
A ULTIMA LEMBRANÇA que os ira-
quianos tinham da indústria brasileira era
a de um Volkswagen Passat, o carro mais
vendido no país nos anos 80 e que ainda
circula em suas ruas. Como nos vidros
lia-se a frase "Made in Brazil", passou
a ser chamado Brasil ou "Brasíli", como
o pronunciam. Entre 1983 e 1988, 170
mil Passats saíram da fábrica paulista de
São Bernardo do Campo com destino ao
Iraque. Nessa época, o fluxo comercial
entre Brasil e Iraque chegava aos US$ 4
bilhões por ano, e os sul-americanos eram
o quinto exportador ao segundo maior
país petroleiro do mundo.

Agora o Brasil quer recuperar essa
relação, interrompida pela ditadura de
Saddam Hussein entre 1979 e 2003; pelo
bloqueio econômico da ONU em 1990
e por uma guerra brutal que ainda não
termina. Nesse período, o Brasil saiu
da ditadura, abriu a economia e desen-
volveu uma indústria diversa, na qual o
setor automotivo é só mais um item de
um gigantesco catálogo.

Com essas conquistas na mão, go-
verno e empresários brasileiros querem
se somar à lista de países como Estados
Unidos, Itália, Espanha, Canadá e China,
que encabeçam o movimento de recons-
trução do Iraque, nação que pode voltar
a liderar em alguns anos o grupo dos
maiores petroleiros. De fato, o Brasil é
o único país latino-americano que está
aproveitando essa oportunidade. "Os ira-
quianos são 30 milhões de habitantes que
precisam comprar tudo, menos petróleo
e tâmaras", diz Jalal Chaya, presidente

da Câmara de Comércio Brasil-Iraque,
em São Paulo.

Para isso, a Agência de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex),
do governo brasileiro, e a Câmara Bra-
sil-Iraque, fundada há três anos, estão
promovendo e participando de feiras de
negócios com empresários iraquianos.
Em 2005, organizaram na Jordânia a feira
"Brasil na Reconstrução do Iraque", que
levou ao país 57 empresas brasileiras de
pequeno e médio porte, além de algumas
grandes como Embraer, Azaléia, Bau-
ducco e Marcopolo. O eventou registrou
1,5 mil visitantes e US$ 245 milhões em
negócios. Em maio, um grupo de 18 em-
presas brasileiras viajou pela terceira vez
à feira Rebuild Irak. "O Brasil era um dos
cinco fornecedores do Iraque há 20 anos.
Tínhamos uma marca forte e queremos
retomá-la", diz Juarez Leal, coordena-
dor de eventos internacionais da Apex.
"Nosso trabalho é comunicar ao mercado
iraquiano que o Brasil tem outros setores
além dos que eles já conhecem."

As exportadoras brasileiras tomaram
o caminho do Iraque e estão vendendo
máquinas de fazer pão, transformadores
diesel-elétricos, carros blindados, outros
com motor diesel, tratores, incubadoras
hospitalares, açúcar, carne de frango e
vacinas. Em 2006, os iraquianos compra-
ram US$ 153 milhões do Brasil, 206%
mais que em 2005. Valor que, segundo
Chaya, é muito maior porque não inclui
as "operações triangulares" feitas com
países vizinhos que revendem ao Iraque.
Isso explicaria por que as vendas a vi-



zinhos como Arábia Saudita cresceram
44% no mesmo ano. A Câmara se arrisca
a dizer que esse comércio triangular seria
de pelo menos US$ 52 milhões.

Segundo a Câmara Brasil-Iraque, há
grandes possibilidades de negócios para
o Brasil e para os latino-americanos em
geral. O governo do Iraque, que tem co-
mo principal renda o petróleo, concentra
70% dos negócios do país e deve investir
US$ 56 bilhões em infra-estrutura, US$ 38
bilhões na área de petróleo, US$ 6,7 mil
em saneamento e o restante em energia.
"O Iraque tem interesse no MDF (cha-
pas de madeira) do Chile e no trigo da
Argentina", avisa Chaya.

