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UMA PORTA DE ENTRADA GLOBAL
PARA A INDÚSTRIA HALAL

UM GUIA PASSO-A-PASSO
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A

VISÃO
“Se a história está sendo escrita agora, o futuro está
sendo feito aqui, nos E.A.U. Com a determinação do
nosso povo, nós estamos preparados para sermos a
capital mundial da economia Islâmica.”
Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos EAU e Governante de Dubai
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M E N S AG E M D E
B OA S V I N DA S
Temos grande prazer em lhes dar as boas vindas ao nosso abrangente Guia da indústria
Halal. Este guia especializado é um forte impulso para o desenvolvimento e promoção
de Dubai como a Capital Global da economia Islâmica, conforme direcionamento de Sua
Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro Ministro
dos EAU e Governante de Dubai.
A economia Islâmica agora, sem dúvida, já se tornou uma realidade estabelecida dentro
da acelerada economia global. Esta proposição é um fator de influência na estabilidade e
no desenvolvimento na região Árabe, graças às consideráveis oportunidades econômicas
e parcerias mutualmente benéficas que ela ajuda a trazer. Fazer de Dubai o benchmark
para a economia Islâmica é altamente viável, se todas as instituiçoes públicas e privadas
do país trabalharem objetivando a realização dessa grande visão.
Dubai tem feito grandes avanços em seu objetivo de se tornar uma força dominante na
economia Islâmica. O emirado e os EAU estão, indiscutivelmente, na vanguarda dessa
corrida pela liderança da economia Islâmica, devido, em grande parte, às suas políticas de
diversificação econômica e de preparação para uma era pós-petróleo.
O segmento das indústrias Halal constitui um importante pilar para o posicionamento de
Dubai como a Capital da economia Islâmica. É, na verdade, um dos principais setores-alvo
da Estratégia Industrial de Dubai e detém um papel importante na manutenção do poderio
econômico e da resiliência do emirado e do resto do país. Embora ainda exista muita coisa
a ser feita para reforçar o status de Dubai nessa área, o emirado, sem dúvida, tem feito
progressos fundamentais.
Com um foco especial nas indústrias Halal, este guia é uma das contribuições da DAFZA
para a presente iniciativa internacional do Governo do Dubai. Ao procurar resposta para
todas as questões da indústria, este guia fornece todos os detalhes cruciais para alcançar
o sucesso nesse Mercado, cujo valor global atualmente é de USD 1.9 trilhões.
His Highness Shaikh Ahmad Bin Saeed Al Maktoum
Chairman, Dubai Airport Freezone Authority
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DUBAI
ECONOMIA
DINÂMICA E
DIVERSIFICADA

DUBAI
A C A P I TA L
DA ECONOMIA
ISLÂMICA

Ao longo dos anos, os EAU e Dubai, em particular, alcançaram um nível sem precedentes de expansão e crescimento econômico. Considerado
hoje entre os principais centros de negócios do mundo, Dubai possui uma economia robusta, dinâmica e diversificada. Setores como o
comércio, o transporte, o turismo, a indústria e as finanças floresceram na cidade, com empresários regionais e internacionais e empresas
multinacionais líderes que desejam participar desses setores e marcar uma presença na cidade para se beneficiar de seu ambiente incomum
e habilitado para negócios amigáveis, zonas francas e localização estratégica.

Em consonância com o compromisso da DAFZA de apoiar a Estratégia de Economia Islâmica de Dubai de 2017-2021 e os esforços para
aumentar a contribuição da Indústria Halal para o PIB de Dubai, criamos esta publicação com a intenção de fornecer um guia completo e
detalhado para as indústrias relacionadas ao processo Halal, em níveis Regionais e Globais, a fim de preencher lacunas de informação e
ajudar as empresas interessadas a explorar mais a florescente economia Islâmica. Estamos extremamente satisfeitos em produzir nosso Guia
Halal de alta qualidade e relevância, à luz dos intensos esforços nacionais para fazer de Dubai a Capital da Economia Islâmica e impulsionar
o crescimento no segmento de indústrias Halal, como um dos principais objetivos da Estratégia Industrial de Dubai. Ambas as iniciativas
visam elevar o emirado e o resto dos EAU às primeiras posições dentre as nações mais desenvolvidas do mundo.

Transformar Dubai na Capital Global da economia Islâmica é uma iniciativa fundamental para o seu progresso, bem como para os esforços
dos EAU para alcançar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis, através de uma abordagem mais responsável dos negócios e
investimentos. Esta iniciativa foi lançada por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro
dos EAU e Governante de Dubai.
Fundado em 2013, através da Lei 13, de 2013, de Dubai, o Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai (DIEDC) tem como
diretriz, liderar e integrar todos os esforços para fazer do emirado, o centro global dos elementos essenciais da economia Islâmica. Hoje,
uma estratégia revigorada foi implementada para os próximos cinco anos, no sentido de consolidar os esforços realizados até a data, para
desenvolver os setores-chave da economia Islâmica e garantir sua contribuição para a economia nacional e para a jornada de desenvolvimento
sustentável dos EAU. O setor Halal é um dos três setores estratégicos que prometem crescimento e expansão e requer muita atenção para
garantir que cumpra com sua missão final de fornecer produtos e serviços saudáveis e sustentáveis a toda a humanidade.
O guia completo da DAFZA sobre a indústria especializada Halal representa uma importante adição de valor a esses esforços em andamento.
Mergulhando com profundidade nas inúmeras oportunidades disponíveis hoje em Dubai, o guia contém informações atualizadas e valiosas e
análises aprofundadas sobre a economia Islâmica. Este guia irá beneficiar significativamente todos os empresários e empresas envolvidas ou
que buscam participar da indústria Halal e da economia Islâmica.

Sua Excelência Sultan bin Saeed Al Mansouri
Ministro da Economia, Presidente do Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai
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Fazer de Dubai a Capital Global da Economia Islâmica implica em estabelecer as bases para uma infra-estrutura e sistemas modernos que
garantam que a cidade, como uma referência global, possa apoiar todos os setores da economia Islâmica. Ao longo do caminho, o governo
de Dubai acumulou experiências, desenvolveu um roteiro claro apoiado por todas as entidades governamentais e privadas, e fez parcerias
estratégicas locais e internacionais para levar a cabo as diretrizes de Sua Alteza, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente
e primeiro-ministro dos EAU e Governante de Dubai, como parte da diversificação econômica em andamento.
Dubai está bem posicionada para atingir seu objetivo em termos de liderança nas indústrias Halal, uma vez que o segmento é um dos
principais pilares da Estratégia Industrial de Dubai de 2030, lançada para fazer do emirado um centro global de produção e distribuição
para o Mercado de produtos Islâmicos . O desenvolvimento deste guia não só mostrará o caminho a seguir, mas também solidificará o status
mundial de Dubai como a Capital da Economia Islâmica e ajudará a desenvolver uma economia orientada para os investimentos em todos os
EAU. Ao divulgar esta publicação, a DAFZA certificou-se de que os objetivos e metas deste guia estão intimamente alinhados com a agenda
estratégica de desenvolvimento nacional do governo de Dubai, especialmente no campo das indústrias Halal. Estamos confiantes de que
vocês, nossos leitores, considerarão este guia útil e altamente informativo.

Sua Excelência Dr. Mohammed Al Zarooni

Diretor Geral, Autoridade da Zona Franca do Aeroporto de Dubai
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Dubai, Capital da Economia Islâmica

INFOGRÁFICO SUMARIZADO

Direcionado pela visão de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de fazer de Dubai a Capital da Economia Islâmica, o Centro de
Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai (DIEDC), está impulsionando a execução desta visão cobrindo 7 pilares da Economia Islâmica.

Economia Global Halal / Islâmica tem uma
significativa oportunidade de crescimento

Dubai, EAU é um centro de negócios globais e agora
um dos principais hubs de comércio Halal

A Economia Halal/ Islâmica, representa setores cujos principais produtos
e serviços são estruturalmente afetados pelas práticas de estilo de vida e
práticas de consumo orientadas pelos valores Islâmicos, como alimentos
(Halal), finanças (conformes à sharia) e moda (modéstia)

• O EAU é o principal centro de negócios do Oriente Médio: ambiente amigável para os negócios
- um sistema político estável - infra-estrutura de classe mundial e rede de comunicações

Nos seis setores principais, o poder de
consumo dos consumidores muçulmanos
é estimado em US$ 1,9 trilhão em 2015.
Setor
Gasto Global
Muçulmano
nos principais setores
da Economia Islâmica

Mercado
Muçulmano Existente*
(2015, USD Bn.)

% do gasto
Global

2015-2021
Crescimento
CAGR - %

15%

Plataformas de
Infrastrutura &
Redes de Conhecimento

ESMA (Emirates Authority For
Standardization and Metrology)

Ecossistema
Fianceiro Islâmico

Economia Halal
Marketing/ recursos de
distribuição

Economia Halal
suporte para startups

Islâmica Economy
Fiqh Forum

• A cidade, em um voo de cinco horas, atinge 2,4 bilhões de pessoas, e em um de vôo de
duas horas, atinge um mercado de consumo Halal de US $ 512 bilhões
Emirates International Accreditation
Center

5 Horas

EUROPA

Sukuk, Takaful hub

RUSSIA

EAU Halal Mark

2 Horas

CHINA

Salaam Gateway:
Industry news & Insights

JAPÃO

ÍNDIA

International Halal Accreditation
Forum

Dubai Centre for Islâmica
Banking and Finance
Awqaf International
Organization

8%
Os EAU classificou-se em 2º lugar em todo o mundo entre as 72 proeminentes economias de Halal / Islâmica em todo o mundo,
seguidos da Malásia: 2016/17 Indicador Global da Economia Islâmica, ThomsonReuters

ÁFRICA

Alimentos e Bebidas

$ 1,173

17%

8.5%

Vestuário e calçado

$ 243

11%

7.2%

Turismo externo

$ 151

11%

8.2%

Mídia & recreação

$ 189

5%

5.6%

Cosmético

$ 56

7%

6.5%

Farma

$ 78

7%

9.3%

Gasto total de consumo em Mercados de estilo de vida em um raio de
alcance de vôos de 2 horas a partir de Dubai: $512,4 bilhões em 2015
2,4 bn pessoas: tamanho do Mercado num raio de 5 horas de vôo de Dubai

Dubai está no centro do comércio para os 57 países membros da OCI que representam
US $ 280 bn.
de importações relacionadas ao setor industrial Halal em 2015

Pontos de partida do Mercado Halal
Estratégia de MercadoHalal
Dimensionamento do
Mercado e Relevância
da Audiência

1

Início do processo de conformidade Halal para alimentos, cosméticos e outros

Estratégia de
Customização

2
LicensTemas
Principaisa se
Considerar
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Liderança Global em
Regras/Conformidade
Halal

• Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial 2016-2017: 16 de 138
economias (1ª na região do Oriente Médio e Norte da África)

EAU

$ 1,890

Agência Dedicada ao
Desenvolvimento da
Economia Islâmica

3

4
Estratéria
“go-toMarket”

Critérios de
Produção

Identificando o
Organismo de
Certificação Correto

Preparar Processo de
Certificação Halal

Avaliação/ Teste de
Certificação Halal
(Se aplicável)

Emissão de
Certificação Halal

Emissão de
Certificação Halal

Importar Através
de Dubai

Marketing de
Certificação Halal

Licença de Marca
Nacional Halal
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PROPÓSITO

“O propósito de “Dubai – Uma Porta de Entrada Global para a
Indústria Halal: Um Guia Passo-a-Passo” é o de disponibilizar
para as companhias em Dubai, ou para as companhias que
estejam considerando se estabelecer em Dubai, um guia prático
sobre o crescimento da economia Halal/ Islâmica a partir de
Dubai, incluindo seu ecossistema propício, sobre oportunidades
do fluxo de comércio Halal e sobre o processo de Certificação e
Conformidade Halal.”
OS OBJETIVOS SÃO:

12

01

Fornecer uma visão geral da Economia Halal, globalmente e em Dubai,
incluindo seus 6 setores: Alimentos e Bebidas Halal, Finanças e Atividade
Bancária Islâmicas, Moda Modesta, Turismo Amigável aos Muçulmanos, Mídia
e Recreação Halal e Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Halal.

02

Fornecer uma visão geral do Ecossistema da Economia Islâmica em Dubai,
especificamente analisando os processos e procedimentos de Certificação e
Conformidade Halal que uma empresa deve seguir.

03

Apresentar o papel de Dubai como um hub do fluxo comercial da Economia
Halal / Islâmica Global, demonstrando as várias oportunidades de investimento
em diferentes setores.

