A paciência na cultura árabe é considerada uma virtude,
por essa razão devemos evitar abordar precipitadamente os assuntos relativos a negócios. Iniciar uma conversa
abordando primeiramente temas sociais, cultura, história ou até mesmo desporto e só depois passar para o
assunto negócios, pode ser uma boa estratégia.

“A PACIÊNCIA TEM RAÍZES AMARGAS,
MAS FRUTOS MUITOS DOCES.”

provérbio árabe

Assim pedimos um pouco da sua paciência para ler este
pequeno guia que o vai aproximar de alguns hábitos e
costumes da cultura árabe e que poderá se o primeiro
passo para o sucesso da sua viagem.
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Alguns provérbios
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HOSPITALIDADE
Hospitalidade e generosidade são valores
muito importantes nos Emirados Árabes
Unidos. Um bem-vindo caloroso e boas maneiras são características que a maioria dos
visitantes vai notar. Por exemplo, antes de se
tratar de negócios é costume oferecer-se
alguma coisa para beber junto com uma breve
conversa. Por isso ser um bom hóspede significa aceitar este gesto de cortesia e boas vindas
mesmo que, você, na realidade, não queira
outro café e preferiria já falar sobre negócio. O
povo árabe entende-se como muito hospitaleiro; quem perceber isso pode desfrutar de um
dos melhores lugares do mundo para se fazer
negócios.
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REGRAS ISLÂMICAS
Visitantes em negócio no Dubai devem estar
preparados para entender e respeitar as práticas do Islão, mesmo não sendo Muçulmanos.
Os nomes muçulmanos são, em geral, compostos de três partes: Nome próprio + Nome do
pai + Nome da Família.
Exemplo: Abdullah Bin Mohammad Al-Tallal –
significa que Abdullah é filho de Mohammad da
família Al-Tallal

Sheik – Quer dizer chefe, soberano, ancião,

líder ou governador. É um título respeitável
para um homem rico e/ou influente e mais
velho. É um título de tratamento, usado antes
do primeiro nome para mostrar respeito.
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Álcool é proibido pela religião islâmica. Turis-

tas podem alguns bares e restaurantes de
hotéis autorizados, contudo se estiver acompanhado de um muçulmano jamais peça uma
bebida alcoólica para não ferir susceptibilidades. Aliás, nem leve álcool na sua bagagem, que
é revistada ao chegar ao aeroporto; a punição é
severa, não apenas financeira, podendo, inclusive, impedir a entrada no país.

Fotografias -

Não se pode fotografar
mulheres nas ruas; se for descoberto, pode
apanhar uma pena em praça pública; jamais
tire uma foto de uma pessoas, sem antes pedir
permissão; o ideal é não andar com a câmara
para evitar problemas. Também não deve
oferecer presentes com fotos ou figuras femininas ou de animais. Este rigor implica a proibição de carregar, na bagagem, revistas que mostram mulheres; as consequências são, em caso
de infracção, igualmente severas.
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Trajes femininos

Ao contrário do que muita gente imagina,
mulheres são bem recebidas no Dubai, contudo as mulheres ocidentais não devem vestir
roupa justa, transparente, com brilhos excessivos, ou mostrar mais do que é necessário.
Evitar completamente: minissaias, calções
(idem para homens), os decotes pronunciados,
e as alças finas. A palavra de ordem deve ser
sensatez, para evitar situações desagradáveis.
No mundo empresarial, menos é mais: você
quer que se concentrem no que você está
dizendo, não na sua beleza.

