
Adiscreta Arla Foods, a maior fa
bricante de produtos lácteos da 

Escandinávia, tornou-se um 
dos maiores players no mundo árabe até 
2005. As marcas da cooperativa dinamarco-

-sueca, como Lurpak, Puck e a homônima 
Arla, dominaram os mercados do Oriente 
Médio de manteiga, queijo e creme, e suas 
vendas na região atingiram um recorde de 
US$ 550 milhões naquele ano. Em seguida, 
as caricaturas apareceram. 

Em 30 de setembro de 2005, o jornal di
namarquês Jyllands-Posten publicou um 
artigo intitulado "A face de Maomé" jun
tamente com uma dúzia de desenhos que 
retratava o Profeta do Islã de uma forma 
nada lisonjeira. Os muçulmanos do mun
do inteiro estavam revoltados e, em janei
ro de 2006, os clérigos da Arábia Saudita 
pediram um boicote às mercadorias di
namarquesas. Dias depois, a maioria dos 
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varejistas no mundo árabe tinha retirado 
os produtos da Arla de suas prateleiras. 

A empresa montou uma maciça campa
nha de comunicação para se distanciar das 
caricaturas, salientando que fazia negócios 
na região há 40 anos. Mas, embora os clé
rigos levantassem a proibição em abril, as 
vendas da empresa em 2006 foram apenas 
a metade de seus níveis antes do boicote. 

Em 2008, quando as vendas do Arla t i 
nham quase se recuperado, 17 jornais di
namarqueses republicaram um dos con
troversos desenhos. 

As vendas caíram novamente, custan
do à empresa cerca de US$ 274 milhões. A 
Arla revidou, mas suas receitas não se re
cuperaram até 2010 — uma indicação de 
quão fortemente o Islã afeta os mercados 
árabes. Na verdade, sua influência é muito 
mais forte no mundo árabe do que em paí
ses com grandes populações muçulmanas 
como Indonésia, Índia e Bangladesh. 

No mundo pós-9/11, o ressurgimento 
do islamismo tornou as multinacionais te
merosas de investir nos 22 países que cons
tituem a Liga Árabe. Corre a suposição es
tereotipada de que o mundo árabe é uma 
sociedade fechada de mulás e militantes, 
fatwas ejihad, cujos líderes odeiam estran
geiros e que ensinam a homens e mulheres 
jovens o desprezo à cultura e aos produtos 
ocidentais. Adicione a turbulência política 
e os conflitos armados das revoluções da 
primavera árabe — que derrubaram gover
nantes no Egito, Líbia, Tunísia e Iêmen — 
e é fácil concluir que a região está instável, 
caótica e fechada a negócios. 

Como muitas outras noções em rela
ção ao mundo árabe, isto é fruto da ima
ginação. De 2008 a 2010, viajei através de 
18 países da Liga Árabe, visitando muitos 
mercados e empresas e falando com mais 
de 600 pessoas — de CEOs e empresários 
em arranha-céus a compradores nos sou-
ks e bazares. Tudo que vi e todos que co
nheci sugeriram que o mercado árabe não 
está divorciado do resto do mundo. Lá, os 
consumidores têm as mesmas demandas 
das pessoas em todos os lugares e, apesar 
da turbulência, os mercados da região es
tão crescendo, interligados globalmente e 

intensamente competitivos. 
Se a Liga Árabe fosse um único país, seu 

PIB de 2011 teria sido maior do que 2,3 tri
lhões, tornando-se a oitava maior econo
mia mundial — maior do que a Índia ou 
a Rússia. Sua renda per capita seria cerca 
de 6.700 maior do que a da China e a da Ín
dia (ver o anexo "PIB per capita no mun
do árabe"). A idade de mais da metade da 
população está abaixo dos 25 anos, tor
nando-a um dos mercados mais jovens do 
mundo. 

A atração da região já não é unicamente 
o topo da pirâmide econômica. Uma cres
cente classe média de mais de 150 milhões 
pessoas (a população total está acima de 
350 milhões) está preocupada em ganhar 
e gastar (ver a exposição "A classe de mé
dia árabes"). 0 consumo das famílias foi 
responsável por 44% da economia da re
gião, mais elevada do que os 35% da Chi
na, mas inferior aos 56% da Índia. Não 
admira que o especialista em Oriente Mé
dio, Vali Nasr, escreveu em seu livro de 
2011, Forces of Fortune (As Forças da For
tuna): "Em toda a região, está surgindo to
da uma nova economia, misturando va
lores locais com aumento do consumo e 
construindo laços mais ricos que nunca 

negócios, regendo a maioria das facetas do 
mercado. Sua influência não está desapa
recendo. Os mesmos consumidores árabes 
que anseiam por progresso, modernidade 
e inclusão não desejam abandonar suas 
tradições religiosas e culturais. Assim, os 
árabes gostam e respeitam as marcas oci
dentais — mas apenas enquanto essas mar
cas não entram em conflito com seus valo
res. As empresas que atenuam a interação 
entre cultura e religião, acreditando que 
sejam mutuamente exclusivas, ignoram 
um fator essencial para o sucesso na região. 