04

Descrever os processos e procedimentos necessários para estabelecer uma
empresa em Dubai.

05

Apresentar uma visão geral dos benefícios, incentivos e Pacotes da Autoridade
da Zona Franca do Aeroporto de Dubai (DAFZA), disponíveis a clientes, bem
como um resumo do processo de registro.

06

Fornecer um guia passo-a-passo para se avaliar e se engajar na Economia
Halal.
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RECONHECIMENTOS

Desenvolvido por:

Suportado por:

Parceiro de Conhecimento:

Estabelecida há mais de 20 anos, a Autoridade da
Zona Franca do Aeroporto de Dubai “DAFZA” é a
zona franca premium do mundo, que hospeda mais
de 1600 empresas de mais de 20 indústrias. Muitos
clientes-chave são empresas Fortune 500 como a
Airbus, General Electric, Rolls Royce, Audi Volkswagen,
Roche e Chanel - que atualmente localiza suas bases
da Região MENA na DAFZA.

DIEDC: O Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica
de Dubai (DIEDC) foi criado em dezembro de 2013 para
tornar Dubai a “Capital da Economia Islâmica”, conforme
a visão de Sua Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos EAU
e Governante de Dubai. O DIEDC está equipado com as
ferramentas financeiras, administrativas e legais para
promover atividades econômicas compatíveis com a lei
Islâmica no setores de bens e finanças de Dubai, bem como
no setor não financeiro. Nessa capacidade, conduz pesquisas
e estudos especializados para determinar a contribuição
das atividades compatíveis com a Shariah para o produto
interno bruto do emirado e buscar maneiras de expandir
essa contribuição para impulsionar a economia. A DIEDC
também tem o mandato de criar novos produtos e linhas
de serviço para escritórios de advocacia especializados em
estruturação de finanças.

DinarStandard: DinarStandard ™ é uma empresa de
pesquisa e consultoria de estratégia de crescimento
que capacita organizações para um impacto
global lucrativo e responsável. DinarStandard ™ é
especializada em alimentos Halal / Tayyab, Finanças
Ética/Islâmica, viagens Halal, ONGs Islâmicas e
setores de países membros da OCI. Desde 2008, a
DinarStandard ™ vem assessorando organizações
em expansão global de mercado, estratégia de
negócios / investimento e estratégias de marketing
inovadoras. Seus clientes incluem multinacionais
globais, instituições financeiras Islâmicas, startups de
mercado Halal e ONGs.

A DAFZA foi criada, em última instância, para tornar
Dubai um importante hub comercial e logístico global e
tem sido fundamental para os bem sucedidos esforços
do governo de Dubai em transformar o emirado em
uma economia orientada para o investimento. Para
mais informações, visite www.dafz.ae
DAFZA gostaria de agradecer as seguintes entidades
por seu apoio e orientação, sem os quais este Guia não
seria possível:
DIEDC: Centro de Desenvolvimento da Economia
Islâmica de Dubai
ESMA: Autoridade para a Padronização e Metrologia
dos Emirados
EIAC: Centro Internacional de Credenciamento dos
Emirados.
Companhias: Spanish Kits FZE, Hershey’s, Natura
Bisse & Abbott Laboratories

DAFZA 2017 Todos os Direitos Reservados
O material deste relatório está sujeito a direitos autorais. Como a iniciativa DAFZA e Dubai Capital da Economia Islâmica incentiva a divulgação deste Relatório, este trabalho pode ser reproduzido, no todo ou em parte, para
fins não comerciais, desde que seja dada total atribuição a este trabalho.
Aviso Legal
Acreditamos que os dados deste relatório estão corretos no momento da publicação, mas não podem ser garantidos. Observe que os dados comerciais, os insights, os processos de conformidade Halal que a DAFZA e a
DinarStandard forneceram são baseados em informações coletadas de boa fé, tanto de fontes primárias como secundárias, cuja precisão nem sempre estamos em condições de garantir. Como tal, a informação contida neste
relatório destina-se a fornecer informações gerais apenas e, como tal, não deve ser considerado um parecer legal ou profissional ou um substituto para um parecer que cubra qualquer situação específica. DAFZA e DinarStandard
rejeitam especificamente toda a responsabilidade decorrente de qualquer confiança depositada neste material. DAFZA e DinarStandard não fazem representações nem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre
a integridade, precisão, confiabilidade ou adequação deste material para seus propósitos.
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05
ECONOMIA
HALAL /
ISLÂMICA
Porque ela é importante?
“Halal” é um termo árabe que siginifica “é admissível ou lícito
de acordo com a lei de Islâmica”. A economia Islâmica / Halal é
composta por setores cujos principais produtos e serviços são
estruturalmente afetados pela lei da Islâmica.
Esses princípios Islâmicos, que orientam o estilo de vida e as
práticas de negócios, estão afetando diretamente cinco setores
principais que representam o poder de compra muçulmano de US$
1,9 trilhão em 2015 (excluindo a Finanças da Islâmica).
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5.1

ECONOMIA HALAL / ISLÂMICA

Gastos Globais de Muçulmanos nos principais setores da Economia Islâmica

INFOGRÁFICO SUMARIZADO

Estima-se que a Economia Halal / Islâmica, em seus cinco pilares principais (excluindo a Finança
Islâmica, que é apresentada separadamente como ativos totais), representem o principal poder
de compra de consumidores muçulmanos, no valor de US$ 1,9 trilhão, em 2015.
Participação dos Muçulmanos na População Mundial, 1990-2030

15%

$ 1,890

8%
Mercado Muçulmano Existente*
(2015, USD Bn.)

Participação Percentual
gastos globais

2015-2021
crescimento CAGR %

Bilhões
8
6
4

4.2 B

5.8 B

5.3 B

4.8 B

2
0

1.1 B
1990

19.9%

1.3 B
2000

21.6%

1.6 B
2010

23.4%

1.9 B
2020

Mercado Muçulmano Existente * (2015, USD Bn.)

6.1 B

24.9%

2.2 B

2030

Muçulmanos

Não Muçulmanos

As Porcentagens são calculadas em números arredondados. A
incubação cruzada indica figuras projetadas
26.4%

Fórum do Pew Research Center sobre religião e vida pública
- O futuro da população muçulmana global, janeiro de 2011.

% dos
gastos
globais

17%

11%

11%

5%

Alimento &
Bebidas

Vestuário &
Calçado

Turismo
Externo

Mídia &
recreação

$1,173

$243

$151

$189

7%
Farma

$78

7%
Cosméticos

$56

2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR
Crescimento 8.5% Crescimento 7.2% Crescimento 8.2% Crescimento 5.6% Crescimento 9.3% Crescimento 6.5%

receitas de alimento e Gastos Muçulmanos
Bebida com certificação em moda modesta
Halal
Islâmica

$415
18

$44

Gastos Muçulmanos
em turismo amigável
a Muçulmanos

$24

Fonte: DinarStandard síntese e análise; Relatório do Estado da Economia Global Islâmica 2016/17
desenvolvido pela Thomson Reuters em conjunto com DinarStandard / Apoiado pelo Centro de
Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai; Bases de dados nacionais; Programas de comparação
internacional; Organização Mundial do Comércio das Nações Unidas; Estatísticas do Banco Mundial
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5.2

ECONOMIA ISLÂMICA/HALAL: OPORTUNIDADE DE UM TRILHÃO DE DÓLARES

A Economia Islâmica / Halal² é composta por setores cujos
principais produtos e serviços são estruturalmente afetados
pelo estilo de vida e práticas comerciais de consumo orientadas
pelos valores Islâmicos, em seus cinco pilares principais
(excluindo Finanças Islâmica) e representa o poder de compra
muçulmano, estimado em US $ 1,9 trilhão em 2015. Este Guia
resume as oportunidades em torno dos principais setores da
economia Islâmica, abrangendo Alimentos e Bebidas Halal,
Finanças e Atividades Bancárias Islâmicas, Viagens tipo
Família ou Halal, Moda Modesta, Mídia e Recreação Islâmica e
Farmacêutica e Cosmética Halal. Para as empresas que
atualmente participam ou estão buscando participar dessa
oportunidade da economia da Islâmica, há três tendências
gerais a serem observadas:

01
Estima-se que o poder de compra crescerá a uma
taxa de crescimento anual composta (CAGR) de
8 por cento, atingindo US$ 3 trilhões em 2020,
com os valores base aumentando em importância.
A Economia Islâmica é sustentada por uma demografia
muçulmana grande, jovem e de rápido crescimento,
com uma população estimada de 2,2 bilhões até 2030,
de acordo com o Pew Research Center, crescendo a
uma taxa de aproximadamente o dobro da taxa de
populações não muçulmanas.3 Além disso, esperase que as 57 economias OCI4 cresçam 4,16% entre
2015-21, acima da média de 3,6% para o Crescimento
Global, de acordo com as projeções do FMI, sinalizando
um aumento no poder de compra, com as economias
de crescimento mais rápido representadas por países
ricos em populações.5 Além disso, a importância dos
valores Halal e Islâmica no impulso de gastos também
está aumentando, com 83% dos entrevistados dos
países Islâmicos considerando a “religião como muito
importante em suas vidas”, de acordo com uma pesquisa
em 2015 da Pew sobre Atitudes Globais, em de 42
países.6

02
Principais players globais em todas as indústrias
estão começando a se interessar e a participar
À medida que as indústrias de estilo de vida Halal
e Islâmica ganham destaque, vários players líderes
em todos os segmentos buscaram participar
do mercado - da Nestlé, McDonalds e BRF,
explorando a oportunidade de Alimentos Halal,
até a IHG e Marriott, abordando as necessidades
exclusivas dos viajantes muçulmanos que ficam em
suas propriedades. A atividade de investimento
também é um importante indicador de interesse
- com a marcade Moda Modesta, Hijup, aportando
investimentos de sete algarismos e investimentos
notáveis em private equity no setor de Alimentos
Halal - como o investimento de US $ 30 milhões
na Janan Meat do Reino Unido pela ESO Capital e
Kingsley Capital Partners. 7

03
Continua a haver oportunidades significativas
sem explorações para que as empresas gerem
receitas substanciais atendendo às necessidades
baseadas nos valores muçulmanos.
Apesar da crescente atenção, não há marcas
importantes da Economia Halal ou Islâmica,
com oportunidades substanciais para enfrentar
o aumento crescente da demanda muçulmana
em cada um dos principais pilares, incluindo o
estabelecimento de distribuição nos principais
países da OCI, o desenvolvimento de novos
produtos para atender às necessidades não
atendidas, envolvendo fusões transfronteiriças
e
aquisições,
perseguindo
importantes
oportunidades de Marketing especializado e
empreendendo ou buscando investimentos em
private equity.

2
Halal = Legal, pela lei Islâmica | 3 ”O Futuro da População Muçulmana Global”, Pew Research Center, Janeiro 2011. | 4 OCI = 57 países membros da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) 5 “World Economic
Outlook (WEO) Update, International Monetary Fund database, January 2016 | 6 Pew Research Center’s Global Attitudes Spring 2015 Survey”, Pew Research Center, June 2015 7 “Fornecedor de Ovelhas e Cordeiros

Halal recebe investimento”, Salaaam Gateway, Dezembro 2016.
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Ranking do ecossistema de Alimento Halal 2015

5.3
REVISÃO DE OPORTUNIDADES DA
ECONOMIA ISLÂMICA POR SETOR

Ranking do ecossistema
de Alimento Halal
2015 11
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EAU
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Pakistão
Brasil
Malásia

4 Brasil
Austrália 2

5.3.1

ALIMENTO HALAL

Principais fornecedores selecionados

Visão Geral:
Oportunidade significativa: Halal é um nicho de Mercado substantial na indústria
de alimentação. Enquanto o Mercado está crescendo, há muito poucos players
importantes explorando o segmento Halal, com um espaço vazio substantial para
companhias de alimento expandirem e impulsionar o crescimento de suas receitas.
Demanda insatisfeita: há uma demanda significativa insatisfeita entre os
consumidores muçulmanos, especialmente em países não pertencentes à OCI, o
que cria oportunidades substanciais de desenvolvimento de produtos.