Trajes Masculinos

Para os homens a escolha do vestuário deve
ser conservadora. É apropriado o uso de fato e
gravata – mesmo com temperaturas acima de
50 graus.
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A NEGOCIAÇÃO
Tendo em vista que o mercado nos E.A.U. é
altamente competitivo, é necessária uma boa
capacidade de negociação para fechar negócios. Caso os serviços, a qualidade, o prazo e o
preço oferecidos atendam aos níveis exigidos
pelos importadores, um relacionamento
comercial sólido e contínuo pode e deve ser
facilmente desenvolvido.
No começo, haverá um período marcado por
gestos de amabilidade e atenção, que sempre
devem ser retribuídos; eles querem sentir se
há interesse numa amizade.
Os Árabes privilegiam um relacionamento de
confiança, antes de fazer negócios; faça-os
sentirem o seu interesse em ter uma amizade;
respeitar a cultura árabe é uma forma de ser
reconhecido como uma pessoa confiável.
Se a amizade fluir, pode até acontecer que o
negociador árabe dê um beijo no rosto do
futuro parceiro comercial. Trata-se de um
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cumprimento normal entre homens (não entre
homens e mulheres); ser chamado de “Habib”
(querido) é um passo rumo a uma amizade
duradoura; conhecer e respeitar a cultura é
uma forma de ser reconhecido como uma
pessoa amável.
Os negócios são frequentemente conduzidos
no decurso de um almoço ou jantar.
Prepare-se para encontrar um parceiro que
demora para entrar no assunto; se você insistir
numa conclusão rápida do negócio, poderá
receber como resposta algum provérbio local,
algo como “a pressa é amiga de Satã e a paciência é uma dádiva de Deus”, uma das máximas
preferidas dos árabes.
A única maneira de obter êxito é estar preparado para uma negociação lenta, permeada por
sutilezas e cortejos que devem ser prontamente retribuídos.
Uma dica: mantenha sempre o mesmo negociador em toda a transação, já que a confiança
na pessoa com quem está tratando é algo
fundamental na cultura árabe; a troca de negociador pode atrasar ou comprometer a negociação.
A fase de aproximação pode levar até dois
meses, sem que o interesse comercial seja
sequer mencionado. Durante esse tempo, o
empresário pode passar por uma sucessão de
almoços e jantares combinados para que as
famílias se conheçam.
Nunca subestime a capacidade intelectual e
profissional dos árabes.
• Muitos possuem títulos e diplomas de
universidades ocidentais.
• São negociadores hábeis e muito atentos.
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O Intermediário

Para se aproximar dos Sheiks, que são os
tomadores de decisão, é imprescindível envolver intermediários, gente que facilita os contatos. Ter o “lobista” certo não garante o sucesso
de um investimento, mas garante não fracassar.
As principais vantagens são:
1. Apresentação de pessoas importantes
2. Obtenção de informações sobre processos locais de negociação
3. Tradução e Interpretação
4. Intermediação nas questões sensíveis
da negociação
5. Conhecimento especial sobre produtos/serviços no país anfitrião
6. Assistência na elaboração de estratégias
de mercado
7. Relações públicas com os governos e
clientes
8. Solução de problemas referentes às
normas de importação
9. Assistência em arranjos financeiros
10. Assistência em tributação local
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Pontualidade

Leve em conta a noção de tempo dos Árabes;
eles preferem não planear com muita antecedência os encontros de negócios e não gostam
de deixar os horários governarem a sua vida;
possíveis atrasos não devem ser tidos como
ofensa. Mesmo assim, agende previamente e
cumpra o horário. A falta de pontualidade do
seu lado é terrível. É claro que, por vezes, o
atraso será inevitável. Então, deve-se pelo
menos manter o profissionalismo e avisar por
telefone, imediatamente, que se atrasará,
explicando o motivo.
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O cumprimento

Procure dizer sempre o título e o nome do seu
interlocutor.
No Médio Oriente, principalmente nos países
islâmicos, o cumprimento tradicional é feito
com a mão direita: toca-se o coração, depois a
testa e, por último, faz-se um meneio no ar,
para cima da cabeça. Os gestos são acompanhados das palavras que dão nome à saudação:
salaam aleicum, ou “que a paz esteja com você”.
E a resposta deverá ser: aleicum salaam.
O cumprimento com aperto de mão é bem
visto, entre pessoas do mesmo sexo; mas
mesmo assim, espere que lhe estendam a mão
primeiro e depois evite apertar com força,
porque pode ser interpretado como agressividade. Caso contrário apenas acene com a
cabeça e cumprimente apenas com palavras.
É indelicado fazer perguntas sobre a esposa de
seu anfitrião; se ele a apresentar seja cortês,
mas mantenha um certo distanciamento. Só
cumprimente a esposa de seu anfitrião ou
outra mulher com um aperto de mão se ela
tomar a iniciativa - estender a mão para uma
mulher é altamente ofensivo.
Outra dica: Nunca comente a beleza da mulher,
irmã, filha ou funcionária de seu anfitrião
árabe; com certeza, não será interpretado
como um elogio.
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Cartão de Visita

Em países árabes, a mão esquerda é considerada impura, pois é destinada à higiene pessoal;
portanto, não receba ou ofereça cartões de
visita com esta mão.