Respeitar os cinco 
pilares do Islã 
Nem todos os consumidores no mundo 
árabe são muçulmanos, mas o Islã molda a 
economia da região, tocando cada consu
midor e cada empresa através de seus cin
co pilares. 

Shahada. No Alcorão, o livro sagrado 
do Islã, a crença no monoteísmo e a aceita
ção de Maomé como o Profeta de Alá estão 
encapsuladas pela rítmica frase em árabe, 
lã 'ilãha' illã l-Lãh, Muhammadun rasulu 
l-Lãh ("Não existe Deus exceto Deus e Mao
mé é o seu profeta"). Esta declaração de fé 
é o primeiro pilar do Islã. A shahada, como 

com a economia global; e esta tendência 
não é apenas tão poderosa e importante 
como a ameaça do fundamentalismo — ela 
é mais". 

Em muitos aspectos, as nações árabes 
não são diferentes do Brasil, Índia e China, 
duas décadas atrás: são grandes e comple
xas — e facilmente ignoradas. Mas o que 
torna o mercado árabe mais complicado, 
até mesmo ameaçador, é a interligação en
tre a cultura árabe e a do Islã. A religião é 
fundamental para a sociedade e para os 

é chamada, tem várias camadas de inter
pretações e implicações. 

Descobrir todos, especialmente para 
fins comerciais, nem sempre é fácil. A juris
prudência islâmica depende de palavras ou 
atos de aprovação ou desaprovação atribuí
dos ao Profeta Maomé, chamados hadith, 
como instrumentos para a interpretação do 
Alcorão. Estes podem ser subjetivos. Além 
disso, os sunitas (a maioria na Arábia Sau
dita), xiitas (comunidade dominante no 
Bahrein) e Ibadis (denominação mais 
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comum de Omã) contam com diferen
tes conjuntos de hadith, de maneira que 
as empresas que operam no mundo ára
be devem compreender as nuances de ca
da um. 

As violações à carta ou ao espírito da 
shahada têm um grande impacto sobre 
fortunas corporativas e reputações, como 
a Arla descobriu involuntariamente. "Le
vamos 40 anos para construir um negó
cio no Oriente Médio, e o vimos morrer em 
cinco dias", disse um porta-voz da empre
sa à BBC News, em 2006. Em particular, os 
empresários ocidentais precisam enten
der que as regras do Islã são percebidas 
como derivadas de imposição divina, co
mo apontam Frank Vogel e Samuel Hayes 
seu livro Islamic Law and Finance: Religion, 
Risk, and Return (Lei Islâmica e Finanças: 
Religião, Risco e Retorno). No entanto, os 
consumidores árabes perdoam rapidamen
te: depois de a Arla apelar aos valores islâ
micos de tolerância, justiça e perdão, ela se 
tornou a primeira empresa dinamarquesa 
a ser liberada do boicote. 

As empresas estrangeiras devem se dis
tanciar de qualquer coisa que possa ser 
considerada ofensiva ao Islã. Por exemplo, 
ele proíbe a representação da imagem de 
Alá, inclusive a escrita de seu nome. Mui
tas empresas tiveram de mudar logotipos 
e embalagens para enquadrar. Na década 
de 1990, por exemplo, quando alguns exe
cutivos da Unilever Arábia viram o novo lo
gotipo corporativo, dias antes do seu lança
mento global, acharam que, de certo ponto 
de vista, assemelhava-se à escrita em ára
be da palavra Alá. Em outro mercado, os 
executivos teriam ignorado o risco; mas 
sabiam que era melhor não fazer isso na 
Arábia Saudita. Apesar dos custos, a Unile
ver Arábia trabalhou em sua sede mundial 
e desenvolveu um novo logo antes de seu 
lançamento. 

