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Desde a chegada das pri-
meiras construtoras bra-
sileiras no Kuweit nos
ano 80, os países da Liga

Árabe sempre representaram
uma grande oportunidade para
as empresas nacionais. Mais do
que sólido, este laço comercial
continua em franca expansão,
como pode ser medido no even-
to Big 5, considerado o maior
encontro de construção civil do
Oriente Médio, que está sendo
realizado em Dubai, nos Emira-
dos Árabes Unidos (EAU). A
participação do Brasil na feira,
que se encerra hoje, é uma ini-
ciativa da Câmara de Comércio
Árabe Brasileira, em parceria
com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil).

De acordo com a Câmara
Árabe, os países da região gera-
rão pelo menos US$ 15 bilhões
em negócios ligados ao setor de
infraestrutura nos próximos
anos. Entre os principais proje-
tos previstos no Oriente Médio,
destaque para o novo Aeroporto
Internacional de Doha, no Ca-
tar, que demandará investimen-
tos de US$ 11,1 bilhões, e a ex-
pansão dos terminais aeropor-
tuários de Mascate e Salalah, em
Omã, com orçamento conjunto
na casa de US$ 4,7 bilhões. "As
principais oportunidades de ne-
gócios na feira são para os seg-

mentos de revestimentos, adesi-
vos e seladores, aparelhos de
aquecimento, ventilação e ar-
condicionado, cozinhas e ba-
nheiros, mármores, pedras e ce-
râmicas, aço, tecnologia de água,
janelas e portas”, enumera o di-
retor-geral da Câmara Árabe,
Michel Alaby, destacando que
há muitas oportunidades para
pequenos e médios negócios.

O gerente de negócios da
entidade, Rafael Abdulmasshi,
destaca que a crise financeira
internacional, iniciada com o

problema com os subprimes
nos Estados Unidos, a partir
de 2008, afetou diversos países
do Oriente Médio, em especial
Dubai, onde a atuação de em-
presas europeias era intensa.
"Alguns projetos pararam, mas
depois de 2009 houve uma re-
tomada gigantesca, não só nos
EAU”, comenta.

De acordo com Abdulmas-
shi, os países que compõem o
Conselho de Cooperação do
Golfo Pérsico (CCG), que reú-
ne Omã, EAU, Arábia Saudita,

Oriente Médio na alça de
mira das MPEs nacionais
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Em março de 2000, falava-se em quase 16 mi-
lhões de portadores de algum tipo de deficiência fí-
sica, sensorial ou mental no Brasil. Deles, ao menos
9 milhões teriam idade para trabalhar, embora ape-
nas 1 milhão estivesse em atividade. Na época, a lei
das cotas já estava em vigor (lei 8.213/91), mas ha-
via muitos empecilhos para o seu cumprimento, as-
sim como ainda há.

Meses depois, o Censo 2000 divulgou o número
de 24,5 milhões de deficientes, pois o IBGE passou
também a considerar portadoras de deficiência
pessoas com alguma ou grande dificuldade de ou-
vir, enxergar e andar.

No site da Secretaria Nacional da Promoção da
Pessoa com Deficiência, um rápido histórico da evo-
lução das pesquisas demográficas no Brasil esclarece:
"O Censo 2000 marcou uma transição para uma nova
forma de registrar informações sobre a deficiência no
país. As perguntas levaram em conta a Classificação
Internacional de Funcionalidade (CIF), Deficiência e
Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), com
um foco em atividade".

Retrato da deficiência
Em maio de 2002, a Fundação Banco do Brasil

(FBB) anunciou parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV) para a realização da pesquisa Retratos
da Deficiência no Brasil. 

O estudo integrou o Programa Diversidade da FBB,
o qual foi direcionado para a questão da deficiência
no país durante 2002 e 2003, com o objetivo de subsi-
diar políticas públicas e ações do setor privado para a
inclusão social de pessoas deficientes. 

Os resultados da pesquisa propiciaram a produ-
ção de um livro e bancos de dados e referências
sob a responsabilidade do Centro de Políticas So-
ciais da FGV.

Em relação ao Censo de 2000, a pesquisa estabele-
ceu dois conceitos de deficiência que aclaram o en-
tendimento do crescente número de deficientes re-
gistrados no Brasil. Temos os PPDs (pessoas portado-
ras de deficiência) e os PPIs (pessoas com percepção
de incapacidade).  Entre os PPDs estaria incluída a
população idosa que, pela longevidade, foi adquirin-
do deficiências visuais, sensoriais e de locomoção em
diferentes graus. 

A partir dessa classificação, e, naturalmente,
com descritivo técnico mais minucioso que este
breve relato, a pesquisa se aprofundou em ques-
tões sociais que afetavam a vida dos deficientes.
Miséria ou baixa renda e falta de oportunidade pa-
ra estudar, trabalhar e ter acesso à saúde e ao con-
vívio social eram algumas delas. Na atualidade, as
mesmas questões persistem.

