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Conhecer a cultura local é o primeiro passo para fortalecer a imagem no exterior 
 
Os Emirados Árabes Unidos, federação de sete emirados localizados no Golfo Pérsico, estão 
investindo alto para, em meio a uma região de grande instabilidade política, se consolidarem 
como elo entre a Ásia e o Ocidente. Algumas empresas brasileiras já estão se beneficiando da 
alta do turismo e da tendência de crescimento desses locais, tanto através da exportação de 
produtos para multimarcas, como pela instalação de lojas próprias na região. Apesar do 
faturamento nesse mercado ainda ser apontado como baixo em relação ao restante do mundo, 
o crescimento é substancial. Segundo empresários, o momento é de consolidação de marcas 
estrangeiras nessa região, estratégia que requer habilidade diante das diferenças culturais. 
 
De acordo com a Roland Berger Strategy Consultants, entre os setores com grande potencial 
para realização de negócios, estão móveis e artigos de decoração, materiais de construção, 
veículos de carga, aviões, têxteis e confecções, calçados, softwares, serviços de automação 
bancária e predial, cosméticos e produtos de higiene pessoal, fumo, jóias, bijuterias e pedras 
ornamentais, utensílios domésticos, produtos para pet shops, brinquedos e equipamentos 
médico-hospitalares, inclusive odontológicos. Michel Allaby, secretário geral e diretor de 
Comércio Exterior da Câmara de Comércio Árabe-brasileira, acrescenta ainda a agroindústria 
como grande concentradora de transações com os países da região do Golfo Pérsico, 
atualmente. 
 
"Os produtos brasileiros tornam-se atrativos a esse mercado em ascensão ou por algum 
eventual diferencial, em relação a design e qualidade, ou pela competitividade dos produtos", 
afirma Allaby. Para conquistar o interesse de turistas e empresas de todas as localidades do 
mundo, os países do Golfo Pérsico não economizam em obras grandiosas de infra-estrutura. 
Vale tudo para se tornar ícone mundial e atrair investimentos para uma economia que vive da 
extração de petróleo, mas já percebeu os efeitos negativos de uma possível diminuição nas 
reservas do insumo. 
 
Desde o maior shopping do mundo, até o primeiro hotel subaquático estão em construção nos 
Emirados Árabes Unidos. Os investimentos se dirigem principalmente para Dubai, estado já 
bastante cosmopolita e desraigado de alguns dogmas ortodoxos, típicos da cultura muçulmana 
da região. Segundo estudos da Roland Berger Strategy Consultants, valores bem expressivos 
estão sendo aplicados em turismo, aviação, comércio, logística, serviços e na área financeira. 
São mais de US$ 600 bilhões até o momento, investidos no Gulf Cooperation Council (GCC), 
que engloba Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Omã, Kuweit e Emirados Árabes Unidos. 
 
FEIRAS. As feiras de negócios realizadas na região e em países europeus parecem ser a porta 
de entrada para muitas empresas brasileiras que buscam consolidar suas marcas no Oriente 
Médio. A participação nesses eventos é fundamental para apresentar a marca ao mercado 
árabe, na avaliação de Allaby. Isso se verifica na experiência de empresários que já mantém 
relações comerciais com o Golfo. 
 
No início deste ano, corporações brasileiras do setor médico hospitalar participaram da feira 
Arab Health 2007, em Dubai. Segundo Hely Audrey Maestrello, diretor-executivo da Associação 
Brasileira da Indústria, Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios (Abimo), o evento gerou cerca de US$ 1,3 milhão para os participantes 
brasileiros. A expectativa é de que esses números sejam incrementados através dos contatos 
feitos com empresários de 65 países, chegando a negociações no valor de US$ 11,2 milhões 
nos próximos 12 meses. 
 
"Nosso diferencial é que apresentamos preços competitivos e produtos de qualidade garantida 
por certificações", afirma Maestrello. Algumas características culturais da região são 
explicitadas nas transações comerciais, como o grande apreço pela negociação e o hábito de 
tudo ser pago em dinheiro, fato que, segundo o diretor-executivo, agrada muito aos 
empresários brasileiros.  



Maestrello destaca ainda a presença forte de multinacionais no evento, que transformam o 
inglês na língua usada primordialmente. "Um expositor preparou displays especiais em árabe, 
mas não teve grande aceitação dos empresários. Eles preferem utilizar a língua inglesa nas 
negociações", conta. 
 
Allaby explica que essa presença significativa de multinacionais nos Emirados Árabes Unidos 
obriga as marcas que optam por se deslocar para a região a se prepararem para enfrentar 
forte concorrência. Assim como em diversos outros países, a presença da China é marcante, 
com oferta de produtos a baixos preços.  
 
Outra peculariedade apontada por ele é a variação grande de limitações culturais de acordo 
com o estado em questão. Por isso, ele aconselha que o primeiro passo do empresário, seja 
conhecer a fundo o país onde se pretende investir para, depois, traçar uma estratégia de 
atuação. Ele acrescenta ainda que, em relação aos produtos, o gosto dessa população se 
assemelha ao modelo europeu e americano. Fazem sucesso peças de roupas em tamanhos 
grandes, itens coloridos e com design arrojado. Apostar na brasilidade também costuma dar 
certo. 
 