Embora o Islã seja o alicerce da sua cul
tura, os árabes costumam preferir que as 
empresas tracem uma linha entre a religião 
e o comércio. A publicidade com tons aber
tamente religiosos quase nunca funciona. 
Quando a Procter Gamble lançou o Tide lí
quido nos mercados árabes, na década de 

1990, decidiu usar uma série de anúncios, 
mostrando como as mulheres podiam usar 
facilmente o produto para lavar seus véus. 
A empresa teve o cuidado de apresentar o 
ato como uma tarefa cotidiana sem conota
ção religiosa, ficando claro que entendeu a 
dinâmica entre negócios e cultura no mer
cado árabe. 

S a / a h . Adoração formal, ou salah, con
siste na repetição de uma unidade de ações 
e palavras, cinco vezes por dia. Seja pelas 
chamadas à oração pelo muezim ou as setas 
em quartos de hotel, apontando em direção 
a Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos à 
qual se voltam durante a oração, não há co
mo escapar da salah no mundo árabe. 

A oração define uma rotina à qual as em
presas estrangeiras devem se adaptar. Em 
países como a Arábia Saudita, devem fechar 
momentaneamente três vezes por dia. É 
ilegal impedir os funcionários de rezarem. 
As fábricas e escritórios param de trabalhar, 
encerram-se reuniões e as lojas fecham. Uma 
vez terminadas as orações, as pessoas vol
tam aos negócios como de costume. 

A dedicação às orações diárias pode va
riar de um país árabe para outro; mas, inde
pendentemente do costume local, os mo
mentos de oração estabelecem o ritmo para 
o dia. Isso não se perdeu em algumas em
presas. Por exemplo, a Titan Industries, a 
fabricante indiana de relógios, desenvolveu 
um relógio para o mercado árabe que exibe 
a hora para cada oração diária. Aplicativos 
como o alQibla, que exibe com precisão os 
momentos de oração e indica a direção de 
Meca através de GPS e software de mapea
mento, estão disponíveis na loja do iTunes. 

Zakat. O Islã exige que os muçulma
nos doem anualmente 2,5% da sua riqueza. 
Por ser um dos pilares do Islã, zakat, como 
os muçulmanos chamam a doação, gera 
anualmente um pool garantido de dólares 
filantrópicos. 

Calcular o montante do zakat gerado 
nos países árabes é quase impossível. A 
maioria dos árabes faz suas doações em 
particular e informalmente; assim, não há 
registros. Além disso, a doação é uma por
centagem da riqueza pessoal que excede 
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uma determinada quantia — não um per
centual da renda —, o que torna ainda mais 
difícil de estimar. Enquanto meus cálcu
los extremamente conservadoras sugerem 
que a coleta anual pode ser de cerca de 3,3 
bilhões, especialistas locais afirmam que 
ela facilmente atinge 25 bilhões por ano, 
ou cerca de 1,3% da economia da região, 
em 2010. Comparando: juntas, as pessoas 
físicas, empresas e fundações nos Estados 
Unidos doam anualmente para a caridade 
aproximadamente 2% do PIB. 

Através do zakat, os árabes criaram 
uma das maiores anuidades filantrópicas 
do mundo. Infelizmente, sua utilização 
é quase que totalmente desorganizada, o 
que cria uma oportunidade para o setor 
social global. No passado, os governos ou 
as antigas famílias supervisionavam a co
leta e a distribuição dos fundos. No entan
to, menos muçulmanos dão dinheiro para 
organizações estatais nos dias de hoje; não 
confiam nos mediadores do poder para co
locar o dinheiro no melhor uso filantrópi
co. Além disso, a natureza fragmentada 
das doações na maioria dos países árabes 
os torna muito menos eficazes do que po
deriam ser. 

Se os países árabes, coletiva ou indivi
dualmente, juntassem as coletas de zakat 
e as gerissem profissionalmente, poderiam 
conseguir coisas incríveis. Tomemos, por 
exemplo, a Câmara de Zakat do Sudão, que 
atrai muitas coletas do país. Recebeu cerca 
de $ 250 milhões em 2010 e desembolsou 
boa parte para programas que promoviam 
o desenvolvimento e a autossuficiência, 
especialmente entre as mulheres. A orga
nização distribui sementes para a agricul
tura, que as mulheres cultivam ou farinha 
para panificação, para fazer produtos que 
possam vender. 