Gastos dos 5 maiores consumidores Muçulmanos no
Mercado de Alimento e Bebida, 2015 ($, Bilhões)
200

155
150

Oportunidade de Mercado – Gastos de Muçulmanos em
Alimentação8
CAGR Crescimento
8,5%

CAGR Crescimento
3,5%

$1.13
trillion
2014

22

$1.17
trillion
2015

116

100

0

78

Principais Revendedores
Selecionados

Principais E-commerce
Selecionados

BRF (Brasil, Carne)
Kerry Group (Irlanda,
Ingredientes)

Nestle (Suiça)
Al Islami (EAU)
Saffron Roads (E.U.A., Halal
orgânico)

Paramount Fine Foods
(Canadá, Restaurante)
Carrefour (França,
Supermercado)

Dagang Halal (Malásia,
B2B E-commerce)
Halaleat (RU, Entrega de
alimentos frescos)

69
Regulamentação

Indonésia

Turquia

Pakistão Egito

Bangladesh

Altamente regulamentado: a certificação é um requisito-chave com estimativas de mais de 400 certificadores globalmente, dos quais 97 são reconhecidos
oficialmente pelos principais certificadores. Desenvolvimentos: não há padrões Halal unificados globais, mas o SMIIC (Instituto de Padrões e Metrologia para
Países Islâmicos) empreendeu esforços para criar esse padrão, apoiado pelo Jakim da Malásia (Jabatan Kemajuan Islam Malásia) e pela ESMA da EAU (Autoridade
para Padronização e Metrologia dos Emirados), e a indústria está se movendo para a acreditação de certificadoras para simplificar a regulamentação.
8

2021

Principais Marcas
Selecionadas

106

50

$1.9
trillion

Principais Fornecedores
Selecionados

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard.. | 11 “Estado do Global Islâmica Economic
Report 2016/17, desenvolvido pela Thomson Reuters em conjunto com DinarStandard.
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Ecossistema de Finanças Islâmica - ranking 2015
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Ecossistema de
Finanaças Islâmica
Rankings 2015

Oman

1

1
2
3
4
5

Malásia

Malásia
EAU
Bahrain
Árabia Saudita
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5.3.2

FINANCAS ISLÂMICA

Principais fornecedores selecionados

Visão Geral:
Ótimas oportunidades em vários segmentos: a Financas Islâmica é uma indústria
ainda no seu nascedouro e tem ganho proeminência pela sua estabilidade, em
particular após a crise financeira, com exemplos notáveis de empresas líderes, como
a Boeing.
Oportunidades de convergência substanciais: as empresas da economia da Islâmica,
em particular as PMEs, representam uma ótima oportunidade, ainda desprovida de
produtos financeiros compatíveis com Shariah, em toda uma gama de necessidades,
incluindo patrimônio, sukuk e financiamento de curto prazo.

Oportunidade de Mercado – Finanças Islâmica/Total de Ativos8
CAGR Crescimento
10,5%

$1.81
trillion
2014

24
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Irã Arábia Saúdita Malásia

EAU

Kuwait

2021

Principais Gerenciadores
de Fundos Selecionados

Principais Digital Players
Selecionados

Bank Negara Malásia
(Banco Central)
Organização de Auditoria e
Contabilidade das Instituições
Financeiras da Islâmica (AAOIFI)
(Configuração padrão, Arábia Saudita)

HSBC (UK)
Dubai Islâmica Bank (EAU)
Al Rajhi Bank (Arábia
Saudita)

Abraaj Capital (EAU,
Patrimônio Privado)
Khazanah National Berhad
(Malásia, Patrimônio Privado)

Blossom Finance (Indonésia,
financiamento coletivo de
microfinanças)
Club Ethis (Singapura,
financiamento coletivo)

Existem padrões específicos, mas a adoção varia de acordo com o país: de acordo com o FMI, enquanto padrões específicos foram desenvolvidos por órgãos
especializados em padrões, os quadros regulatório e de supervisão em muitas jurisdições ainda não atendem aos riscos e exigências únicos da indústria.

8

2015

Principais Bancos
Selecionados

Regulamentação

50

$3.46
trillion

Principais Reguladores
Selecionados

96

100

CAGR Crescimento
9,6%

$2
trillion

5 Mercados Principais em Finanças Islâmicas , por
ativos, em 2015 ($, Bilhões)

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard.
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Ecossistemas de Turismo Amigável aos Muçulmanos – Ranking 2015
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5.3.3

TURISMO AMIGÁVEL A MUÇULMANOS

Principais fornecedores selecionados

Visão Geral:
Segmento altamente lucrativo: à medida que os gastos de saída dos muçulmanos
crescem substancialmente, os prestadores de serviços em toda a paisagem do turismo
estão buscando atender às necessidades de viajantes muçulmanos baseados na fé.

Oportunidade de Mercado - Gastos de Viagem de Muçulmanos8

5 Principais Mercados de Consumidores de Viagens
de Muçulmanos, por Gasto, 2015 ($, Bilhões)
20

15

$144
Billion
2014

$151.1
Billion
2015

15

Principais Fornecedores de
Hospedagem Selecionados

Distribuidores/Agentes
Selecionados

Saudi Airlines
Firnas Airways (RU)

Shaza Hotel (EAU)
Marriott (E.U.A.)
Adenya Hotels & Resorts (Turquia)

Nur and Daha (Espanha)
Holiday Booking (RU)
Holiday Bosnia (EAU)

12

CAGR Crescimento
8,2%

CAGR Crescimento
4,9%

19

Fornecedores de Entrada
Selecionados

9

10

$243.1
Billion

5

0

2021

9

Regulamentação

Arábia Saúdita EAU

Catar

Kuwait

Indonésia

Regulação limitada: Embora não existam regulamentos padronizados específicos sobre o Turismo amigável muçulmano, a indústria tentou introduzir diretrizes
importantes, como o Tripfez da Malásia, e as certificadoras estão começando a supervisionar o setor, como o Instituto Halal da Espanha, que começou a oferecer
certificação para estabelecimentos turísticos
8

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard..
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Ecosistema de Moda Modesta Islâmica rankings 2015
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5.3.4

MODA MODESTA ISLÂMICA

Principais fornecedores selecionados

Visão Geral:
A oportunidade do crescimento principal, capturando a atenção do mainstream:
enquanto em seus primeiros estágios de desenvolvimento, a Moda Modesta está
ganhando força entre players de Vestuário bem estabelecidos, incluindo DKNY,
Marks & Spencer e Uniqlo

Oportunidade de Mercado - Gastos de Muçulmanos em
Vestuário8
CAGR Crescimento
5,3%

$230.4
Billion
2014

CAGR Crescimento
7,2%

$242.7
Billion

5 Principais Mercados de Consumo Vestuário
Islâmico por Gasto, 2015
30

2021

Principais Marcas/ Designers
Selecionada
Uniqlo (JAPÃO)

Tekbir (Turquia)

21

25

Beximco (Bangladesh)

16

20

15

H&M (Suécia)

Shukr (Jordânia)

Principais Marcas/ Designers
Selecionada

Principais Varejistas
Selecionados

Aab (RU)

Modanisa (Turquia)

Alya Sarah (Malásia)

Hijup (Indonésia)

Marks & Spencer (RU)

13

10
5
0

2015

26

15

$368
Billion

Principais Fornecedores de
Entrada Selecionados

Regulamentação
Turquia

EAU

Nigéria Arábia Saúdita Indonésia

Regulamentação Limitada: Embora haja pouca necessidade de regulamentar a Modest Fashion, ao contrário da Halal Food, a indústria precisa de diretrizes
de melhores práticas, incluindo práticas de marketing e éticas, uma iniciativa que o Centro de Desenvolvimento Econômico de Dubai Islâmica (DIEDC) está
empreendendo na Modesta de Redes de Moda em 2015, realizada em Turim, na Itália.
8

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard.
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Ecossistema de Mídia e Recreação Muçulmanas ranking 2015
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5.3.5

MÍDIA DE TEMÁTICA ISLÂMICA

Principais fornecedores selecionados

Visão Geral:
Uma oportunidade fundamental para o conteúdo de mídia baseada em valores:
enquanto os muçulmanos consomem uma variedade diversa de conteúdo de mídia
em formatos e gêneros, há uma crescente demanda por conteúdo especializado
que reforça os valores de Islâmica, o que levou a uma proliferação de canais e
programas dedicados, bem como serviços digitais e publicações de mídia

Oportunidade de Mercado – Gastos nos Mercados
de Midia & Recreação Muçulmanas 8
CAGR Crescimento
5,2%

$179.3
Billion
2014

25

19

20

11

10

10

$261.6
Billion

2021

Produção

Distribuição

Serviços

5 Jogos Principais
(Arábia Saudita, Jogos)
Marvel (E.U.A., Print)
Barjoun Entertainment
(EAU, Filmes)
Muslim Pro (Apps, Singapura)

Peace TV (RU, TV)
Iqra (Arábia Saudita, TV)
Al Huda (Egito, TV)
Ruju Murgam (Índia, TV)
Bayyinah. TV (E.U.A., Online)

Halal.Ad
(Dinamarca, Marketing)
Muslim Ad Network
(E.U.A., Marketing)

9

5
0

2015

23

15

CAGR Crescimento
5,6%

$188.7
Billion

5 Principais Mercados de Consumidores de Mídia
Muçulmana por Gasto, 2015 ($, Bilhões)

Regulamentação
Turquia

EUA

Russia

Arábia Saúdita

RU

Regulamentação Limitada : Enquanto em nível nacional, pode haver diretrizes e requisitos legais para o conteúdo de mídia temático da Islâmica, a indústria é
largamente não regulamentada
8

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard.
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Ecossistema de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Halal - ranking 2015

5.3.6
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PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS HALAL

Ecossistema Produtos
Farmacêuticos e
Cosméticos
Ranking 2015

1

EAU

2

Malásia

Visão Geral:
Aumento da demanda por produtos Halal: a demanda muçulmana por produtos Halal está indo além dos alimentos para abranger suplementos nutricionais,
ingredientes medicinais e produtos cosméticos, uma oportunidade que os jogadores globais bem estabelecidos estão começando a abordar

Oportunidade de Mercado – Gastos de Farma e
Cosméticos Muçulmanos8

$74.5
billion
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6

$132.1
billion

2015

Principais fornecedores selecionados
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CAGR Crescimento
9.3%
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CAGR Crescimento
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Produtos farmacêuticos

Cosméticos

Halalgel (Malásia)
Suci Harumatiques (Malásia)
DSM (Suiça)
Symrise (Alemanha)

Noor Vitamins (E.U.A.)
CCM Berhad (Malásia)
Kalbe Pharma (Indonésia)
AJ Pharma (Malásia)
Bayyinah. TV (E.U.A., Online)

Wardah (Indonésia)
Pure Halal Beauty (RU)
One Pure (EAU)

4

CAGR Crescimento
6.5%

CAGR Crescimento
3.9%

$53.5
billion
2014
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$55.6
billion
2015
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$81.4
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3

3

3
Regulamentação
Existem padrões específicos, mas a adoção varia de acordo com o país.
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8

A análise dos gastos do consumidor baseia-se nas projeções do ICP 2011 por país e extrapola o crescimento até 2015 com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão do crescimento histórico do setor

sobre o PIB nominal. A análise é referenciada no Relatório de Economia Global Islâmica 2016/2017, elaborado pela Thomson Reuters em conjunto com a síntese e análise DinarStandard.
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EAU E DUBAI
SEU DESTINO DE NEGÓCIOS
MAIS COMPETITIVO
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6.1

VISÃO GERAL DO ECOSSISTEMADOS EAU, LIDER MUNDIAL
DE CRESCIMENTO ECONÔMICO

Os EAU são a 30ª maior economia do mundo, com um
PIB, a preços atuais, de USD 371 Bilhões (2016), com a
economia mais diversificada do CCG e representando um
importante centro comercial e de negócios. Com 9,3 milhões
de habitantes, os EAU ocupam o 93º lugar em termos de
população, globalmente. Em termos de superfície, os EAU se
classificam com 114º, no mundo com uma área terrestre de
84.000 quilômetros quadrados.
Os EAU oferecem hoje o ambiente econômico mais competitivo em sua região.
O Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial 2016-2017
classificou-o em 16º, de 138 economias, e primeiro na região do Oriente
Médio e Norte da África em termos de competitividade, citando sua infraestrutura de alta qualidade e mercados de bens e mão-de-obra abertos e
eficientes.
Com um ambiente amigável para os negócios, um sistema político estável, uma
infra-estrutura de classe mundial e uma rede de comunicações inigualável, a
EAU é o principal hub de negócios do Oriente Médio. Muitas das principais
marcas industriais mundiais, instituições financeiras, agências de marketing
também fizeram dos EAU sua base regional.
O país procura elevar constantemente seu nível, para a região e para o mundo,
em negócios e inovação. Para isso, lançou a Visão dos EAU 2021 em 2010,
para tornar o país entre os melhores do mundo por ocasião de seu Jubileu de
Ouro, com foco em 6 prioridades nacionais, uma das quais é uma “Economia
de Conhecimento Competitiva”. O pilar inclui metas claras para colocar os
EAU entre os 10 melhores países em vários índices de negócios e inovação,
incluindo o Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial,
o Índice de Facilidade de Negócios do Banco Mundial e o Índice Global do
Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Desenvolvimento, além de
aumentar o papel do setor privado na economia.