COSMÉTICOS. O Boticário não dispensa esse conceito para seus produtos dispostos nas três 
lojas abertas na região. A marca possui duas unidades em Riad e Damman, na Arábia Saudita, 
inauguradas em 2005. "Chegamos ao mercado do Oriente Médio com o valor da alegria, do 
exotismo e da tropicalidade", diz Roberto Neves, gerente da Área Internacional de O Boticário. 
 
Segundo o executivo, as principais marcar internacionais já estão presentes na região. "Existe 
sofisticação no desejo de compra e uma demanda por diversificação", afirma Neves. Por outro 
lado, as diferenças culturais obrigam a empresa a adaptar as campanhas de divulgação, que 
não podem ter pessoas, mas apenas paisagens. 
 
Apesar do uso das burcas, as mulheres são bastante vaidosas e apresentam o maior consumo 
per capita de perfume do mundo. Existe uma vaidade exacerbada, percebida também por lojas 
de roupa, como a Hering, e joalherias, como a H. Stern. Segundo Ulrich Kuhn, diretor da Área 
Internacional da Hering, o objetivo da marca também é consolidar o mercado da Arábia 
Saudita, antes de buscar os demais países da região. A única exceção é o Líbano que também 
recebe roupas da loja.  
 
A maior dificuldade enfrentada pelo executivo é encontrar operadores adequados no Oriente 
Médio. Para entender culturas tão diversas da ocidental, a empresa decidiu instalar master 
franqueados nos dois países. "Avaliar candidatos com formas de se expressar tão diferentes 
das ocidentais é muito complicado. São mentalidades muito complexas", afirma. Hoje a marca 
conta com sete unidades no Líbano e cinco na Arábia Saudita, que deve receber mais dez lojas 
nos próximos dois anos. 
 
A H. Stern trabalha com parceiros, em vez de abrir lojas próprias no Oriente Médio, em função 
dos altos investimentos necessários na instalação de pontos-de-venda próprios. O primeiro 
contato com esse mercado aconteceu durante uma exposição na Feira da Basiléia, na Suíça. 
Hoje, são mais de 100 representantes em Dubai e Abu Dhabi (nos Emirados Árabes), Kweit, 
Qatar, Arábia Saudita. "A jóia brasileira, mais despojada do que as encontradas à venda na 
região, faz muito sucesso entre as mulheres", afirma Christian Hallot, embaixador da H. Stern. 
 
Biquíni brasileiro faz sucesso 
 
Assim como roupas ocidentais são utilizadas pelas mulheres muçulmanas, por baixo das 
burcas e dentro de casa com a família, biquínis também são permitidos em ambientes 
resguardados e em companhia de outras mulheres. Com esse mercado, empresas brasileiras 
de moda praia, como Lenny e Rosa Chá, estão faturando. Simoni Jabbour é carioca, mas mora 
em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há 12 anos. Em 2004, tornou-se representante da 
Lenny, inaugurando uma loja em um shopping chamado Burjuman Center. 
 



As vendas foram tão boas que no ano seguinte uma nova unidade foi aberta no Mall of the 
Emirates, outro centro de compras local. Ela também representa com exclusividade a marca 
Salinas na região. Segundo a empresária, as clientes procuram mais peças grandes, nos 
moldes europeus, mas aos poucos estão se acostumando com os tamanhos menores, 
tipicamente brasileiros. 
 
"Temos um pouco de dificuldade com a publicidade, pois as fotos das campanhas, muitas 
vezes, são consideradas indiscretas pela população daqui. Procuramos escolher as imagens 
certas para o mercado. Desfiles de moda praia só podem ser feitos caso as peças sejam 
cobertas com cangas. Então prefiro nem pensar na possibilidade", afirma Simoni. Hoje, ela 
vende produtos também no Líbano, em Bahrein, no Kuweit, e, em breve, alcançará o Egito e a 
Arábia Saudita. Sem lojas próprias, os itens ficam expostos em multimarcas. 
 
Assim como em lojas de roupas, as clientes muçulmanas não utilizam provadores e levam os 
itens sem experimentá-los. Caso não gostem da peça ao vestirem-na em casa, voltam à loja 
para trocar. "As peças precisam ter cores vivas para que o charme brasileiro seja 
reconhecido", acrescenta Simoni. A Rosa Chá não possui lojas na região, mas exporta por meio 
de multimarcas. Essas lojas compram os produtos brasileiros em show rooms, em Paris. 
 
Amir Slama, estilista da empresa, afirma que não precisar fazer qualquer ajuste nas peças. 
"Essas lojas compram da mesma forma que os lojistas da França e da Itália. Não fazemos 
nada de especial ou diferente", afirma. A única censura feita à marca é em relação aos 
catálogos e material de ponto-de-venda com modelos usando biquínis. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 27 fev. 2007. Gerência, p. B9. 