Necessariamente, os governos não pre
cisam supervisionar os fundos do zakat. 
Especialistas financeiros de bancos islâmi
cos poderiam gerenciar o dinheiro e espe
cialistas em filantropia poderiam criar um 
sistema de desembolso dos fundos de for
ma eficiente. De acordo com vários espe
cialistas, o dinheiro poderia gerar emprés
timos de microcrédito, bem como serviços 

de saúde e bem-estar para os cidadãos ne
cessitados. O obstáculo é que os governos 
árabes acreditam fortemente que cuidar 
de pessoas é sua função e se preocupam 
que outros façam isso tentando ganhar 
pontos políticos. 

Alguns pioneiros desenvolveram for
mas inovadoras para melhorar o valor da 
doação do zakat. Por exemplo, a empresa 
Abdul Latif Jameel, em Jeddah, Arábia Sau
dita, financia um programa — pelo qual os 
funcionários podem fazer contribuições ao 
zakat — que treina operários, apoia futuros 
empreendedores e incuba empresas de pe
queno porte. A família Jameel decidiu que 
tal programa seria mais útil à comunida
de do que as doações monetárias aos seus 

funcionários. Apesar de caro, o programa 
já treinou centenas de operários para fun
ções mais bem remuneradas e ajudou a 
lançar dezenas de pequenas empresas des
de 2002. Com efeito, pode ser o precursor 
de um modelo de responsabilidade social 
no setor privado árabe com base no zakat. 

Sawm. Durante o mês do Ramadan, que 
marca a revelação dos primeiros versos do 
Alcorão para o profeta Maomé, os muçul
manos praticam sawm, ou jejum durante o 
dia. (Os estrangeiros não-muçulmanos no 
mundo árabe estão dispensados, embora, 
por polidez, não comam ou bebam em pú
blico durante as horas de jejum.) 

O período do Ramadã é tanto espiritual 
como de celebração, com a ênfase que va
ria entre os países árabes. Os governos da 
região determinam uma redução de duas 
horas no expediente, que constitui um de
safio e uma oportunidade: os consumido
res têm mais tempo para o lazer (e para os 
gastos), mas pode ser difícil manter os ne
gócios abertos, pois, muitas vezes, os fun
cionários não podem trabalhar por longas 
horas. A maioria das organizações troca o 
dia pela noite, percebendo que as pessoas 
vão ficar acordadas desde a noitecer até o 
amanhecer, e dormir tarde ou sair cedo. 

As empresas locais e estrangeiras fize
ram do mês do Ramadã um mês importan
te para as vendas, como é no Ocidente, o 
período entre o dia de Ação de Graças e o 
Natal. A maioria dos varejistas árabes ven
de durante esse mês tanto quanto no resto 
do ano. Os preços da publicidade na televi
são sobem durante o Ramadã; conforme as 
redes lançam novos programas, e o uso do 
telefone celular dispara conforme as pes
soas ligam para os amigos e para a família. 
Os árabes fazem compras até altas horas da 
madrugada, de maneira que os shoppings 
e lojas ficam abertos, e as empresas ofere
cem grandes promoções. 

Paradoxalmente, no Oriente Médio, as 
empresas de alimentos e bebidas veem as 
vendas aumentarem acentuadamente du
rante esse período de jejum. Isso se dá por
que os árabes, juntamente com familiares e 
amigos, quebram seus jejuns com refeições 
especiais, e os restaurantes oferecem bufês 
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de refeições para depois do pôr do sol e pa
ra antes da alvorada. As vendas recebem 
um impulso final antecedendo o Eid al-Fitr 
(o Festival da Quebra do Jejum), o dia que 
marca o fim do Ramadã, quando os muçul
manos oram, festejam e trocam presentes. 

No entanto, o Ramadã não é bom para 
todos os setores. Porque o calendário islâ
mico baseia-se no ciclo lunar, não estando 
sincronizado com as estações do ano. De 
2008 a 2018, o Ramadã ocorre no verão, re
sultando em mudanças nas tendências de 
consumo. Por exemplo, as vendas de per
fume e refrigerante geralmente crescem 
durante os meses de verão e durante o Ra
madã. Quando estes se sobrepõem, as em
presas desses setores aproveitam apenas 
um único surto de vendas. Os players in
teligentes planejam campanhas em outras 
épocas do ano, para impulsionar as vendas. 