Presentes

Para presentear os seus contactos, é mais
simpático levar lembranças do seu país –
possibilidades que fazem sucesso: camisa de
futebol da seleção, produtos de beleza com
ingredientes tipicamente angolanos, DVDs ou
CDs de música angolana ou livros com imagens
de Angola.
Cuidado se você decidir oferecer flores, as de
cor amarela para é referência ao luto.
É habitual presentear apenas o anfitrião; estão
dispensados mimos para a família.
Jamais ofereça mimos à esposa de seu interlocutor; tal iniciativa poderia ser considerada
bastante ofensiva, pois a atribuição de oferecer presentes é do esposo e não do visitante.
Caso você venha a receber um presente, o
mesmo não deve ser aberto na frente de seu
anfitrião; guarde-o para abri-lo em sua privacidade.
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A conversa

Normalmente, quem deve definir o tempo do
encontro é o anfitrião; quem convida ou convoca a reunião é sempre o “chefe do encontro”; é
quem dá a direção da conversa.
Usualmente é oferecido chá, refrigerante ou
café - prove mesmo que não esteja com vontade de beber algo, aceite por educação. Depois
de beber o conteúdo, a chávena deve ser devolvida para indicar que o visitante não deseja
mais.
Nas conversas, assuntos que envolvam cultura
e desporto são mais indicados que política e
religião. Desenvolva sua habilidade para
conversas breves small talks (quebra gelo);
pode por exemplo dedicar alguns minutos a
assuntos familiares e/ou sociais; a maioria dos
Árabes adora os últimos novidades digitais,
comida e futebol (adoram futebol).
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Conduta

Ter uma etiqueta corporativa impecável garante que os negócios não sejam quebrados
devido a uma postura desleixada. A etiqueta
quando feita correctamente, uma passa uma
mensagem importante, gera confiança e estabelece rapport (sintonia e empatia).
Os árabes não costumam fechar negócios,
antes de estabelecer um certo grau de familiaridade e confiança; ao negociar, gostam de
fazer amizades, valorizando a integridade e a
palavra de seus interlocutores.
Os árabes não gostam de enfrentar as pessoas,
nem de disputas; consideram isso uma grosseria, salvo em casos extremos.
O homem de negócios árabe recusa-se a tomar
as decisões rapidamente, ainda que o facto da
demora possa ser uma indicação de seu desacordo com algum ponto da proposta; assim
sendo, procurar escutar atentamente o que ele
diz poderá ajudá-lo a detectar o problema.
Neste ponto, a comunicação precisa é de suma
importância.
Os árabes não gostam de ser pressionados;
você pode fixar prazo, mas não deve cobrar
antes disso.
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Hierarquia

Apesar da cordialidade nos encontros, a hierarquia é fundamental em tratados comerciais: no
entendimento dos árabes islâmicos, um subordinado não possui a autonomia para assinar
um contrato. Um funcionário é sempre bem
recebido, mas fechar negócios, somente com
os executivos, os chefes.
No caso de grandes organizações, os gerentes
de compras costumam ser os únicos responsáveis pela tomada de decisões a respeito das
importações, ou seja, eles são os principais
responsáveis por recomendar, ou não, uma
importação e as suas propostas são normalmente aprovadas sem questionamento.
No caso de organizações de pequeno ou de
médio porte, as negociações só trazem resultados se mantidas com os altos executivos.
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Postura física

Nunca cruze as pernas, pois mostrar a sola do
sapato que está usando representa um insulto;
por ser a parte mais baixa do corpo e estar em
contacto com o chão, a sola é considerada
impura – jamais coloque os seus pés sobre a
mesa ou cadeira.
Durante uma conversa, um bom sinal de que
você está interessado e prestando atenção ao
que ouve, é inclinar-se ligeiramente para a
frente e reagir ao que o outro disser com um
leve acenar de cabeça ou um sorriso discreto.
Olhar a outra pessoa nos olhos enquanto
conversa é visto como coragem, credibilidade,
transparência, franqueza e sinal de interesse.
Mas cuidado para não chegar ao extremo de
olhar fixamente, pois isso pode denotar arrogância ou desafio. A negociação cara-a-cara é
mais apreciada do que a negociação por escrito; a comunicação é mais pessoal, menos
documental. Em vez de apenas um e-mail, é
preferível, por exemplo, uma conferência pela
internet ou uma conversa pelo telefone.
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Interrupções

Os horários de oração variam de dia para dia e
de cidade para cidade. Os horários exactos são
publicados nos jornais. Não estranhe se, durante a negociação, o seu interlocutor se levantar
e desaparecer por cerca de 20 minutos. Ele
retirou-se para orar, conforme a tradição
islâmica. Aproveite a pausa para relaxar.