15

36

EAU – Principais Números
Métricas Principais – EAU

2010

2016

$230.3 Bn.

$371 Bn.

36th

30th

índice Global de Competitividade WEF 2016/17

25

16

Índice Facilidade de Negócios” Banco Mundial” 2017

33

26

22 (2012)

19

PIB15
PIB - Ranking Global

Índice Desenvolvimento Empresarial 2017

“World Bank Open Data”, World Bank, 2016.
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6.2

DUBAI

UM HUB DE LIDERANÇA
COMERCIAL EM ESTILO DE
VIDA

A localização de Dubai, ecossistema de negócios, a cultura e infraestrutura de classe mundial, o torna o destino ideal para negócios.
Visão Global: Dubai é uma das mais diversificadas cidades cosmopolitas e
um hub comercial de ponta, no mundo, com infra-estrutura e instalações
de última geração, para os negócios e para o desenvolvimento cultural,
mescladas com o patrimônio e a herança cultural de um dos paíse árabe
extremamente sólido. Graças à localização ideal de Dubai, sua excelente
conectividade e à amplitude de seus serviços no suporte a empresas,
em todos os aspectos de seus negócios, o país tornou-se um centro de
comércio e de negócios no Oriente Médio.

10 RAZÕES
PARA
FAZER
EM DUBAI

01

Localização

5 Horas

EUROPA

2 Horas

CHINA

JAPÃO

ÍNDIA

EAU

Identificado pelo Banco Mundial como o melhor lugar para fazer se
negócios no Oriente Médio e no Norte da África, a cidade abriga 27 zonas
livres e núcleos industriais e toda uma ampla série de exposições e feiras
internacionais, e está estrategicamente localizado entre os mercados
orientais e ocidentais, tornando-o o local ideal para fazer se negócios. 16

ÁFRICA

Gastos totais do consumo nos mercados de estilo de vida,
em um raio de vôo de 2 horas a partir de Dubai18 : $512.4
Bilhões em 2015

O governo de Dubai é pró-business com as regulamentaçãos mais
transparentes da região, e oferece zonas isentas de impostos, infraestrutura física de primeira classe e acesso a uma força de trabalho
experiente e qualificada.
A posição global do Dubai como um hub de negócios está projetada para
melhorar ainda mais, à medida que se prepara para hospedar a World
Expo 2020, que tem a estimativa de criação de aproximadamente 300
mil novos empregos e de um impulso potencial para a economia de USD
60 Bilhões. 17

RUSSIA

2.4 Bn. habitantes: tamanho do mercado em um raio de 5 horas
a partir de Dubai
Fonte: DinarStandard sínteses e análises

02

Economia Diversificada
O PIB de Dubai em 2015 foi estimado em US $ 99,4 Bilhões (preços
atuais). Serviços e Comércio representam as maiores categorias de
atividades que contribuem com PD. O PIB total é dividido e distribuído
nas seguintes categorias:19

Outros

4.4%

Construção

6.8%
9.8%

Fabricação
Comércio
16

45 zonas livres no EAU: Encontre o caminho certo para o seu novo negócio, Gulf News, maio de 2016.
Expo 2020: Um jogo de mudanças para Dubai, Deloitte, 2014 | 18 DinarStandard síntese e análise;
cobrindo alimentos / bebidas; produtos farmacêuticos, cosméticos, vestuário, viagens, mídia / recreação.
Para estimar o tamanho dos mercados de estilo de vida dentro de um raio de vôo de 2 horas de Dubai,
reunimos o gasto total do consumidor em mercados de estilo de vida (alimentos / bebidas, produtos
farmacêuticos, cosméticos, vestuário, viagens, mídia / recreação) para 9 países (Paquistão, Arábia
Saudita, Irã, EAU, Iraque, Kuwait, Catar, Omã, Bahrein, dentro de um raio de vôo de 2 horas). O gasto
total do consumidor em cada mercado é baseado em projeções do ICP 2011 por país e extrapolando o
crescimento até 2015, com base em uma síntese das estimativas nacionais e uma regressão da histórico
do crescimento da indústria de alimentos no PIB nominal. 19 Centro de Estatísticas de Dubai,
https://www.dsc.gov.ae/en-us, acessado em 8 Dezembro 2016.
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51%

Serviços
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Fonte: Centro de Estatística de Dubai
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03

Crescente IED

07

Dubai é uma das 10 principais cidades globais em atrair investimentos
estrangeiros. O IED de Dubai foi avaliado em US $ 6,94 Bilhões (25,5
Bilhões AED) em 2016.

Dubai é um hub regional importante para multinacionals de todos os setores,
com os seguintes exemplos notáveis, por setor:

(Fonte: IED Dubai)

04

05

Produtos Industriais : Honeywell, General Electric
Empresas de Serviços: Oracle, Ernst & Young, SAP, HSBC; RSM

Segurança

Varejo: Apple, Marks & Spencer

Classificada pela Interpol como uma das cidades mais seguras do
mundo, Dubai oferece um ambiente livre de crime e politicamente
estável. As delegações também têm acesso a instalações de saúde e
paramédicos de última geração em hotéis.21

Vestuário: Sketchers, LandMark Group, Chalhoub Group

Mídia: Qualcomm, MídiaCom, Gulf News
Alimento e Bebida: Podravka, Federal Foods, McDonalds

A configuração de negócios e os serviços governamentais de Dubai são todos
e-Enabled e classificados entre os melhores do mundo. A EAU ocupa o 8º lugar
global e o 1º da região no índice e-Smart Services 2016 da ONU.
Dubai tem um ambiente regulatório robusto e amigável para as empresas,
incluindo a nossa nova lei de falências de PME, oferecendo proteção adicional
para funcionários e acionistas das PME, e que deverá resultar em aumento dos
níveis empréstimos para o setor.
Dubai tem um ecossistema de classe mundial quanto a hoteis e centros de
convenções. Atualmente conta com mais de 625 hotéis e mais de 100.000 quartos.26

Tecnologia: LinkedIn, Facebook

Aviação & Infraestrutura de Classe Mundial

Dubai se orgulha de estradas bem conservadas e excelentes transportes
públicos e conectividade, incluindo o moderno metrô de Dubai24
531 milhões de passageiros no transporte público25
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Suporte a Operações de Negócio
de Classe Mundial

Finanças: Citi, Morgan Stanley

3.1 milhões de tons – Frete aéreo movido por DXB e DWC em 201423

10 RAZÕES
PRINCIPAIS
PARA FAZER
NEGÓCIO
EM DUBAI

08

Farmacêutica: Bayer, Pfizer

09

6.500 vôos semanais nos aeroportos de Dubai; 140 cias. aéreas
conectando Dubai/ 260 destinos22

06

Multinationais Globais consideram
Dubai sua sede regional

Um vibrante hub de Conhecimento & Talento
Dubai é um crescente centro de conhecimento que inclui um número
significativo de clusters de conhecimento

A cidade possui um dos mais avançados ecossistemas do mundo para startups,
com muitos programas altamente centrados, de classe mundial, para incubadoras
e aceleradoras, como AstroLabs, Afkar.me, Dubai Technology Entrepreneur Center
e Dubai Future Accelerators.
A cidade também produziu algumas das empresas mais proeminentes da região,
incluindo o maior varejista de comércio eletrônico da região, o Souq.com, que
arrecadou US $ 425 milhões em fundos de risco, bem como o conglomerado
transnacional, Jumbo Electronics, que gerou US $ 1,36 Bilhão em vendas no ano
fiscal de 2014 -15.27, 28

Dubai Silicon Oasis oferece um avançado ecossistema em tecnologia

10

e pesquisa
Dubai Knowledge Village e Academic City produz talentos de alta
qualidade

Centro Financeiro de Liderança Global

Dubai é um dos principais centros financeiros da globais e foi classificado em
primeiro lugar entre todos os centros financeiros do Oriente Médio e Norte da
África. O estabelecimento do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC)
cimentou sua posição de liderança, com 1.500 empresas ativas registradas. Além
disso, o Mercado Financeiro de Dubai (DFM), a principal bolsa de ações de Dubai,
atraiu listas de empresas notáveis, incluindo o Grupo Financeiro B.S.C. com 5.74
bilhões de ações em 2015 e é também acionista maioritário da NASDAQ Dubai,
uma bolsa de valores internacional que atende a região e que se baseia no DIFC.30

Dubai Biotechnology e Research Park é o cluster lider em ciências da
vida no OrIente Médio.
Dubai Healthcare City é o lar de mais de 4.000 profissionais
licenciados, e mais de 120 centros médicos ambulatoriais e
laboratórios de diagnóstico

21
Visit Dubai website, http://www.visitDubai.com/en/, acessado em 8 dezembro 2016. | 22 Dubai: O destino preferencial
de investimento global”, Dubai Investment Development Agency, 2016. | 23 Ibid. | 24 Ibid. | 25 Ibid.

Um Hub de Empreendedores

26

Hold Your Event Here”, Visit Dubai, http://www.visitDubai.com/en/event-planning/business-events, accessed on 19 December 2016. | 27 40 years of being Jumbo”, Jumbo Group Mídia Centre, February 2015. 28 Souq.com” profile,
Crunchbase, https://www.crunchbase.com/organization/souq-com#/entity, accessed on 8 December 2016. | 30 DFM Market Data, http://www.dfm.ae/Market-data, accessed on 8 December 2016.
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Amigável para expatriados
Dubai é um caldeirão de misturas e os expatriados da cidade são compostos por mais de
200 nacionalidades e compoem mais de 85% da população da cidade. Os expatriados
do milênio também representam uma parcela substancial da população, uma vez que
dois terços da população de expatriados tem entre 20 e 39 anos.34

PRINCIPAIS
RAZÕES
PARA SE
VIVER
EM DUBAI

Eventos culturais
156 eventos e exposições por ano,33 atraindo turismo e visitantes comerciais, indo de
performances no mundialmente famoso Dubai Opera ao Dubai International Festival
de Cinema, além das atrações mundiais, como o icônico Burj Al Arab, e o o prédio mais
alto do mundo, Burj Khalifa.

Por último, mas não menos importante, Dubai oferece um
centro vibrante e inovador de cultura e estilo de vida global.
Dubai tornou-se o centro da atividade cultural da região e
um caldeirão de misturas global:

Eventos anuais de culinária

•

Aproximadamente 85% dos 2 milhões de habitantes de Dubai são expatriados,
representando mais de 200 nacionalidades e uma diversidade de culturas. As
mulheres são participantes ativos na economia, na sociedade e na política, com
a EAU como líder na região em matéria de igualdade de gênero, de acordo com o
relatório sobre Disparidade de Gênero de 2014 do World Economic Forum.31

Há inúmeros eventos globais de cozinha, em Dubai incluindo:

Com uma grande quantidade de modernos museus e distritos históricos, sítios
arqueológicos, bibliotecas públicas e jardins, safaris e viagens no deserto, cozinhas
diversificada e atrações e estabelecimentos comerciais famosos, Dubai garante que
é uma das cidades mais desejáveis para se viver, no mundo hoje.

Os restaurantes de Dubai não chegaram a constar do mundialmente famoso Guia
Michelin, mas, mais de seis chefs que já foram premiados pela publicação, abriram
restaurantes na cidade.32

•

31

• Comida do Golfo
• Festival de Compras de Dubai
• Sabor de Dubai
• Festival de Comida de Dubai

Women in the EAU”, EAU Embassy website, http://www.EAU-embassy.org/about-EAU/women-EAU, accessed on 8 December 2016. | 32 6 Restaurantes de Dubai abertos por chefs estrelados pelo Guia Michelin”, Short List

Dubai, March 2015.
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Uma cidade smart, inteligente/elegante

Empoderamento das Mulheres
Atualmente, 8 mulheres fazem parte do gabinete dos EAU; mulheres ocupam dois
terços dos cargos do setor público e compõem um terço de todos os funcionários
seniores e de tomada de decisão.36

Em 2014, a iniciativa Smart Dubai foi criada para fazer do Dubai a cidade mais
inteligente do mundo até 2017. A iniciativa Smart de Dubai é uma das seis principais
dimensões estratégicas, incluindo a economia inteligente, vida inteligente (qualidade
de vida), governo inteligente, mobilidade inteligente (transporte ), ambiente inteligente
e pessoas inteligentes. Dentro desses conceitos, existem 200 iniciativas Smart e
345 serviços Smart que são de propriedade e serão entregues por oito entidades
governamentais e dois distritos Smart.35
Exemplos dessas iniciativas incluem: Lei de dados abertos; Medidor de felicidade;
Serviços eletrônicos inteligentes do governo; Sistemas de gerenciamento de tráfego,
Redes inteligentes de energia.

