições em relação ao relatório anterior.  

O país oferece aos investidores e expatriados um dos mais altos níveis de 
liberdade econômica do Oriente Médio. A melhoria se deve principalmente 
as poucas restrições locais à licenciamento, facilidade de acesso ao crédito 
do setor privado, abertura financeira, ausência de imposto de renda, faci-
lidade para abrir um negócio, liberdade de possuir contas bancárias em 
moeda estrangeira e tarifas baixas, entre outros fatores. 

Economias dos países do Conselho de Cooperação do Golfo devem regis-
trar crescimento médio do PIB de 6,7% (11 de setembro) 

https://www.khaleejtimes.com/business/gcc-to-post-6-7-gdp-growth-despite-oil-price-easing 

Por: Khaleej Times 

As perspectivas para o Oriente Médio permanecem positivas, apesar de 
um rebaixamento significativo no crescimento do PIB global, aumento da 
inflação e aumento das taxas de juros. Os analistas do Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW) projetam que as economias do 
Conselho de Cooperação do Golfo cresçam 6,7% em 2022, o maior cresci-
mento desde 2011. Ainda, de acordo com o Fundo Monetário Internacio-
nal, espera-se que os países do Oriente Médio ganhem até US$ 1,3 trilhão 
nos próximos quatro anos com receitas adicionais de petróleo devido aos 
altos preços do combustível.  

https://www.khaleejtimes.com/business/uae-climbs-18-positions-in-global-economic-freedom-index
https://www.khaleejtimes.com/business/uae-climbs-18-positions-in-global-economic-freedom-index
https://www.khaleejtimes.com/business/gcc-to-post-6-7-gdp-growth-despite-oil-price-easing
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Emirados Árabes Unidos entre os 10 melhores países em 432 indicadores 
globais (12 de setembro) 

https://www.gulftoday.ae/news/2022/09/12/uae-among-top-10-in-432-global-indicators 

Por: Gulf Today 

Os Emirados Árabes Unidos lideram 30% dos indicadores de competitivi-
dade mundial emitidos pelo World Competitiveness Yearbook (WCY) do 
Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Gestão (IMD, na sigla 
em inglês). O país se destaca em diferentes áreas essenciais, incluindo edu-
cação, meio ambiente, segurança cibernética, infraestrutura, flexibilidade 
de regulamentos, prosperidade e governança. 

Comprador estatal do Egito exigirá que fornecedores de trigo se regis-
trem em nova bolsa de commodities do país (14 de setembro) 

https://english.alarabiya.net/business/economy/2022/09/14/Egypt-s-state-buyer-to-require-wheat-
suppliers-to-register-in-new-exchange-Document 

Por: Al Arabiya 

A Autoridade Geral de Fornecimento de Commodities (GASC) do Egito in-
formou em uma carta enviada aos traders que não comprará de fornece-
dores não registrados na bolsa de commodities do país a partir do início de 
novembro. 

Bahrein aumenta importações em 5% em agosto sendo o Brasil o terceiro 
maior fornecedor (16 de setembro) 

https://anba.com.br/bahrein-aumentou-importacoes-em-5-em-agosto/ 

Por: ANBA 

Em agosto, o Bahrein aumentou as importações em 5% em comparação 
com o mesmo mês do ano passado, segundo dados da Autoridade de In-
formação e Governo Eletrônico do país (iGa, na sigla em inglês). As impor-
tações no período totalizaram 520 milhões de dinares, equivalentes a US$ 
1,3 bilhão. Neste período, o Brasil exportou cerca de US$ 129 milhões ao 
país, atrás somente da China e da Austrália. 

https://www.gulftoday.ae/news/2022/09/12/uae-among-top-10-in-432-global-indicators
https://english.alarabiya.net/business/economy/2022/09/14/Egypt-s-state-buyer-to-require-wheat-suppliers-to-register-in-new-exchange-Document
https://english.alarabiya.net/business/economy/2022/09/14/Egypt-s-state-buyer-to-require-wheat-suppliers-to-register-in-new-exchange-Document
https://anba.com.br/bahrein-aumentou-importacoes-em-5-em-agosto/
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Egito aumentará taxas de trânsito no Canal de Suez em 2023 (18 de se-
tembro) 

https://www.arabianbusiness.com/industries/transport/egypt-to-raise-suez-canal-transit-fees-by-15-
percent-in-2023  

Por: Arabian Business 

O Egito planeja aumentar as taxas de trânsito para navios que passam pelo 
Canal de Suez no próximo ano, informou o presidente da autoridade res-
ponsável pelo canal, Osama Rabie.  O aumento planejado é de 15% para 
navios-tanque que transportam petróleo e derivados e 10% para navios 
graneleiros e turísticos, entrando em vigor em 01/01/2023.  