Novas trilhas
Passada uma década, o Censo 2010 continuou na

linha de apuração iniciada em 2000 e revelou que
45,6 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de
deficiência. Esse número corresponde a quase 24%
da população total brasileira e assusta, inclusive, em
detalhamentos: na faixa etária de 15 anos ou mais,
61,1% dessa população não têm instrução e, se têm,
ela resume-se ao fundamental incompleto; quanto
ao mercado de trabalho, 53,8% dos deficientes recen-
seados e em idade ativa não têm ocupação.

O propósito de ampliar o mapeamento das defi-
ciências para melhor subsidiar a implantação de
políticas públicas de que tanto carecem as pessoas
deficientes é bem-vindo. Trata-se de uma evolu-
ção, de uma maneira mais abrangente de se enxer-
gar as necessidades de todos. 

Com esses subsídios, então, as soluções deveriam
ser aceleradas para atender mais e melhor tantos de-
ficientes no país, o que ainda não ocorre.

Por isso, não posso deixar de concordar com Tere-
za Costa d'Amaral, superintendente do Instituto Bra-
sileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IB-
DD), que, em artigo de setembro de 2012, questionou
os números do último Censo. Assim como ela, tam-
bém entendo que uma pessoa com catarata não de-
veria ser considerada deficiente.

Mas, em razão do Dia Internacional do Deficiente
em 3 de dezembro, torço para que a ampliação do
mapa da deficiência estimule a ampliação das políti-
cas públicas e de novas trilhas para a inclusão social
justa e digna das pessoas deficientes.
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Abdulmasshi: foram fechados mil contratos na Big 5 de 2012  

Qatar, Bahrein e Kuwait, ofere-
cem aproximadamente US$
67 bilhões em negócios. “Com
a realização da Copa do Mun-
do de 2022 no Catar, esse nú-
mero tende a crescer. Só em
Doha, serão US$ 15 bilhões
em contratos”, afirma.

Participação

Alaby destaca também a im-
portância das empresas partici-
parem de uma forma constante
de eventos na região. Entre as
companhias que embarcaram
para o Big 5, estão a fabricante
de revestimentos cerâmicos Ita-
gres, a Tramontina, que levará
pias e cubas, a Universo Tintas, e
a BCF, que faz portas e materiais
de plásticos, além a PBA Stones
e a Pettrus, ambas especializa-
das em rochas ornamentais.

Empresas de diversos ra-
mos da construção civil mos-
tram seus produtos e serviços
no evento. Há expositores de
tratores, sistemas de energia
solar, tecnologia da informa-
ção para construtores, fabri-
cantes de andaimes e de vi-
dros, além de indústrias de
mármores e de madeiras, en-
tre outros. Segundo a Câmara
Árabe, as melhores oportuni-
dades estão nos segmentos
materiais elétricos e cerâmi-
cos, plásticos para construção
e tintas, além de portas e jane-
las de madeira. "Dubai, é um
hub de negócios importante
na região e tem muitas opor-
tunidades, mas a concorrência
também é forte. Há muitas
empresas europeias e chine-
sas", afirma Alaby.

Abdulmasshi destaca que a
feira é uma grande vitrine pa-
ra quem deseja negociar com
os países árabes. Na última
edição, de acordo com o exe-
cutivo, foram fechados mil
contratos no evento e nos 12
meses seguintes. "A maior
parte dos negócios são fecha-
dos ao longo do ano", revela,
acrescentando que os EAU e a
Arábia Saudita são os princi-
pais compradores de produ-
tos e serviços do setor de cons-
trução brasileiro na região, se-
guidos pela Argélia.

Reforço

Com negócios no Oriente
Médio desde 2001, a Itagres tem
na região um cliente estratégi-
co. O gerente de exportação da
empresa, Silvio Fernandes, re-
vela que o bloco é responsável
por 30% das exportações anuais
da companhia, fundada em
1983 e sediada em Santa Catari-
na. “A Arábia Saudita é um mer-
cado importante. Para ter uma
ideia, 21% de todo o montante
exportado em 2013 foram para
lá. Por isso, participar do Big 5 é
fundamental para incrementar
a relação comercial com os paí-
ses do bloco”, afirma.

Quem também aposta suas
fichas no evento é a Tramonti-
na. No Big 5 do ano passado, a
empresa participou por meio
da Tramontina TEEC, unidade
de negócios responsável pela
produção de pias e cubas. "Foi
ótima oportunidade para esta-
belecer contatos com diversos
países da região e dar início a
novos negócios", disse a em-
presa, por meio de sua asses-
soria de imprensa.

Desde 2005, a Tramontina
mantém uma estrutura pró-
pria em Dubai e, por acreditar
no potencial da região, am-
pliou sua estrutura para aten-
dimento direto ao varejo para
as linhas de utilidades domés-
ticas. Em 2010, a companhia
iniciou os trabalhos de vendas
de pias e cubas e, assim como
a Itagres, acredita no grande
potencial do mercado árabe.

Investimentos em infraestrutura atraem médias e pequenas empresas para região, 
que tem grandes projetos previstos, como o Aeroporto Internacional de Doha
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