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Quem são os árabes?
Que línguas falam?
Religião.



Liga Árabe

� Criada em 22 de março de 1945, a Liga dos Países Árabes é composta por 22 países;
� Mais de 60% das reservas mundiais de petróleo;
� PIB de quase US$ 6 trilhões;
� Posição central no Globo;
� Mais de 385 milhões de habitantes.
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Atenção!
� Turquia,
� Israel,
� Irã,
� Paquistão,
� Afeganistão,
� Sudão do Sul, 
apesar de estarem localizados 
no Oriente Médio e Sudeste 

asiático, 
não são países árabes.



Línguas e finais de Semana
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Apenas Sexta 
Feira

• Argélia;
• Djibuti;
• Palestina;
• Somália;
• Sudão.

Sexta Feira e 
Sábado

• Arábia Saudita;
• Bahrein;
• Catar;
• Egito;
• Emirados 

Árabes Unidos;
• Iêmen;
• Ilhas Comores;
• Iraque;
• Jordânia;
• Kuwait;
• Líbia;
• Omã;
• Síria.

Sábado e 
Domingo

• Líbano;
• Marrocos;
• Mauritânia;
• Tunísia.

Além de 
árabe, os 
países do 

bloco também 
falam:



Nos países árabes, além do Islamismo, 
outras religiões são praticadas como o 

Cristianismo. As vertentes do 
Islamismo são Sunismo, Xiismo, 

Carijistas, Sufismo e 
Fundamentalismo.
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Shahada: professar e aceitar o Islã

Salah: orar cinco vezes por dia em direção 
à Meca

Zakat: fazer caridade

Saum: jejum no mês do Ramadã

Hajj: peregrinação a Meca uma vez na 
vida

Meca -
Arábia Saudita

Basílica do Santo Sepulcro –
Palestina

Islamismo
90%

Cristianism
o
7%

Outras 
religíões

3%

Religiões no Oriente Médio 
2014

CIA World Factbook



� O que vestir?
� O que falar?
� O que NÃO falar!
� Com quem falar.



Assuntos e dresscode

Recomenda-se:
� Uso de roupas ocidentais formais;
� Mulheres cobrem braços e pernas em sinal de 

respeito;
� Ternos femininos são bem aceitos, evitando 

roupas justas.

Assuntos a Evitar:
� política; 
� religião; 
� guerras...

Assuntos a Abordar
� Futebol;
� Cultura e história;
� Culinária árabe;
� Influência Árabe no Brasil;
� Ambiente de Negócios.

Tradicionais árabes 
do Golfo.



Cumprimentos

Algumas palavras-Chave:
� Cumprimento: As-salamu Aleykum
� Resposta: Waleykum As-salám
� Agradecimento: Shukran
� Interjeição: Insh'Allah
� Despedida: Ma-assálama

Alguns 
muçulmanos não 
cumprimentam 
pessoas do sexo 

oposto com 
aperto de mãos;

Caso a mulher 
ou o homem 

não estenda a 
mão, leva-se a 

mesma ao 
coração em 

sinal de 
respeito;

Homens árabes 
costumam  

cumprimentar-
se  com beijo 

na face;

É costume 
que amigos 

árabes andem 
de mãos 
dadas.







� Tratativa em reuniões
� Postura
� Tempo de negociação



� Proximidade física no falar e tocar;

� Contato visual: confiança x respeito;

� Sensibilidade à contrariedade em público: 
importância da manutenção da reputação 
(face-saving);

� Levantar-se quando entrar/sair: mulher; 
novos convidados; pessoa de mais idade ou 
de alto cargo.

Reuniões



Reuniões

� Admiração por objeto de decoração pode fazer com que 
o árabe lhe ofereça; 

� Receber presente com ambas as mãos, não abrir na hora. 
Atenção para retribuir e nunca recuse presentes ou 
convites para almoços, etc.;

� Os árabes também fazem pausas  para rezas;

� Influência da família nos negócios.



Ritmo de negociações

Pouca antecedência no

agendamento de reuniões, além de 
um tempo flexível entre uma reunião 

e outra;

Ser pontual, mas não esperar 
pontualidade;

Paciência: não apressar 
a negociação;



Ritmo de negociações

Importância de conhecer o processo 
decisório da outra parte.

Estratégia negociadora: 
concessões lentas por meio de 

barganha; 

Questões apresentadas uma a 
uma.



Apresentação 
Institucional



Atuação

Câmara de Comércio Árabe – Brasileira, há mais de 63 
anos: 

� Criando oportunidades para aproximar árabes e 
brasileiros;

� Desenvolvendo parcerias estratégicas com governos 
e Câmaras de Comércio nos países Árabes e com o 
governo brasileiro;

� Possui convênio com a APEX – Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos;

� A única Câmara de Comércio no Brasil, reconhecida 
pela União Geral das Câmaras de Comércio Árabe e 
a Liga Árabe, autorizada a emitir o certificado de 
origem.