O Canal de Suez é uma importante fonte de renda para o país e uma via 
fluvial crítica para o comércio global. Cerca de 10% do comércio internaci-
onal, incluindo 7% do petróleo mundial, passa por este canal. 

Inscrições para a feira Food Africa no Egito abertas até 30 de setembro 
(19 de setembro) 

https://anba.com.br/inscricoes-para-expor-na-food-africa-vao-ate-30-de-setembro/ 

Por: ANBA 

Empresas brasileiras interessadas em expor no Pavilhão Brasileiro na Food 
Africa, a maior feira internacional comercial do continente africano voltada 
para alimentos e agronegócio, a ser realizada entre 5 e 7 de dezembro de 
2022, no Cairo, Egito, podem se inscrever até 30 de setembro aqui.  

A participação é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) em parceria com o Ministério das Relações Exteri-
ores (MRE) e com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil). 

  

https://www.arabianbusiness.com/industries/transport/egypt-to-raise-suez-canal-transit-fees-by-15-percent-in-2023
https://www.arabianbusiness.com/industries/transport/egypt-to-raise-suez-canal-transit-fees-by-15-percent-in-2023
https://anba.com.br/inscricoes-para-expor-na-food-africa-vao-ate-30-de-setembro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdXbsmvaq9GwO7hLs0tparhlbbBUNUiR0p7gGYQNkQgQZhnA/viewform
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Brasil aumenta exportações ao mercado árabe em 24,6% (20 de setem-
bro) 

https://anba.com.br/brasil-aumenta-exportacoes-ao-mercado-arabe-em-246/ 

Por: ANBA 

As exportações do Brasil para os países árabes cresceram 24,6% de janeiro 
a agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, gerando 
uma receita de US$ 11,4 bilhões, de acordo com informações compiladas 
pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB). Os produtos que o Brasil 
mais embarcou à região até agosto foram a carne de frango, seguida pelo 
minério de ferro, açúcar, soja e milho. Os maiores mercados foram Emira-
dos Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, Argélia e Bahrein. 

Catar limita entradas no país somente aos que participam da Copa do 
Mundo (22 de setembro) 

https://www.arabianbusiness.com/gcc/qatar/qatar-to-close-borders-only-football-fans-can-enter 

Por: Arabian Business 

Entre 1º de novembro e 23 de dezembro, todas as fronteiras terrestres, 
marítimas e aéreas do Catar serão efetivamente fechadas para qualquer 
pessoa que não possua o Hayya Card, a identificação emitida pelo governo 
local para qualquer pessoa com ingresso para assistir aos jogos da Copa do 
Mundo. A restrição não afeta cidadãos e residentes locais, pessoas do Con-
selho de Cooperação do Golfo (CCG) com carteira de identidade do Catar, 
ou qualquer habitante com visto pessoal ou de trabalho. Até o momento, 
a FIFA vendeu 2,45 milhões dos três milhões de ingressos disponíveis. 

  

https://anba.com.br/brasil-aumenta-exportacoes-ao-mercado-arabe-em-246/
https://www.arabianbusiness.com/gcc/qatar/qatar-to-close-borders-only-football-fans-can-enter
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Dobra o número de jovens árabes comprando online em cinco anos (22 
de setembro) 

https://www.arabianbusiness.com/industries/retail/twice-as-many-young-arabs-shopping-online-
compared-to-five-years-ago 

Por: Arabian Business 

De acordo com relatório publicado pela ASDA'A BCW, consultoria de co-
municação líder no Oriente Médio e Norte da África (OMNA), o número de 
jovens árabes que fazem compras online quase dobrou nos últimos cinco 
anos. Alimentos, roupas, eletrônicos e produtos de beleza e higiene são as 
cinco principais categorias consumidas. Um total de 89% dos entrevistados 
admitiu fazer compras online entre os países do OMNA, em comparação 
com 50% em 2018. A proporção aumenta para 98% se considerados so-
mente os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). Quando se 
trata de estilo de vida, o estudo mostrou que os jovens árabes têm em 
grande parte os mesmos interesses, hábitos e padrões que seus pares no 
Ocidente. 
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