Para apoiar a estratégia da Apex,
o governo brasileiro também tem es-
timulado a aproximação política. Em
maio de 2005, Brasília foi a sede da 1a

Cúpula América do Sul-Países Ára-
bes, que incluiu entre os convidados
o presidente iraquiano Jalal Talaban,
honrado com seu primeiro compro-
misso internacional. O líder retribuiu
e um mês depois pediu que o Brasil
participasse de uma reunião exclusiva
entre Iraque e países europeus, Estados
Unidos e Canadá. O chanceler Celso
Amorim foi o representante brasileiro
no encontro, que discutiu os negócios
da reconstrução.

MEDO DA GUERRA
Os brasileiros estão tão entusiasmados
com as possibilidades de negócio com
a reconstrução do Iraque que não se as-
sustam com a violência e os atentados.
"Independentemente da guerra, as pessoas
precisam consumir", diz Antônio Camar-
delli, diretor executivo da Associação
Brasileira de Exportadores de Carne
(Abiec), que aumentou suas vendas ao
Iraque em 7.000% em 2006.

Chaya, um iraquiano que fugiu da
guerra há 28 anos, diz que a instabilidade
existe, mas que algumas regiões do país,
como Arbil, ao norte, estão se desenvol-
vendo tranqüilamente, e por isso não há
impedimento para os negócios.

Uma das pioneiras na reconstrução
do Iraque, a brasileira Odebrecht já en-
tregou uma termoelétrica e uma linha de
transmissão de energia no norte do Iraque
avaliadas em US$ 200 milhões. Também
teve um empregado seqüestrado num dos
momentos mais tensos da guerra, em ja-

neiro de 2005, que continua desaparecido.
"Foi um caso isolado e pode ocorrer em
qualquer lugar", diz Chaya.

Os empresários não reclamam de
dificuldades com a cultura, nem com
a religião. "É um tradicional centro de
comércio e eles têm muito a nos ensi-
nar", diz Camardelli, que já participou
em duas feiras iraquianas. "Só tem
de atender aos pedidos caso a caso,
como se faz em qualquer outro país",
diz. Os produtores brasileiros de carne
são especialistas em atender o Oriente
Médio, com cortes como o abate Halal,
realizado por muçulmanos que invocam
antes a oração: "Em nome de Alá, o mais
Bondoso, o mais Misericordioso." São
também especialistas em cortes Kosher,
que respeitam rituais judaicos.

A língua também não é problema.
Chaya diz que os iraquianos se comu-
nicam em dois idiomas, o árabe e outro
ocidental, quase sempre o inglês. "Para
vender e comprar, não precisa falar",
brinca Camardelli.

Uma boa porta de entrada é a feira
Rebuild Irak, que está em sua quarta
edição e ocorre este mês em Ama,
Jordânia. São 1.025 expositores de 40
países e o Brasil é o único latino-ame-
ricano. No ano passado, segundo dados
da feira, 26% dos expositores negocia-
ram US$ 235 milhões e 84% do total
saíram satisfeitos do evento. "Dinheiro
no Iraque não é problema, o que faz
falta é países que tenham variedade de
produtos", diz Chaya.

A imagem positiva que os iraquianos
têm do Brasil desde os anos 80 ajuda.
Construtoras brasileiras realizaram
nessa época grandes obras de infra-
estrutura no país, entre elas o metrô de
Bagdá. Mas, apesar de tantos avanços,
o Brasil ainda está longe de retomar o
velho fluxo de comércio, e suas vendas
representam apenas 0,1% do que o Ira-
que está comprando. Segundo dados
da Apex, os principais fornecedores
do Iraque são Turquia, Síria, Estados
Unidos, Jordânia e China. Já o Brasil é
o quinto comprador do Iraque, depois
dos EUA, Itália, Espanha e Canadá. O
principal produto, claro, é petróleo. O
país terá muito trabalho pela frente para
deixar claro aos novos consumidores
iraquianos que o querido Passat é coisa
do passado. •
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