33

Dubai: The Preferred Global Investment Destination”, Dubai Investment Development Agency, 2016. | 34 “Working in Dubai”, Visit Dubai website, http://www.visitDubai.com/en/articles/working-in-Dubai, accessed on 8 December 2016.
| 35 “Introducing a citywide tool for quantifying happiness”, Smart Dubai website, October 2014. | 36 “Women in the EAU”, Embassy of the United Arab Emirates: Washington DC, Accessed 2016.
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Parques & recreação
A cidade é incomparável quando se trata de recreação, oferecendo toda uma série
de parques temáticos e de aventura, safaris no deserto e resorts luxuosos. O maior
parque temático do mundo abriu em Dubai em 2016, conhecido como IMG Worlds of
Adventure. A Aldeia Global, a maior extravagância cultural sazonal da região, também
está localizada em Dubai e possui festivais, lojas e entretenimento.37
Os visitantes e os moradores podem desfrutar do maior parque temático indoor do
mundo, dos Worlds of Adventure IMG ou de parques inspirados por Hollywood, como
Motiongate e Legoland Dubai em Dubai Parks e Resorts.

Inovação Cultural
A cidade é uma mistura magnífica do tradicional e do moderno, com uma série de
distritos e museus históricos, como o Museu Histórico de Dubai e o Saruq Museu AlHadid, bem como o Museu de Arte Moderna de Dubai.
A cidade é também o lar de muitas mesquitas, que também permitem que os nãomuçulmanos visitem e oferecem visitas guiadas. Dubai é também o lar da primeira
mesquita ecológica do mundo, a Mesquita Khalifa Al Tajer.

Escolas & educação
Dubai tem uma vasta gama de instituições educacionais de classe mundial, incluindo
universidades locais e internacionais, creches, escolas primárias e secundárias,
oferecendo currículos americanos, britânicos e internacionais.
Exemplos de três instituições de ensino superior licenciadas, credenciadas e ativas,
credenciadas pela Comissão de Credenciamento Acadêmico, incluem a Universidade
Americana de Dubai, a Universidade Britânica em Dubai e a Universidade de
Wollongong em Dubai.38

37

“Global Village 2016-2017”, Visit Dubai website, http://www.visitDubai.com/en/events/Global-village-2016-2017, accessed on 8 December 2016. | 38 Commission for Academic Accreditation website, https://www.caa.ae/

caa/DesktopModules/Institutions.aspx, accessed on 8 December 2016.
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07
DUBAI

CAPITAL DA ECONOMIA
ISLÂMICA
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7.1

ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS

A cidade de Dubai declarou sua intenção de se tornar um
centro global da economia Islâmica através do lançamento da
iniciativa “Dubai: A Capital da Economia Islâmica” em 2013,
estabelecida pela Lei 13 de 2013 de Dubai, por Sua Alteza
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum , Vice-presidente
e primeiro-ministro e dos EAU e governante de Dubai, a qual
também designou a “economia Islâmica” como outro dos pilares
da Economia de Dubai.

O Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai
é responsável por supervisionar a transformação de Dubai na
Capital Global da Economia Islâmica e é escorado nos três
pilares centrais das finanças Islâmica, da indústria Halal e do
estilo de vida Islâmico (que inclui cultura, arte, moda e turismo
familiar) e três pilares capacitantes, do conhecimento Islâmico,
dos padrões Islâmicos e da economia digital Islâmica.

Finanças
Islâmica

Indústria
Halal

Conhecimento Islâmico
Padrões Islâmicos
Economia Digital Islâmica
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Estilo de Vida
Islâmico

A visão do Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai (DIEDC)
é posicionar Dubai como a Capital da Economia Islâmica. Ele implementou uma
estratégia abrangente com programas práticos e iniciativas que aceleram a
realização dessa visão. Mais de 30 iniciativas foram lançadas em Dubai em apoio
desta visão. Uma estratégia renovada da Economia Islâmica (2017-2021) centra-se
na identificação de novos indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar
o crescimento de três setores principais da economia Islâmica - finanças Islâmica,
produtos Halal e estilo de vida Islâmico, além de medir sua contribuição para a
economia nacional dos EAU. Enquanto isso, conhecimento, padrões e economia
digital Islâmica servem como pedras angulares que apóiam esses setores-chave
para alcançar a visão de liderança da economia Islâmica.
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7.2

ESTUDO DE CASOS – POTENCIALIZANDO OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO HALAL

Nome da Companhia: The Hershey Company | Ano de Fundação: 1894

Nome da Companhia: Natura Bissé | Ano de Fundação: 1979

Foco/Amplitude de Produtos: Chocolates, Menta, Doces e outros Snacks

Foco/Amplitude de Produtos: Cosméticos

Realizações: • Receita de $7.4 Bilhões in 2015
de qualidade na América do Norte

Prêmios Recentes: • Vencedora do selo PME inovador concedido pelo Ministério

• O maior produtor de chocolate

Companhia:
A empresa vende mais de 80 marcas de chocolates, mentas, doces e outros
lanches, incluindo a famosa barra de chocolate Hershey e os potes de manteiga
de amendoim Reese. Embora o seu mercado primário seja a América do Norte, ele
vende seus produtos para mais de 70 países ao redor do mundo.
O escritório da Hershey para a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África tem
sede na Zona Franca do Aeroporto de Dubai (DAFZA).

Processo de Certificação:
Embora todos os produtos e processos de fabricação da Hershey estejam ausentes
de qualquer ingrediente que poderiam ter substitutos não Halal, como a gelatina
ou o álcool, a empresa obteve a certificação Halal para suas linhas de produção.
As linhas de produção da Hershey foram certificadas nos EUA (pelo Conselho de
Alimentos e Nutrição da América, IFANCA) e na China, e a empresa está atualmente
em certificação para sua fábrica na Malásia (pelo certificador Islâmica do país,
AKIM), todos os certificadores credenciados pela Autoridade para Padronização
e Metrologia dos Emirados (ESMA). A empresa também possui um “Guia Halal”
interno para garantir que o processo de produção permaneça Halal, a fim de manter
a produção sanitária e evitar a contaminação cruzada.
A empresa coordenou com a Autoridade para Padronização e Metrologia dos
Emirados (ESMA) e com o Departamento de Credenciamento de Dubai (DAC) para
garantir que sua conformidade Halal esteja melhor posicionada para a distribuição
e aceitação de produtos locais, regionais e globais.
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da Economia e Competitividade espanhol em 2016

• Vencedora do Prêmio Nacional de Inovação e Design do Ministério da Economia
e Competitividade espanhol na categoria de Internacionalização

Companhia:
Natura Bissé é uma prestigiosa empresa espanhola de produtos de luxo para
cuidados da pele, líder em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A empresa está
presente nos spas de destino mais desejados do mundo e está disponível em
estabelecimentos de renome internacional, como Harrods e Neiman Marcus. A
empresa criou um escritório na Zona Franca do Aeroporto de Dubai, com o objetivo
de aumentar seus negócios no Oriente Médio.

Processo de Certificação:
Natura Bissé viu a necessidade de se submeter à certificação Halal em um esforço
para se adaptar ao mercado e ter acesso ao crescente mercado muçulmano, uma
vez que pode, anteriormente, ter ignorado o status Halal dos produtos de empresa
de cosméticos.
Embora a empresa já tivesse obtido certificação Halal por um certificador espanhol,
ela decidiu obter a certificação da Autoridade para Padronização e Metrologia dos
Emirados (ESMA), uma vez que o processo de certificação da organização e a
obtenção da Halal National Mark (HNM) seriam “reconhecidos em todo o mundo”,
inclusive em mercados distantes como Indonésia.
Os representantes da empresa descreveram o processo de certificação pela ESMA
como tendo sido “suave e rápido”, com a Autoridade para Padronização e Metrologia
dos Emirados (ESMA) realizando uma auditoria completa das instalações da
Natura Bissé, seus programas de manutenção e treinamento, garantia de qualidade,
produção, rotulagem e teste de produtos, além de outros procedimentos.
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Nome da Companhia: Spanish Kits | Ano de Fundação: 1996

Nome da Companhia: Abbott Laboratories | Ano de Fundação: 1888

Foco/Amplitude de Produtos: Produtos cosméticos e de higiene e kits para

Foco/Amplitude de Produtos: Farmacêutica; Nutrição; Diagnóstico; Dispositivos médicos

Realizações e Prêmios: • A primeira empres de Kits para Ajuda Humanitária

Realizações: Receita anual de $20.9 Bilhões em 2016; $1.4 Bilhão gasto em
Pesquisa e Desenvolvimento em 2016

distribuição em clínicas, hospitais e recebedores de ajuda humanitária

a receber Certificação Halal • Receberora do Prêmio Halal pela ESMA em 2016

Companhia:
A Spanish Kits projeta, fabrica e distribui kits inovadores principalmente para os
setores de saúde e humanitário. Eles produzem produtos de higiene de adultos,
maternidade, emergência, educação odontológica, kits de inclusão social e
humanitária para distribuição em hospitais, e para refugiados e migrantes afetados
por desastres humanitários e provocados pelo homem.
A empresa estabeleceu uma presença em Dubai devido à reputação da cidade como
um “centro internacional humanitário” e, especificamente, escolheu estabelecer um
escritório na Zona Franca do Aeroporto de Dubai (DAFZ) devido aos benefícios e
facilidades que fornece, além da proximidade com o Aeroporto Internacional de
Dubai e do porto Jebel Ali.

Processo de Certificação:
Spanish Kits decidiram submeter-se à certificação Halal, uma vez que cerca de 70%
dos seus produtos tinham se destinado a países muçulmanos e iniciou o processo
perante a Autoridade para Padronização e Metrologia dos Emirados (ESMA) no
final de 2015, escolhendo a organização devido à sua visão global e porque sua
certificação é mais robusta em comparação com outras certificadoras.
Das 10 fábricas de terceiros na Espanha que produzem produtos para a Spanish
Kits, 4 já foram certificadas, com outras 3 atualmente em fase de certificação, com
algumas fábricas decidindo certificar completamente todas as suas outras linhas
de produção.
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Companhia:
Fundada pelo Dr. Wallace C. Abbott em 1888, a Abbott vem se dedicando a
cumprir a promessa do potencial humano. Hoje, 94 mil pessoas estão trabalhando
na Abbott para causar um impacto duradouro na saúde, em mais de 150 países.
Ao criar produtos inovadores em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e
medicamentos genéricos de marca, a Abbott ajuda as pessoas e as comunidades
viverem a vida na sua plenitude.

Processo de Certificação:
Embora a Abbott já tivesse obtido, originalmente, a certificação Halal para produtos
destinados à Indonésia, Malásia, Singapura e Oriente Médio, posteriormente
decidiu-se por incluir a totalidade de seus produtos capazes de certificação,
incluindo a vacina contra a gripe, bem como todas as fábricas da Abbott Nutrition,
para assegurar disponibilidade de produtos Halal para consumidores em todo o
mundo. A Abbott adotou a IFANCA como certificadora Halal, devido à sua reputação
como uma autoridade globalmente respeitada. Paralelamente, a empresa colabora
com a ESMA e o DAC para garantir que seus produtos atendam aos padrões e
requisitos do Oriente Médio.
Na fronte social, a Abbott se orgulha de trabalhar em estreita colaboração com as
comunidades locais, pois acredita que seus sucessos estão entrelaçados. Portanto,
é altamente empenhado em combater a desnutrição, poupar água e apoiar a saúde
global e as iniciativas comunitárias.
A Abbott há muito escolheu o Dubai como um centro para suas operações regionais,
devido à estabilidade do emirado, excelente ambiente econômico e infra-estrutura
avançada. Por sua vez, a empresa tem o prazer de contribuir para o ciclo econômico
dos Emirados Árabes Unidos e empregar centenas de pessoas em toda a região,
incluindo novos graduados através do programa de estágio.
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7.3

Liderados por uma variedade de iniciativas de economia
Islâmica que continuam a se desenrolar, os EAU são
agora classificados como o ecossistema mais forte para o
desenvolvimento da economia Halal. O Indicador Global
da Economia Islâmica (um índice desenvolvido pela
ThomsonReuters, classificando 72 países no mundo, quanto
ao ecosistema mais saudável para o desenvolvimento de
economia Halal), os EAU foram classificados em 2º, logo
atrás da Malásia.