Regatear

Negociar faz parte. Um bom negociante árabe
parte da premissa de que: sempre é possível
pagar mais barato (ragatear) - “Se não se negocia de forma rentável, não se negociará durante muito tempo”, diz um provérbio árabe;
portanto, você tem que negociar gerando
rentabilidade.
Quando questionado sobre preço, tente
convencê-los a respeito do valor da política de
vendas da empresa, bem como da qualidade
do produto e demais vantagens.
• um “sim” não significa que o negócio
esteja fechado
• uma vez satisfeitos, a negociação do
preço tende a ser mais fácil
Em geral, os árabes preferem começar
com pequenas compras para avaliar o
parceiro em termos de produto, entrega e cumprimento de prazos.
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Âmbito Social

Como hóspede nós devemos, também aceitar
convites seja para um almoço ou jantar de
negócio ou, se tiver sorte, visitar a fazenda de
alguém ou andar no deserto. Aceitar estes
gestos não é apenas um gesto educado – é,
também, uma oportunidade excelente para
desenvolver relações de negócio e ganhar
confiança. Rejeitar gestos hospitaleiros pode
fechar as portas para sempre.
Lembre-se de que a amizade pode, muitas
vezes, determinar a continuidade de uma relação comercial.
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À mesa

À mesa, aja com toda a fineza – porque o
melhor lugar para deixar uma boa impressão é
à mesa.
Os Árabes são orientados para o passado;
gostam de falar da história, heróis, ídolos,
monumentos, tradições e cultura, etc. Não
esqueça, não faça perguntas sobre mulheres. E
sobretudo nunca fale de um árabe para outro
árabe – é considerado má educação e vai
perder a confiança do seu interlocutor.
Durante as refeições, não se toca nos alimentos com a mão esquerda; lembre-se, pois essa
é considerada impura.
Evite pratos “difíceis”; para não pedir uma
comida e, depois, descobrir que não gosta do
que pediu; o ideal é pedir explicações sobre os
pratos para o empregado; se você pediu, você
tem que comer. E não esqueça jamais as proibições como álcool e a carne de porco.
Ainda que a comida esteja irresistível, não
limpe o prato, nos países árabes – é terrivelmente grave e grosseiro comer tudo o que for
servido; deixar um pouco de comida no prato,
após as refeições, é um elogio ao anfitrião, pois
representa abundância, fartura.
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Pós-encontro

É bom agradecer sempre as oportunidades
que lhe são concedidas; serve para se mostrar
educado e para ser bem lembrado.
1 - Envie o agradecimento um dia após o
encontro.
2 - Confira o nome e o título do interlocutor e esteja certo de que escreveu corretamente.
3 - Seja formal, usando "senhor" ou "senhora"; você só deve abdicar da formalidade se
já tiver um relacionamento prévio ou se a
entrevista tiver sido descontraída e bem
sucedida.
4 - No texto, agradeça ao interlocutor pela
oportunidade concedida; descreva alguns
destaques do encontro como uma troca
rica de posições.
5 - Deixe claro que você está bastante interessado na sequência da negociação,
acrescentando algumas frases que fundamentam seu interesse, por exemplo factos
e números.
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Regra de ouro: YOU CAN
Lembre-se que fazer negócio nos EAU faz-se
na sequência:
primeiro Confiança,
seguida por Amizade,
depois Negócio.
CAN – “you can”... (você consegue).
Eis aqui, alguns provérbios árabes:

“SE NÃO SE NEGOCIAR DE FORMA
RENTÁVEL, NÃO SE NEGOCIARÁ
DURANTE MUITO TEMPO”

portanto, temos que negociar gerando
rentabilidade win-win (ambos ganham).

“UMA MÃO SOZINHA
NÃO BATE PALMAS”

sobre o sentido da cooperação ser essencial.
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“A MÃO DE DEUS ESTÁ COM O GRUPO”

ressaltando a existência da força no grupo.

“TODO O SOL SE PÕE“

sobre a fama e fortuna que podem ser temporários.

“PACIÊNCIA É UMA FORMA DA VIDA”

Seja paciente, não adianta insistir demais.

“VOCÊ É COMO UMA ÁRVORE, OFERECENDO SOMBRA AOS ESTRANHOS”

sobre hospitalidade e generosidade.
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