


países árabes, é responsável por ape-
nas 5% da produção local. Os outros
95% vêm de outros setores, com
destaque para a construção civil e o
turismo. Mas nem sempre foi assim.
Há três décadas, quando o petróleo
ainda era a locomotiva da economia
de Dubai, o emirado percebeu que o
dinheiro gerado com a exploração do
chamado ouro negro poderia ser usa-
do no desenvolvimento do país e no
fortalecimento de outros segmentos
da economia. Deu certo. Para se ter
uma idéia desse movimento, os ne-
gócios internacionais em Dubai cres-
cem numa média de 11% ao ano des-
de 1988, segundo o governo local.

Dubai é um entre sete emirado s,
que funcionam como se fossem es-
tados independentes de uma mesma

nação, os Emirados Árabes Unidos.
Para o Brasil, ele é a melhor opção
para se alcançar os demais emi-
rados e também o mundo árabe.
Quem se aventurou por lá foi a
fabricante de móveis catarinense
Formanova. "Dubai é considerado
a porta de entrada para o Oriente
Médio", diz Karina Botelho, gerente
de exportação da empresa. "Os in-
vestimentos que estão sendo feitos
nesse emirado são evidentes e onde
se constrói existe a necessidade de
decorar. Por isso fomos para lá."

Em 2005, a empresa começou o
longo namoro e demorado processo
de conquista de seu primeiro cliente
em Dubai. Em abril do ano passado
finalmente conseguiu fechar negócio
e vender seus móveis para uma rede

de lojas local. "Passamos dois anos
participando de feiras do setor para
prospectar clientes e estudar o mer-
cado", afirma Karina. A empresa já
embarcou duas remessas de produtos
para Dubai, totalizando R$ 20.000
em vendas. Entre as peças exportadas
estão mesas e cadeiras para salas de
jantar e estar, aparadores, cristaleiras
e armários para guardar louças.

Dois anos para fechar o primeiro
negócio pode parecer muito tempo,
mas no caso de negociações com ára-
bes não é um exagero. Antônio Sarkis
Jr., presidente da Câmara de Comércio
Árabe Brasileira, afirma que o árabe
gosta de estabelecer um relaciona-
mento de confiança antes de fechar
negócio. "O timing deles é diferente
do nosso", diz. "O primeiro pedido



pode demorar um pouco para se con-
cretizar, mas tenha certeza de que
depois de feito o primeiro contrato
ele será um cliente constante. Pode-
se dizer que eles são clientes fiéis."

Além do tempo da negociação,
outro aspecto a ser levado em conta
ao negociar com os árabes é o gosto
deles, que pode ser bem diferente do
nosso em alguns aspectos. A Forma-
nova, por exemplo, teve que adap-
tar alguns de seus móveis. Segundo
Karina, as peças exportadas para
Dubai têm cores mais escuras e são
diferentes no tamanho. "São peças
maiores, pois lá as casas possuem
cômodos mais espaçosos", conta.

ATÉ BIQUÍNIS
A empresária Luciana Martinez,
sócia da Lybethras, fabricante de
moda praia gaúcha, também teve
que adaptar as peças que produzia,
em 2005, quando decidiu vender
biquínis para as mulheres de Dubai
— sim, elas também usam as duas
peças em clubes e praias particula-
res. "As árabes gostam de produtos
mais chamativos, com muitos deta-
lhes, mais madrepérolas, mais bor-
dados", explica Luciana. "Vendemos
para lá saídas de banho com cristais
Swarovski, detalhes em dourado e
biquínis com mais de 200 madrepé-
rolas, quando o normal é bordar no
máximo 50." Das 90.000 peças pro-
duzidas anualmente pela Lybethras,
5% têm Dubai como destino.

"Agora é o momento de as empre-
sas venderem para Dubai", diz Sarkis
Jr. Dentre os sete emirados, Dubai é
o segundo em tamanho, mas é o mais
forte economicamente, sendo res-
ponsável por 30% do PIB dos Emi-
rados Árabes Unidos. É também o
mais aberto a fazer negócios e o que
se diferencia por investir em setores
não-relacionado s ao petróleo. "Dubai
é a mais ocidentalizada das regiões
árabes", diz Sarkis Jr. "As mulheres,
por exemplo, não encontram nenhu-
ma dificuldade para negociar lá."



O resultado dessa abertura se re-
flete nas exportações brasileiras para
os Emirados Árabes como um todo.
Entre janeiro e outubro de 2007, o
Brasil vendeu para lã US$ 1,03 bi-
lhão, segundo o Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior. Em todo o ano de 2006
vendemos US$ 1,04 bilhão, o que já
foi 43% a mais do que em 2005.

