
Churrasco com coca-cola sem gás   
Ediane Tiago 
 
Ótimos salários, expansão profissional e a possibilidade de conhecer uma cultura 
completamente diferente são atrativos que levam executivos brasileiros a atuar em países do 
Oriente Médio. Apesar das muitas dificuldades, eles afirmam que a experiência é 
enriquecedora e que eventuais preconceitos são logo deixados de lado depois da convivência 
com um povo hospitaleiro e que adora os brasileiros. "O futebol é uma grande propaganda. Em 
qualquer lugar do mundo é motivo para puxar assunto com brasileiros", afirma Mauro Aguiar, 
engenheiro que entre os anos de 1996 e 1997 tocou a obra de um aqueduto para uma 
construtora brasileira na cidade de Teerã, capital do Irã  
 
Escolhido por falar inglês fluentemente língua adotada no Oriente para os negócios e pela 
experiência em administrar grandes projetos em outros países, Aguiar seguiu sozinho para 
Teerã, preferindo deixar a família (mulher e dois filhos) no Brasil. Ele morou na cidade com um 
grupo de cinco brasileiros. Essa opção deu-se pelo pouco tempo que ficaria no país e pelo fato 
de a religião islâmica impor muitos limites às mulheres. O executivo não quis expor a mulher e 
a filha a um ambiente tão diferente do que estão acostumadas. "Não sei como está hoje, mas 
naquela época era comum vermos a polícia feminina revistar as meninas nos shopping centers 
para ver se elas estavam usando esmalte, maquiagem ou perfume em excesso", avalia.   
 
Além da distância da família, o executivo relata a dificuldade com o fuso horário. Teerã está a 
seis horas e meia à frente de São Paulo no relógio. "A comunicação com a empresa e com a 
família era bastante complicada", afirma. Ele também teve de adaptar-se ao calendário 
islâmico, que guarda a sexta-feira como dia santo, sendo o sábado primeiro dia útil da 
semana. "A vantagem é que a falta de comunicação nos dava muita autonomia para o 
trabalho", comenta.   
 
A censura vivida em Teerã ensinou o brasileiro a lidar com as limitações com bom humor. 
"Recebíamos revistas semanais brasileiras por malote e elas vinham totalmente picotadas, eles 
tiravam qualquer imagem que pudesse ferir os princípios da religião". A mídia no Irã é 
controlada pelo governo e não é permitido ter antenas parabólicas para assistir a outros tipos 
de programação. "Escondíamos um antena atrás da caixa-d´água. Quando fomos pegos, a 
polícia só nos devolveu o equipamento por sermos brasileiros. Mais uma vez, o futebol nos 
salvou."   
 
A lei-seca, que não permite o consumo de álcool no país, impedia Aguiar, que é gaúcho e 
aprecia um bom churrasco com cerveja, de tomar qualquer tipo de bebida. "Nossas 
confraternizações aconteciam com amendoim e guaraná. Também tomávamos muita coca-cola 
sem gás", revela. Mas da comida, o executivo disse sentir saudades. "A variedade é boa, as 
frutas saborosas e a culinária muito rica."   
 
A experiência, segundo ele, valeu a pena pelo fato de ter conhecido uma realidade 
completamente diferente da sua. Por não falar pársi, ele aprendeu a confiar em seus 
subordinados, que traduziam para os operários as suas ordens, dadas em inglês. "Recebia 
notas fiscais na língua local, a minha única alternativa era confiar no que estava escrito", 
afirma.   
 
Para ele, a rigidez do Islã cria um clima de confiança. Os muçulmanos são muito radicais em 
relação a roubos, assaltos, assassinatos, etc. "Esta vigilância tornou o país mais seguro. É 
mais fácil confiar nas pessoas", comenta.   
 
A sensação de segurança é a principal lembrança e saudade de outro executivo brasileiro. 
Bartolomeu Stein, gerente de projetos da Sadia, viveu em Dubai, nos Emirados Árabes, entre 
os anos de 2003 e 2006. Apesar de ter chegado ao país no ano em que os EUA invadiram o 
Iraque, criando instabilidade em toda a região, ele sentiu-se muito seguro. "Não há assaltos, 
as pessoas devolvem o que acham e isso nos dá segurança. A guerra era algo distante."   
 



Stein afirma que a experiência foi enriquecedora para ele e sua família. "Em Dubai, o ambiente 
é de modernidade e abertura, não há restrições para as mulheres e a adaptação de minha 
mulher e de minha filha, que estava com dez anos, foi ótima."   
 
Em Dubai, o Islã não é tão rígido, as mulheres não precisam utilizar véus e a cultura ocidental 
é mais tolerada. O consumo de álcool é permitido em alguns restaurantes e é possível comprar 
bebidas em lojas especializadas. A única diferença é que é necessária uma permissão para a 
compra. "Há um tipo de carteira que deve ser apresentada na loja. Para quem consome 
socialmente como eu, não há restrição", afirma.   
 
Na época em que foi convidado para gerir a área de marketing da Sadia no Oriente Médio, 
Stein estava com 41 anos, tinha 13 anos de empresa e acumulava uma importante experiência 
em estratégia para o mercado local. A proposta, além de ganhos financeiros, traria um salto 
importante em sua carreira. O executivo seguiu para Dubai e seria uma peça-chave em um 
mercado de US$ 500 milhões por ano para a Sadia. "Sempre quis ter experiência internacional 
e esta era a minha chance", afirma.   
 
O inglês fluente também foi fundamental para o empresário, que diz ter aprendido algumas 
palavras básicas em árabe, principalmente as que representam os números. "Só sentia falta de 
falar a língua árabe quando tinha de visitar um cliente final de meu distribuidor. Na maior 
parte do tempo, os negócios eram realizados em inglês."   
 
O maior ganho para toda a família, segundo o executivo, foi a convivência com diversidade 
cultural. "Meus filhos estudavam em uma escola com crianças de 82 nacionalidades 
diferentes", lembra.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B8. 