ECONOMIA HALAL DE DUBAI
ECOSSISTEMA E FORÇAS
CAPACITADORAS

Por outro lado, eles alcaçaram a 1ª posição em 5 de 6
indicadores, incluindo Alimentos e Bebidas, Viagem, Moda
Modesta, Mídia e Recreação e Farmacêutica e Cosméticos,
vindo em 2º em Finanças Islâmica, atrás da Malásia.

Agência Dedicada ao
Desenvolvimento da
Economia Islâmica

Plataformas de
Infrastrutura &
Redes de Conhecimento

Liderança Global em
Regras/Conformidade
Halal

ESMA (Emirates Authority For
Standardization and Metrology)

Emirates International Accreditation
Center

A visão de Dubai para se tornar a “Capital da Economia Islâmica”,
apoiada por iniciativas concretas de economia Islâmica / Halal
está fazendo dela um dos lugares mais competitivos para, a partir
dela, desenvolver uma vantagem na economia Halal Global.
Dubai é hoje o principal ponto de referência da economia Halal
/ Islâmica global através de várias iniciativas de conhecimento
e de neteworking de seu dedicado braço governamental focado
no desenvolvimento da economia Halal, do ecossistema
das finanças Islâmicas, no ecossistema de regulamentação e
conformidade para alimentos e ingredientes Halal, no suporte
empreendedorismo econômico Halal / Islâmico e nos recursos
de marketing / distribuição. (Veja o Apêndice para a descrição
de todas as iniciativas.)

EAU Halal Mark
Salaam Gateway:
Industry news & Insights
International Halal Accreditation
Forum

40
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Ecossistema
Fianceiro Islâmico

Economia Halal
Marketing/ recursos de
distribuição

Economia Halal
suporte para startup

Islâmica Economy
Fiqh Forum

Sukuk, Takaful hub

Dubai Centre for Islâmica
Banking and Finance
Awqaf International
Organization

Ranking dos Indicadores da Economia Islâmica 201640

#1 Malásia, #2 EAU, #3 Bahrain

Ranking dos Indicadores da Economia Islâmica dos EAU

#1 Alimentos e Bebidas Halal #2 Finanças Islâmica #1 Viagem Halal #1 Moda Modesta,
#1 Mídia e Recreação Halal, #1 Farmacêutica e Cosméticos

Relatório sobre o Estado da Economi Islâmica Global 2016, Um total de 73 países foram avaliados, incluindo 57 OCI e 16 não-OCI, em 49 métricas
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A Halal National Mark (HNM) é o logo Halal logo concedido pela ESMA (Autoridade para Padronização e Metrologia dos Emirados) para
certificar que os produtos, serviços e sistemas de produção estão conformes com os requisitos Halal.

7.4

Existem vários cenários em que a certificação Halal é necessária. O cenário mais comum refere-se à importação de alimentos e bebidas Halal
para a parte continental da EAU. Principais critérios de produção e partes interessadas envolvidas no processo de certificação Halal são
apresentados a seguir, seguido por um resumo das diferentes etapas do processo. Necessidades diferentes para outros cenários, por exemplo,
para cosméticos, reexportações ou produção de cosméticos, ou exportações, também são resumidas.

PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO /
CONFORMIDADE HALAL DOS EAU

Critérios para produção de alimento Halal

A certificação ‘Halal’ (Legal, pela lei Islâmica) é um
requisito para a importação e comércio de certas
categorias de produtos em todo o mundo. O processo
de certificação Halal da EAU está estabelecendo altos
padrões de qualidade para processos de integridade
Halal regionais e internacionais.
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Categorias de produtos sujeitas a requisitos de certificação Halal para importação
pelos EAU, Mainland, incluem:
• Alimento e Bebida
• Cosméticos
• Farmacêuticas
• Opcionalmente, há serviços que podem ser certificados com a conformidade Halal,
tais como (Requisitos Halal para Armazenamento, Varejo, Transporte e Logística)

• Produtos alimentasres (tais como carne, gelatina, coalho, caldos) devem ter sido
preparados, produzidos e distribuidos de acordo com as regras da lei Islâmica,
Sharia
• Os alimentos / produtos de origem animal devem ter sido manuseados com
equipamentos e instrumentos que não são contra os ensinamentos da lei Islâmica
Sharia e de acordo com as regulamentações técnicas do GCC.

Principais controladores da conformidade
Halal – para Produtores:
• Normas Halal / Corpo de Regulamentação: a Autoridade para a Padronização
e Metrologia dos Emirados (ESMA) (Ver perfil no Apêndice, secção 12.3) é a
entidade líder que conduz a Regulamentação e Conformidade Halal nos EAU. O
Halal é regulado pela Regulamentação de Marca Nacional Halal e Requisitos de
Licenciamento (36/2014) e Regulamentação de Produtos Halal (10/2014).
• Requisitos gerais para importação e re-exportação de alimentos:
Municipalidades dos diferentes Emirados, incluindo a Municipalidad de Dubai
(www.dm.gov.ae)
• Autoridades alfandegárias dos diferentes Emirados, tais como a Alfândega de Dubai s
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Padrões para Alimentos Halal Emitidos pela ESMA

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO HALAL
PARA ALIMENTOS E BEBIDAS
PRODUTOS IMPORTADOS ATRAVÉS DE
DUBAI MAINLAND:

(Autoridade para Padronização e Metrologia dos Emirates ) Exigido para EAU

A seguir estão os principais padrões para alimentos Halal divulgados pela ESMA:

1. EAU.S 2055-1: Produtos Halal - Parte Um: Requisitos Gerais
para Alimentos Halal
2. EAU .S 2055-4: Produtos Halal - Parte 4: Requisitos para 		
Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal
3. EAU.S GSO 993: Requisitos de Abate de Animais pela Lei 		
Islâmica

CRITÉRIOS DE
PRODUÇÃO
Revise os Padrões Halal (lista
aprovada dos padrões Halal dos
EAU): ESMA (Autoridade para
Padronização e Metrologia dos
Emirados) ESMA.ae
Requisitos e orientações
relevantes em matéria de
segurança alimentar: Dubai
Municipality, DM.gov.ae*

PREPARE O PROCESSO DE
CERTIFICAÇÃO HALAL
Contate o Certificador Halal
selecionado
Prepare a documentação e os atributos
de certificação Halal (coordenado pelo
Certificador contatado)

Para carne (vermelha e aves), os órgãos
de Certificação Halal aprovados da
ESMA - (Halal.ae)
Órgãos de certificação Halal registrados
na ESMA em Halal.pt - veja também o
link para obter a Halal National Mark
dos EAU
Se não encontrar órgao certificador
dentro da lista do país, contate a
ESMA*
Para cosméticos, veja opções
alternativas nas referências abaixo

Halal National Mark – quando
indo através da ESMA (Logo Halal
autorizado)

Os Certificadores conduzem avliação on-site
Testes de laboratório dos Produtos (se
necessário)

EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO
HALAL
Na aprovação, emissão do Certificado
(Certificado de Conformidade do
Produto Halal)

DUBAI

Alfândega de Dubai no porto de
entrada na parte continental.
Certificado Original e declaração de
informação da carga
A carga pode ser liberada nos portos
de entrada após os processos de
inspeção pela Municipalidade de
Dubai, incluindo inspeção física,
verificação da documentação e
análise de laboratório (se necessária)
nos portos de entrada.

Variações do Processo:

•

Para re-exportação, as empresas devem aderir ao Mercado Regulamentaçãos
Para requisitos gerais de importação e reexportação de gêneros alimentícios
(www.dm.gov.ae)

•

Se o produto permanecer no navio, obtenha a permissão da DP World
“Importar para re-exportar”

•

Para produtos importados e mantidos em depósito no porto, a empresa de
produtos tem que pagar a taxa de armazenagem alfandegária

Produtos produzidos internamente para exportação para CCG ou exportação global:
•

Obter a certificação Halal relevante para os mercados-alvo de exportação

Produtos de Cosméticos
•

Todos os Produtos de Cosméticos que entrarem nos EAU precisam estar em
conformidade com os padrões Halal. No entanto, eles precisam ter o Certificado
de Avaliação de Conformidade dos Emirados ou a Marca de Qualidade (para
cosméticos seria ECAS ou EQM) e, em seguida, a certificação Halal.
Os produtos cosméticos são regulados pela ESMA, pelo que têm de ser
certificados no âmbito do Esquema de Avaliação de Conformidade dos Emirados.

Considerações Gerais :

LICENÇA DE MARCA NACIONAL
HALAL
Halal National Mark – quando
indo através da ESMA (Logo Halal
autorizado)
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Para todos os outros padrões específicos de produtos, visite o site da ESMA

Importações para a zona franca para re-exportação

IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DE
AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
HALAL / TESTIES

IDENTIFICANDO O RIGHT
ÓRGÃO DE CERTIFICADOR

LICENÇA DE MARCA NACIONAL
HALAL

•

Não é pemitido a Certificadores prestar consultoria

•

Para as importações de carne crua nos EAU, a certificadora tem estar
localizada no país de produção (no caso de não disponibilidade de
certificadora Halal local reconhecida, o produtor deve contactar a ESMA)

•

A importação somente poderá ser feita pelo representante legal cujo nome
constar do Certificado de Conformidade.
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FLUXO DE
COMÉRCIO HALAL
& PROPOSIÇÃO
ESTRATÉGICA DE
DUBAI
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8.1
DUBAI NA INTERSECÇÃO
DA ECONOMIA HALAL
OPORTUNIDADES
DE COMÉRCIO

8.2

$24.9 Bilhões
importações

DUBAI

$280 billões Importações Halal
para países membros da OCI
originadas de exportadores
Globais

$8.8 Bilhões
re-exportações

Dubai representa um importante centro comercial para o fluxo de produtos de estilo de
vida Halal e Islâmica para a OCI, tanto em termos de representar uma forte demanda
de importação quanto como um importante reexportador.
O papel de Dubai como facilitador comercial dos produtos da Economia Islâmica
é destacado pela escala de suas importações, totalizando US $ 24,9 Bilhões,
representando 25% do total das importações da MENA e representando 9% das
importações totais da OCI em 2015. Esses números excluem produtos farmacêuticos
e cosméticos, bem como mídia e recreação, que não foram relatados separadamente
nas estatísticas nacionais de Dubai disponíveis publicamente. Dubai também alavancou
sua força como um hub comercial, idealmente localizado próximo a populações
muçulmanas das regiões MENA e do Sudeste da Ásia, para desempenhar um papel
importante como reexportador, por meio do qual produtos passam pelas zonas livres
da cidade sem modificar o produto. 46 As reexportações de Dubai totalizam US $ 8,8
Bilhões, envolvendo alimentos, bebidas e vestuário, suportadas por seus portos líderes
mundiais, com volume substancial de embarques. O Porto de Jebel Ali, em Dubai, ficou
em oitavo lugar na maior lista de portos de contêineres do mundo em 2014, em volume,
e é o maior porto da OCI.47
Embora Dubai não seja uma fonte importante de mercado para os países da OCI, suas
reexportações representam uma parcela substancial de 3% das importações da OCI
nos setores de produtos de estilo de vida e 5% das importações da MENA.
46

Potencial de Dubai
Dubai está em uma posição estratégica ideal para capturar uma fatia maior do comércio
OCI, próximo a US $ 512,4 Bilhões em gastos com consumidores muçulmanos em 9
países (veja o Apêndice para detalhes sobre os 9 países).
De Dubai, nove mercados geográficos são acessíveis dentro de um raio de duas horas,
onde os consumidores muçulmanos gastaram, no acumulado, US $ 512,4 em setores
de estilo de vida (alimentos e bebidas, moda, mídia e recreação, viagens, produtos
farmacêuticos e cosméticos) em 2015.
Os maiores mercados em tamanho de oportunidade são o Paquistão (US $ 130
Bilhões), a Arábia Saudita (US $ 102 Bilhões), o Irã (US $ 87,3 Bilhões) e os EAU (US
$ 81 Bilhões), com Alimento e Bebida representando o maior segmento (US $ 296
Bilhões), seguidos de Vestuário ($ 79 Bilhões).
Ajudado pela iniciativa “Dubai, Capital da Economia da Islâmica” e pela sua posição
estratégica como um hub de comércio regional, o emirado está em uma posição forte
para ressaltar seu papel como facilitador comercial na Economia Global Islâmica.