Localizada no centro empresarial do 
Brasil, São Paulo e na avenida 

Paulista, considerada o empresarial da 
cidade, a Câmara Árabe possui uma 

estrutura, incluindo um auditório para 
palestras e eventos.



Organograma geral

Secretaria Geral

ANBA

Controladoria Certificação

Recursos Humanos Qualidade (ISO)

Inteligência de Mercado

Núcleos de Inteligência 
Regional (Golfo, Norte 
África, Levante/Nilo)

Núcleo de serviços ao 
Associado

Comercial e Marketing Relacionamento

Relações Governamentais

Tradução



Destaques de ações CCAB X Corrente Comercial 
Brasil – Países Árabes (US$ bilhões)

Fonte: SECEX

US$10 
1ª Cúpula América 

do Sul-Países Árabes 
(ASPA)

US$ [VALOR]
Primeiro voo da 

Emirates Airlines, 
São Paulo – Dubai

US$ [VALOR]
Visita do Presidente 

Lula  à Arábia 
Saudita, Argélia, 

Egito, EAU, Líbano, 
Líbia e Síria

US$ [VALOR]
Visita do rei da 

Jordânia ao Brasil

US$ [VALOR]
60 anos CCAB

US$ [VALOR]
Visita do V.P. Michel 
Temer ao Sultanato 

do Omã

US$ [VALOR] bilhões
Projeto Comprador 

Copa do Mundo

US$ [VALOR] bilhões
10 anos da primeira 
Cúpula América do 
Sul-Países Árabes 

(ASPA)

2005 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015



Estrutura de atendimento ao Associado

Comercial e 
Relacionamento: 

administram a carteira de 
Associados.

NIRs: produzem 
informações 

mercadológicas que 
fortalecem laços entre 
árabes e brasileiros.

Núcleo de Serviços a 
Associados: elaboram os 
produtos destinados aos 

Associados.

Tradução: tradução em 
português/árabe para 

documentos, publicidade, 
anúncios, embalagens, 
cartões de visita, etc. 

Associado



Serviços para o Associado
Serviços Integrados para Apoiar a Internacionalização de Empresas Brasileiras nos Mercados Árabes 

Existe capacidade de 
fornecimento no Brasil e 
demanda nos mercados 
árabes para os produtos 
da minha empresa?

Quais são os mercados 
árabes com maior 
potencial para o meu 
produto?

Qual é o market-share do 
Brasil nesses mercados?

De onde são meus 
concorrentes diretos 
nesses mercados?

Quais documentos e 
certificados específicos
são exigidos para se ter 
acesso a mercado?

Como fazer 
promoção comercial 
nos mercados árabes?

Como manter minha 
empresa atualizada 
sobre oportunidades 
de negócios nesses 
mercados?

Como prospectar contatos de 
compradores potenciais?

Como posso 
diminuir custos no 
processo exportador 
para os mercados 
árabes?Como ultrapassar barreiras 

referentes às diferenças de 
língua, fuso horário e 
cultura?
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Mercados
Potenciais

Regulamentação 
Aduaneira

Lista de Empresas Tradução 
Especializada

Descontos na 
Certificação de 

Documentos

Agência de 
Notícias Brasil-
Árabe (ANBA)

Perfis Empresariais Feiras 
Internacionais

Rodadas de 
Negócios

Assessoria de 
Imprensa

Câmara Árabe TV

Boletim CCAB



Certificação
I - Processo atual

Cerca de 26 
itens são 

checados pela 
Câmara Árabe.



Certificação
II – Certificação online

ExportadorCâmara Árabe

Embaixada

�
�
�
�
�

26 

Itens

�
�
�
�
�

Câmara Árabe

�
�
�
�
�

26 

Itens

Melhorias:

� Processo passará de 15 para 5 
dias;

� Redução de custos com envio de 
documentos (eliminação do 
tramite físico);

� Áreas online exclusivas;
� Aumento de segurança e 

qualidade das informações 
prestadas em tempo real.



Eventos

� Participação em mais de 180 eventos como feiras e missões 
internacionais, em diversos países árabes;

� Mais de 70 feiras no Brasil;
� Recepção e acompanhamento de mais de 470 delegações 

árabes;
� Organização de diversas rodadas de negócios;
� Atendimento de mais de 1.000 empresas entre Associadas e 

Certificadoras.



A Câmara Árabe possui diversas ferramentas de
comunicação com o objetivo de aproximar o Brasil e os
Países Árabes:

www.ccab.org.br
Câmara Árabe TV
ANBA: Agência de Notícias Brasil Árabe www.anba.com.br
Redes Sociais
Assessoria de Imprensa no Brasil e nos Países Árabes

Comunicação



�راً 

SHUKRAN!
Obrigado!