Dubai se destaca, mas não é só
para lá que as exportações brasilei-
ras aumentam. Segundo a Câmara
de Comércio Árabe Brasileira, pelo
terceiro ano consecutivo as vendas
para os países árabes cresceram mais
do que as exportações do Brasil para
o mundo. Entre 2005 e 2006, as ven-
das brasileiras para os países árabes
cresceram 28,13%, frente a um cres-
cimento de 17% nas vendas do Brasil
para o mundo. "O mercado entre o
Brasil e os países árabes cresce mui-
to e ainda há espaço a conquistar",
afirma Sarkis Jr. Uma das explicações
para esse avanço é o carinho que os
árabes têm pelos brasileiros. "O árabe
simpatiza naturalmente com o Bra-
sil", conta o presidente da Câmara.
"Aqui está a maior comunidade fora

dos países árabes. São 12 milhões de
árabes e seus descendentes."

Na hora de negociar com os árabes,
no entanto, é preciso ficar atento a
algumas particularidades da cultura
local, distinta da nossa em diversos
pontos (veja o quadro Atenção aos cos-
tumes locais), o que vale também para
Dubai. Um exemplo é a preferência
dos árabes de negociar com alguém
conhecido e de confiança. Por isso e
para agilizar o processo, talvez seja
interessante trabalhar com um par-
ceiro local no Oriente Médio.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
A Agência de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil)
e a Câmara Árabe costumam promo-
ver a aproximação entre brasileiros
e árabes. Em novembro de 2007, por
exemplo, as duas instituições leva-
ram 29 empresas nacionais para uma
das maiores feiras de construção ci-
vil do mundo, a Big 5, em Dubai. Se-
gundo a Apex, passaram pelo pavi-
lhão brasileiro 4.800 pessoas. Como
conseqüência do grande movimento,
algumas empresas fecharam negó-
cio por lá. A Casagrande, de Santa

Catarina, vendeu US$ 500.000 em
cerâmicas e a produtora de granitos
Guidoni, do Espírito Santo, negociou
a exportação de 3.500 m3 do produ-
to. No total, a feira movimentou
US$ 28 milhões, de acordo com a
Apex, mais do que os US$ 17 mi-
lhões negociados em 2006. Nos
próximos meses, a feira do ano
passado deve gerar mais US$ 52
milhões em acordos comerciais.

Para facilitar a vida de quem quer
vender para a região, a Apex mantém
na zona franca de Dubai, em Jebel
Ali, um centro de distribuição de
556 m2, que pode ser usado para ar-
mazenar estoque e peças de reposi-
ção. Além do espaço, o local oferece
serviços como apoio operacional de
recebimento e despacho de merca-
dorias, escritório com telefone, fax
e internet, suporte na contratação
de advogados e contadores e apoio
na organização de eventos promo-
cionais. Para usufruir dos serviços
é preciso pagar uma taxa de adesão
de US$ 500, uma mensalidade de
US$ 800 e uma taxa de armazena-
mento, que varia de acordo com o
produto. Ficou animado?
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Os homens de negócios ára-

bes preferem negociar com

alguém conhecido e de confian-

ça, por isso não se assuste se

demorar mais tempo do que o

usual para fechar uma venda

É comum um árabe convidar

um estrangeiro com quem está

negociando para comer em sua

casa a fim de estreitar o relacio-

namento

Ao sentar-se, não mostre as

solas dos sapatos para um ára-

be. É sinal de desrespeito

É proibido fotografar insti-

tuições militares e mulheres

muçulmanas

Não é permitido tomar bebi-

das alcoólicas em público

Os árabes levam mais em

conta a qualidade do que o

preço, mas têm o costume de

pechinchar

Mos países árabes é bom

evitar o uso do azul e do branco

no material promocional, por-

que essas cores remetem à

bandeira de Israel

Não estenda a mão para um

visitante do sexo feminino. O

cumprimento à moda ocidental

só é aconselhado se a iniciativa

partir da mulher

Fique atento à disposição das

pessoas à mesa de reunião, pois a

cadeira mais próxima à porta

costuma ser reservada para a

pessoa mais importante do grupo

Os fabricantes de sapatos

devem evitar fotos do produto

perto do rosto de uma pessoa,

o que é considerado ofensivo

Nas feiras de jóias promovidas

nos países árabes as mulheres

só experimentam as peças se

degustarem pequenos pedaços

de chocolate
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