Definição de re-exportaçõess , “Glossário de Termos Estatísticos”, OECD, setembro 2001, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2268, acessado em 15 Novembro 2016. | 47 “Top 50 World Container Ports”, World

Shipping Council, 2014, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/Global-trade/top-50-world-container-ports, accessed on 15 November 2016.
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OPORTUNIDADES DE
COMÉRCIO E
INVESTIMENTOS
HALAL EM DUBAI

$512.4 bilhões de gastos por
consumidores Halal de um raio
de 2 horas de vôo de Dubai

Dubai representa um hub principal para empresas que buscam atender à oportunidade da economia Islâmica globalmente
Acessando diretamente Mercados OCI de alto poder
de compra e promovendo o desenvolvimento de negócios

Acessando um ecossistema de primeira linha,
facilitador para exportações Halal

Mantendo uma presença física em Dubai, as empresas são mais capazes de contratar
pessoal de vendas fulltime para estabelecer relações com os distribuidores, bem como
diretamente com os varejistas.

As empresas que estabelecem operações em Dubai podem atualizar seus processos
Halal para obter acesso à Oportunidade de Mercado da OCI:

Por meio de uma presença direta, as empresas estão idealmente posicionadas para
acessar os mercados da CCG de US $ 251,6 Bilhões e mercados de US $ 512,4 Bilhões,
em nove países localizados num raio de duas horas de vôo.
Estar localizado em Dubai também permitirá um acesso robusto aos principais eventos
do setor, incluindo os principais eventos anuais: “State of the Global Islamic Economy
Summit” 48 e “Gulfood and MPowered Summit”, que, juntos, atraíram quase 100.000
participantes em 2016.49

Proximidade a Capital em conformidade com as regras
da Shariah
O Mercado de Finanças Islâmica dos EAU é o 4º maior em tamanho, estimado em
$134 Bilhões em 2015, onde empresas que prezam os valores tem acesso a uma gama
substancial de soluções de Finanças Islâmica, incluindo private equity para financiar
expansões, empréstimos de longo prazo conformes à Shariah, por último, acesso à
bolsa de valores de Dubai, de liderança mundial.

• O Ecossistema dos EAU em toda a economia Islâmica perde apenas para a Malásia,
com a ESMA desempenhando um papel de liderança na formação da indústria
alimentar global Halal.
• Por estarem localizadas em Dubai, isso propiciará às empresas acesso direto às
melhores práticas de Regulamentação de Produtos Halal, mantendo-as próximas à
ESMA e possiblitando que essas melhores práticas possam ser aplicadas globalmente
em toda sua cadeia de fornecimento, bem como disponibilizando o acesso a talentos
especializados na indústria Halal.
• Ao obter a certificação de produtos Halal nos EAU, isso servirá como um passaporte
para exportar produtos em toda a região OCI.
Um exemplo notável de como esse processo beneficiou as multinacionais foi o
estabelecimento de operações industriais pela BRF em Abu Dhabi, em 2014, que
envolveu investimentos de US $ 160 milhões, permitindo que a empresa estabelecesse
uma posição de liderança global entre as indústrias de alimentos e bebidas com
certificação Halal Global.50

48

“Global Islâmica Economy Summit 2016 starts on Oct.11 with over 3,000 participants”, Emirates News 24/7, October 2016. | 49 “2016 Visitor Overview”, Gulfood 2016, http://www.gulfood.com/page.cfm/Link=257/t=m/
goSection=36_133, accessed on 15 November 2016. | 50 “BRF opens new food processing factory in Abu Dhabi”, Trade Arabia, November 2014.
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09
COMO VOCÊ
ESTABELECE E
FAZ CRESCER UM
NEGÓCIO EM
DUBAI?
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9.1

9.2

OPÇÕES ESTRUTURAIS
PARA SE ESTABELECER M
UM NEGÓCIO EM
DUBAI

INSTALAÇÃO EM MAINLAND DUBAI

As empresas que desejam se estabelecer em Dubai têm uma
de duas opções: estabelecer-se em (1) Dubai mainland, ou
(2) nas Zonas Francas de Dubai.
As empresas que desejem se instalar no continente devem se corresponder com o
Departamento de Desenvolvimento Econômico, enquanto empresas e empreendedores
que desejem se instalar em uma zona franca devem se corresponder com a zona franca
na qual desejam estabelecer operações.
Embora a escolha de onde se instalar seja uma decisão estratégica para empreendedores
e empresas e dependa da natureza das operações da empresa e de seu setor de foco,
tanto o continente de Dubai quanto as zonas francas oferecem vantagens e benefícios
incomparáveis para aqueles que desejam iniciar seus negócios em Dubai.

Vantagens: Além de estarem localizadas em uma metrópole,
as companhias registradas em mainland Dubai desfrutam de
uma gama de benefícios e vantagens, incluindo:
Abertura de Empresa - Dubai

Main Land

Zona Franca

(Gerenciado pelo Dept. de
Desenvolvimento Econômico –
DED)

(Gerenciada pela respectiva
zona franca)

Dubai está em uma localização de comércio estratégica
As empresas registradas em mainland podem aproveitar a localização estratégica
de Dubai como um hub comercial entre o Oriente e o Ocidente, e também podem se
beneficiar do comércio adicional de mais de 14 milhões de visitantes internacionais na
cidade.51

As empresas têm acesso a substanciais mercados
consumidores regionais:
Além de ser um hub global de comércio, a cidade também está dentro de um raio
de voo de cinco horas para 2,4 bilhões de pessoas e ocupa uma localização ideal nos
mercados muçulmanos, estando num raio de vôo de duas horas para um mercado de
US $ 512,4 bilhões. Seu mercado também é altamente diversificado, com o petróleo
contribuindo com apenas 2% para o PIB, com o restante dominado por atacado e
varejo (29%), comércio imobiliário (15%), 52 e outros setores, incluindo manufatura
(10%), turismo ( 9%),53 e construção (7%).

É fácil de se estabelecer uma empresa

Não há impostos

O Banco Mundial atribui a Dubai a mais alta classificação na região MENA em termos
de Doing Business e o 4º lugar nas categorias “Lidando com Licenças de Construção”
e “Obtendo Eletricidade”.

Empresas e residentes em Dubai não pagam impostos pessoais, sobre a renda, ou
corporativos.

51
Dubai tourism numbers: DTCM reveals top 3 countries”, AMEinfo, 2016. | 52 http://www.thenational.ae/business/economy/economic-diversification-and-expo-2020-to-shield-Dubai-from-oil-price-rout | 53 http://www.
arabianbusiness.com/revealed-tourism-adds-36-4bn-EAU-s-gdp-in-2015--627270.html | 54 “National Accounts”, Government of Dubai—Dubai Statistics Center, 2016.
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List of Dubai’s freezones

Processo Registro de Empresa
Empreendedores e empresas que pretendam criar uma sociedade de responsabilidade
limitada (LLC) ou uma sociedade de participação pública / privada necessitarão de um
Parceiro local dos EAU que será obrigado a deter 51% da empresa, enquanto outros
tipos de empresas e negócios, incluindo filiais de empresas, empresas individuais e
empresas civis, podem exigir apenas patrocínio de um agente de serviço local.

(para descrição detalhada, favor consultar a website do Department of Economic
Development - DED)
Se a empresa decidir se estabelecer em uma zona franca, Dubai é uma localização ideal,
abrigando 27 zonas francas identificadas, provendo as empresas estrangeiras com uma
gama de benefícios e contribuindo massivamente para a economia da cidade.55

Empreendedores e empresas que desejam estabelecer um negócio em Dubai devem
primeiramente tratar com o Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED),
seus centros de serviços autorizados ou balcões únicos, seguindo os passos abaixo:

1

8

9

Selecione a Atividade
da Empresa

Obtenha Licença de
Comércio

Registre na Câmara de
Comércio e Indústria de
Dubai

2

7

10

Selecione o Formato
Legal

Obtenha Aprovação
da Licença

Obtenha Cartão de
Estabelecimento

3

6

Selecione um Nome
Comércio

Estabeleça a Localização
da Empresa

4

5

Solicite um Certificado
de Aprovação Inicial

Prepare um Memorando
de Associação/Acordo com
Agente Local

Em adição aos benefícios que a instalação em mainland Dubai oferece, as zonas francas
de Dubai’ oferecem os seguintes beneffícios:

Benefícios para Registro em uma Zona Franca
Propriedade Estrangeira

100% capital estrangeiro e repatriação de lucros e capital.

Incentivos Fiscais

Nenhum imposto corporativo, sobre lucros ou renda.

Clusterização

Foco em uma indústria ou setor em particular, com localização, logística, produtos e serviços organizados para acomodar aquele setor
em particular. Zonas Francas seletas, com a DAFZA, são organizadas para multi-setores e são diferenciadas através de seus serviços,
tais como armazenagem, proximidade de aeroporto, carga aérea, e cidade.

Serviços Administrativos
Dedicados
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One-stop-shops e escritórios e departamentos governamentais localmente incorporados para um processo de registro e administração
mais ágil e mais suave.

1.

Autoridade da Zona Franca do Aeroporto de Dubai

10. Centro Financeiro Internacional de Dubai

19. Dubai Silicon Oasis

2.

Dubai Auto Zone

11. Dubai Internet City

20. Dubai Studio City

3.

Dubai Cars e Automotive Zone

12. Dubai Knowledge Park

21. National Industries Complex (antigamente Dubai Techno Park)

4.

Dubai Design District

13. Dubai Logistics City

22. Dubai Textile City

5.

Dubai Flower Centre

14. Autoridade Marítima da Cidade de Dubai

23. Energy e Environment Park

6.

Dubai Gold and Diamond Park

15. Dubai Mídia City

24. International Humanitarian City

7.

Dubai Healthcare City

16. Dubai Multi Commodities Centre

25. Jebel Ali Freezone Authority

8.

Dubai Industrial City

17. Dubai Outsource Zone

26. Jumeirah Lakes Towers Freezone

9.

Dubai International Academic City

18. Dubai Science Park

27. Dubai Production City

“45 zonas francas nos EAU: Encontre o caminho certo para o seu novo negócio”, Gulf News, May 2016. |
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10
DAFZA
A ZONA FRANCA
QUE VAI ALÉM

VISÃO GERAL
Criada em 1996, a Autoridade da Zona Franca do Aeroporto de Dubai “DAFZA” é uma
das mais avançadas e premium zonas francas da região MENA. A DAFZA proporciona um
ambiente propício para que empresas novas e estabelecidas façam negócios, permitindo
a propriedade estrangeira, facilitando o registro e a logística de negócios, fornecendo
incentivos fiscais e de investimento, e o fornecimento de outras instalações, serviços e
infraestrutura de negócios.
Mais de 1.600 empresas em mais de 20 setores, como eletrônicos, produtos de consumo,
engenharia, aeroespacial, logística, alimentos e bebidas, e muitos mais, operam dentro
das instalações da DAFZA. A proximidade estratégica da zona franca com o aeroporto
internacional de Dubai, outros centros de negócios e acesso a uma metrópole agitada e
diversificada têm servido como uma das principais vantagens da DAFZA.
Além disso, os clientes da DAFZA que residem em Dubai e nos EAU não precisam pagar
imposto de renda, propriedade ou ganhos de capital, além de ter acesso às atrações
ilimitadas da cidade e muito mais.
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Vantagens da localização incomparável do DAFZA :

10.1

A DAFZA está estrategicamente localizada ao lado do aeroporto mais
movimentado do mundo, o Aeroporto Internacional de Dubai, onde mais de 150
companhias aéreas se conectam a mais de 220 destinos, em seis continentes,
tornando as viagens de negócios perfeitas no Oriente Médio e além.

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS

A proximidade do aeroporto proporciona tempos mais curtos de despacho de
carga e maior controle do processo de movimentação de carga para as empresas
estabelecidas dentro da zona.

Incentivos para Investimentos

• 100% de propriedade de capital estrangeiro
• 100% repatriação de Capital e lucros
• Nenhuma restrição de moeda

Benefícios
•
•
•
•
•
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24/7 atendimento a cliente e rapidez de liberação de carga
Centro dedicado de logística
Amplas instalações de manuseio de carga
Infraestrura de primeiro mundo
One-stop shop, a solução premium para proporcionar uma
experiência inigualável na Zona Franca e em Dubai.