Curiosamente, está se produzindo uma 
reação contra a comercialização no Rama
dã e o consumo conspícuo que, às vezes, o 
caracteriza. Sentindo os ventos da mudan
ça, algumas empresas multinacionais estão 
concentrando sua publicidade na união fa
miliar, generosidade e espiritualidade. Em 
2009, por exemplo, a P&G anunciou que, 
para cada pacote de Tide WhiteMusk que os 
consumidores egípcios comprassem duran
te o Ramadã, doariam uma peça de vestu
ário para uma família necessitada. Ganhou 
credibilidade, trabalhando com a Resala, 
uma ONG muito respeitada, garantindo um 
endosso de um ministro de governo e o aval, 
como embaixador da campanha, de Hakim, 
um cantor popular do Egito. No final do Ra
madã, a P&G e seus clientes tinham com
binado fornecer 640 mil vestuários para 
crianças carentes e a participação do Tide 
no mercado egípcio de detergentes teve um 
aumento de três pontos. 

Hajj. O hajj para Meca — uma obriga
ção que os muçulmanos devem cumprir 
uma vez em suas vidas, se têm meios — é 
uma das maiores romarias do mundo. O 
afluxo anual de mais de 1,5 milhão de mu
çulmanos à Arábia Saudita cria inúmeras 
oportunidades de negócios. Embora os 
números oficiais sejam escassos, os rela
tórios estimam em $ 42 bilhões, em 2011, 

o impacto do hajj na economia da Arábia 
Saudita — quase 7% do PIB. 

Várias cadeias hoteleiras, árabes e es
trangeiras, têm lucrado com a necessida
de de acolher milhões de pessoas duran
te a peregrinação anual, que dura menos 
de uma semana. O Hotel Intercontinental 
em Meca fica a metros de distância da Ca-
aba, o local mais sagrado do Islã, e a cadeia 
tem várias unidades em Medina, outra ci
dade sagrada para os muçulmanos. Mesmo 
que tripliquem o valor de suas diárias du
rante o hajj, os hotéis em Meca desfrutam 
de plena ocupação todas as noites da pe
regrinação (em comparação com uma taxa 
de ocupação de 65% no resto do ano). Em 
2011, o governo da Arábia Saudita autori
zou a construção de 500 novos hotéis em 
Meca, que se tornou um perene centro em 
expansão na região. 

O hajj é uma experiência religiosa, mas 
o consumo, muitas vezes, faz parte da pe
regrinação. Centenas de empresas locais 
e multinacionais, em Meca, Medina e Je-
ddah lucram com o aumento na demanda 
por tudo: de lembranças até a cura de dor 
de cabeça. A P&G promove todos os seus 
produtos durante o hajj, mas aqueles que 
as pessoas podem levar para casa como 
presentes vendem mais. O pico de vendas 
de perfumes e de pequenos eletrodomésti
cos, como máquinas de barbear, tem bom 
resultado, especialmente aqueles que não 
estão disponíveis nos mercados internos 
dos visitantes. Para empresas de eletrôni
cos como Sony e Samsung, o impulso das 
vendas durante o hajj é igual a um mês da 
receita. A Samsung muda boa parte de seu 
pessoal do resto do país para Meca e Medi
na durante o hajj e seus displays de ponto 
de venda exibem quatro ou cinco idiomas 
para atender os visitantes estrangeiros. 

O hajj tornou tão sedutora a oportuni
dade, que algumas empresas árabes o es
tão usando como uma plataforma de lan
çamento para a expansão global. Porque a 
peregrinação arrasta um grande grupo de 
visitantes que vai pela primeira vez à Ará
bia Saudita, as empresas podem testar su
as marcas em um novo grupo de consumi
dores internacionais a cada ano. Elas cons
troem o reconhecimento da marca entre 
os peregrinos, através de intensas ativida
des de marketing e vendas em Meca e Me
dina e, então, estabelecem apoios de vare
jo em seus países de origem. A Oud Árabe, 
que cria perfumes usando oud (madeira de 
agara), tem 52 lojas em Meca e Medina, res
pondendo por, aproximadamente, 11% de 
vendas globais da empresa durante o hajj, 
e montou uma rede de 550 lojas em 28 pa
íses para seguir os peregrinos muçulmanos 
em casa. 

YALLA! "VAMOS!" Você ouve esse grito em 
todos os lugares no mundo árabe e, ape
sar dos desafios políticos e sociais da re
gião, ele sintetiza o dinamismo do merca
do. Apenas outra palavra árabe é ouvida 
mais vezes: yanni, "ou seja" ou "isso quer 
dizer". É uma palavra descartável, mas que 
evidencia o anseio profundo do povo árabe 
para ser compreendido. Apenas as empre
sas no mundo árabe, são capazes de lidar 
com a energia do seu futuro yalla enquanto 
se confrontam com seu yanni passado es
tão, propensas a florescer na região. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 8, p. 76-80, ago. 2013.