Incentivos Fiscais

• Nenhum imposto corporativo
• Nenhum imposto sobre folha de pagamento
• Nenhum imposto de importação & exportação

Distâncias do DAFZA
5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
45 minutos

Aeroporto Internacional de Dubai
Parque Industrial DAFZA
Skypharma dos Emirados
Burj Khalifa e centro de Dubai
Porto Jabel Ali
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10.2
ESPAÇO PARA
CRESCER,
EXPANDIR E IR ALÉM

Direção da Economia Islâmica da DAFZA
DAFZA é um ativo player para assegurar que Dubai se torne
a Capital Global da economia Islâmicae e está realizando
inúmeras iniciativas relacionadas à economia Islâmica.

•

A DAFZA está trabalhando em estreita colaboração com o Centro de
Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai (DIEDC) para dar suporte ao
desenvolvimento da infraestrutura da economia Halal/Islâmica de Dubai.

•

Este guia busca ressalatar as oportunidades da economia Islâmica de maneira
a auxiliar o acesso dos clientes atuais e em perspectiva da DAFZA a altas
oportunidades de crescimento que a ampla e expansiva economia Islâmica oferece.

•

Um Memorando de Entendimentos também foi assinado com o Centro Internacional
de Economia Islâmica, com o objetivo de desenvolver produtos e serviiços da
economia Islâmica com foco primário nas inovações relacionadas a Finanças
Islâmica.

•
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A Zona Franca também está tomando um interesse ativo nos diferentes setores
da economia Islâmica, incluindo alimentos e bebidas Halal, com produtos,
serviços, instalações e logística desenvolvidos para esse mercado, buscando atrair
companhias do setor de alimentos e bebidas, tando regionais, como internacionais
e multinacionais para a zona franca e dar-lhes suporte para expandir seus mercados
na região e no mundo.

A DAFZA oferece uma gama de produtos que atendem suas
preferências, sendo que você pode escolher dentre nossos pacotes,
escritórios totalmente mobiliados, escritórios ou armazéns
customizados, unidades industriais, ou nossos outlets de varejo
Pacotes de Soluções Básicas
Oferece uma excelente oportunidade para startups ou novas empresas que procuram
explorar o Mercado dos EAU, os Pacotes Smart Desk e Business Enabled Offices
são soluções perfeitas para a entrada, a um preço fixo para iniciar o seu negócio
rapidamente.

Pacotes de Suites Executivas de Escritório
Suítes premium de escritório, válidas para empresas novas de médio porte, para a
instalação de operações visando expandir seus negócios com custos competitivos
e vantagens exclusivas com pacotes de escritórios de 50 m² a 60 m².

Áreas Customizadas (“Design-to-suit”)
Liberdade total para selecionar a área que atenda à sua ambição de negócios e aos
seus requisitos de identidade corporativa. Crie o ambiente da sua empresa através de
nossas soluções internas prontas.
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10.3
Business center
A Zona Franca oferece também um business center de primeira linha, com salas multifunções, de diretoria e de reuniões. Isso inclui:

Auditórios (Majlis):
•

Acomodação para 200 participantes

•

Podium

•

3 telas principais

•

Live streaming para apresentações

•

Conectividade de Video

•

Arranjos de flores opcionais

•

Material de escritório e refrescos.

Sala de Diretoria (Jumeirah):

SERVIÇOS & INSTALAÇÕES

•

Acomodação para 30 participantes

•

Audio e video conference

•

Apresentações Wireless

•

DVD-player

•

Datashow

•

23 touch screens

•

Conectividade de Video

•

Tela principal interativa

•

Material de escritório e refrescos.

“One-stop-shop”

Recursos do Pacote “Serviced Office” (escritórios equipados) :

Meeting Rooms (Deira and Wasel):

A DAFZA também oferece uma gama abrangente de instalações e serviços que as
empresas precisarão acessar durante o registro e início das operações. Na DAFZA,
você encontrará tudo o que precisa para cada etapa de sua jornada de negócios, sob
o mesmo teto. Com acesso fácil a mais recursos para investir no crescimento de seus
negócios, você estará mais bem equipado para o sucesso.

•

Recursos do Pacote “Serviced Office”:

•

Acomodação para entre 10 e 20 participantes

•

Gerenciamento completo de instalações, limpeza e manutenção

•

Audio e video conference

•

Interiores arranjados e mobilados

•

Apresentações Wireless

•

HVAC, sistemas de refrigeração central e energia de emergência

•

Built-in computer

•

24-horas de segurança com vigilância por CCTV

•

Conectividade de Video

•

Sistemas de segurança completos: alarmes de incêncio, detetores de fumaça e 		
calor, sprinklers automáticos, luzes de emergência

•

DVD player

•

Datashow e tela interativa.

•

Instalações elétricas e conectividade a Internet

•

Pacotes de TI e soluções integrais

•

Estacionamento, inclusive para visitantes

A DAFZA cuida e fornece quase todos os aspectos da configuração e gestão dos
negócios – a invés de ir daqui para lá, em departamentos governamentais separados,
as empresas que trabalham dentro do acordo de zona franca lidam quase que
exclusivamente com a autoridade da zona franca. A Loja cuida, também, de serviços
governamentais, tais como vistos, desembaraço aduaneiro e muito mais. Além de
auxiliar as empresas a lidar com o governo local e os departamentos da DAFZA, a Loja
oferece serviços de apoio comercial e de escritório para todos os tipos de empresas.

Os clientes ainda têm acesso a um centro de saúde de
primiera linha, clínica médica, praça de refeições, cafeterias,
aluguel de carro, agência de viagem e um spa.

Estes incluem design de interiores para sua unidade locada e serviços de gerenciamento
de instalações, agenciamento de viagem e tradução, suporte de tecnologia e acesso
onsite a serviços públicos, bancários, postais e de telecomunicações.
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11
SEU CHECKLIST DE
CERTIFICAÇÃO AO
MERCADO HALAL

11.1

GUIA PASSO-A-PASSO PARA CERTIFICAÇÃO/CONFORMIDADE HALAL

Depois de revisarem as planilhas das oportunidades e relevância
nas seções anteriores, se você se decidiu que vale a pena para a
sua companhia a entrada no espaço Halal, siga o processo passoa-passo descrito nesta seção para alimentos e bebidas, e também
para as companhias de cosméticos para obter a certificação Halal

e assegure a conformidade com as Regulamentações Halal dos
EAU. Primeiramente, vamos esclarecer quem são os participantes
fundamentais no Esquema de Controle de Produtos Halal dos EAU.
O diagrama abaixo mostra o relacionamento de um fabricante com
as diferentes categorias de participantes no credenciamento Halal.

Relacionamento dos Fabricantes com os participantes do credenciamento Halal em Dubai, EAU

Consumidores

Importação personalizada / inspeção
Esta seção fornece orientação sobre as opções de estratégia de negócios a serem consideradas
em relação à entrada no mercado Halal. Nós fornecemos listas de verificação para ajudá-lo a
avaliar a relevância do setor Halal para o seu negócio e áreas de oportunidades específicas.
Também fornecemos guias passo a passo para ajudá-lo a começar a se engajar na economia
Islâmica e obter a certificação Halal. Considerações específicas são destacadas para cada um
dos setores da economia Islâmica, quando relevantes.

• Alfândega de Dubai
• Municipalidade de Dubai
Padrões e Regulamentos
• ESMA responsável pelos padrões Halal e 		
Processo de Certificação dos EAU

Órgãos Credenciados de Certificação e Monitoramento
Fabricantes

• ESMA reconheceu Certificadores

• Municipalidade de Dubai fornece os requisitos
para Importação e re-exportação
Fórum Internacional de
Credenciamento Halal
• Uma rede independente, não
governamental de entidades
credenciadoras

Organismos de Credenciamento
• ESMA reconheceu organismos de 			
credenciamento (por exemplo, EIAC, GAC)

sernCapítulo 7, Seção 7.4 define o processo geral de certificação Halal em vários cenários. Abaixo segue um checklist dos passos necessáros para a obtenção da
Halal National Mark dos EAU, eimtida através da ESMA (Autoridade para Padronização e Metrologia dos Emirados.)
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Processo de Certificação Halal para a Importação de Alimentos e Bebidas e Cosméticos para Mainland EAU
(quando solicitando Halal Mark/ logo dos EAU, veja seção 7.4 para todos os cenários)
Liderado pela ESMA ou organismo de Certificação reconhecido

1. Submissão do Requerimento :

Submeta um Requerimento online através da ESMA, (www.Halal.ae) junto com o seguine:

•

Licença de Indústria / Comércio válida

•

Tabela da lista de ingredientes

•

Tabela de matérias primas ou produtos acabados

•

Cópia do Certificado Halal dos ingredientes/matérias primas ou cópia da especificação do produto

•

Fluxograma do processo de fabricação e dos procedimentos de produção

•

Artwork do rótulo

•

Relatório dos testes de laboratório, prova da efetiva implementação das taxas FSMS/GMP/GHP ou QMS

2. Avaliação On-Site :
•

Após a revisão da documentação do Requerimento, a ESMA conduz avaliações on-site para verificar a conformidade das instalações e dos produtos com os
padrões relevantes dos EAU

•

A ESMA e o requerene acordam quanto a ações corretivas e quanto ao período para sua implementação

•

O requetente submete as ações corretivas à ESMA para revisão

3. Emissão do Certificado e da licença para utilizar o HNM:
•

Após a plena conformidade com a Regulamentação dos EAU para produtos Halal, a ESMA concede à Halal National Mark para a fábrica e emite um
Certificado Halal para os produtos registrados

•

Fábricas Certificadas devem colocar a HNM em seus produtos

•

Vigilâncias de avaliação são conduzidas ou por monitoramento do mercado ou por auditoria nas fábricas

•

A validade dos certificados é de 3 anos

4. Liberação Alfandegária:
•

Apresente o Certificado Halal para a Alfândega de Dubai, no porto de entrada na mainland (e outros, tais como segurança de alimento, etc.)
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APÊNDICE
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12.1

GLOSSÁRIO & ABREVIAÇÕES
Siglas e Abreviações

Halal

Legal

Permissível religiosamente, de acordo com a lei Islâmica.

Haram

Ilegal

Não permissível religiosamente de acordo com a lei Islâmica.

AED

United Arab Emirates Dirham

FZCO

Companhia da Zona Franca

Islam

Submição/Rendição

A religião dos muçulmanos, uma fé monoteísta considerada revelada através do Profeta
Muhammad (que a paz esteja com ele)

CAGR

Taxa Anual de Crescimento Composta

GCC

Concelho de Cooperação do Golfo

Zona Franca do Aeroporto de Dubai Authority

Produto Interno Bruto

Lei Islâmica

DAFZA

GDP

Shariah

Lei Islâmica conforme estabelecida no Alcorão e tradições do Profeta Muhammad (que a
paz esteja com ele)

DED

Departamento de Desenvolvimento Econômico

IFDC

Concelho de Design da Moda Islâmica

Shariah-compliant

Em conformidade com a
Lei Islâmica

Um fundo de investimento que atende a todos os requisitos da lei da Sharia e dos princípios
articulados para “Finanças Islâmica”.

DFM

Mercado Financeiro de Dubai

IMF

Fundo Monetário Internacional

DIEDC

Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai

JAKIM

Departamento de Desenvolvimento Islâmico (Malásia)

Guarantia de conformidade Shariah

Um termo usado na finança Islâmica contemporânea para descrever Certificados
financeiros equivalentes a emissões de dívida convencionais, como bonds. No entanto, ao
contrário da emissão de dívida, os detentores de sukuk são os proprietários legais e / ou
beneficiários dos ativos subjacentes.

DIFC

Centro Financeiro Internacional de Dubai

LLC

Companhia de Responsabilidade Limitada

DSM

Departamento de Padrões (Malásia)

MENA

Oriente Médio e Norte da África

DWB

Dubai World Central

MFT

Turismo Muçulmano Amigável

DXB

Aeroporto Internacional de Dubai

OCI

Organização de Cooperação Islâmica

EIAC

Centro de Credenciamento Internacional dos Emirados

SME/PME Small and Medium Enterprises – Pequenas e Médias Empresas

ESMA

Autoridade para Padronização e Metrologia dos Emirados

SMIIC

Instituto de Padrões e Metrologia para Países Islâmicos

FDI

Investimento Estrangeiro Direto

USD

Dólares Norte Americanos

Sukuk

Takaful

Seguro Islâmico

Takaful é um tipo de seguro Islâmico, onde os membros contribuem com dinheiro em um
sistema de pooling, a fim de garantir uns aos outros contra perdas ou danos.

Tayyab

Bom, puro

Qualquer coisa ou ato que é bom.

Waqf

Fundo de Caridade

Endowment/ Doação. Também pode ser referido como “Awqaf. Atua como agente (wakeel)
para outra parte
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