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Apesar das cotidianas ce-
nas de violência, como a
explosão de carros-bom-
ba e atentados suicidas

contra militares e civis, o Ira-
que figura como uma excelen-
te opção para investimentos
diretos e indiretos (via expor-
tação de mercadorias e servi-
ços). Quem garante isso é Jalal
Jamel Chaya, presidente da
Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasil Iraque. Segundo
ele, dinheiro não falta. "O go-
verno iraquiano pretende in-
vestir pelo menos US$ 50 bi-
lhões ao longo deste ano", diz.
E o ingresso dessa bolada na
economia, por meio de obras
de infra-estrutura, por exem-
plo, vai fortalecer o poder de
compra de um contingente de
30 milhões de consumidores
ávidos por produtos e serviços
dos mais variados tipos. "O
Iraque precisa de tudo", res-
salta. Jalal argumenta que
províncias como o Curdistão
(no norte) estão de braços
abertos para receber produtos
e empresas brasileiras. "A se
'marca Brasil' é muito respei-
tada no Iraque e os empresá-
rios daqui deveriam usar essa
empatia para ganhar a corrida
contra americanos, europeus e
chineses na preferência dos
consumidores iraquianos",
aconselha. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista
concedida à DINHEIRO.



DINHEIRO - O Iraque é uma boa opção de investimento
para as empresas brasileiras?
JALAL JAMEL CHAYA - Com certeza, pois trata-se de um
país que ficou 15 anos sem receber qualquer tipo de inves-
timento, por conta do embargo econômico. O Iraque tem re-
cursos para investir e sua população de 30 milhões de pes-
soas está carente de produtos e serviços.

DINHEIRO - E os empresários brasileiros estão sabendo ti-
rar partido das oportunidades desse mercado?
CHAYA - Infelizmente, não. Hoje, quem está liderando esse
processo são Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Coréia do
Sul, Egito e China.

DINHEIRO - O sr. diria que o Brasil ficou alijado porque não
integrou a Força de Coalizão?
CHAYA - Isso nunca teve qualquer in-
fluência. Basta dizer que a construtora
Norberto Odebrecht começou a operar no
pais seis dias após a invasão, ocorrida
em 2003. A China, que condenou o ata-
que, mantém um relacionamento muito
estreito com o Iraque tanto no campo po-
lítico quanto no econômico.

DINHEIRO - Como assim?
CHAYA - Recentemente o governo chinês
perdoou uma dívida do Iraque, no valor de
US$ 3 bilhões, e ainda abriu uma linha de
crédito para financiar a importação de pro-
dutos chineses. A estratégia de aproxima-
ção também inclui convites para que dele-
gações do governo iraquiano conheçam o
setor produtivo chinês. Sem contar os gestos
de boa vontade como a doação de veículos
para as forças de segurança. Com isso, os
chineses estão conseguindo ocupar um lu-
gar que já foi do Brasil, especialmente no
setor da construção civil.

DINHEIRO - E o que deve ser feito, na sua
avaliação, para recuperar esse espaço?
CHAYA - É preciso que tanto o governo
quanto os empresários brasileiros adotem uma postura
mais agressiva na divulgação do potencial exportador
do País. Além de promover a vinda de missões comer-
ciais e diplomáticas, o Brasil deveria desengavetar o
projeto de criação de uma linha de crédito de US$ l bi-
lhão para financiar os importadores iraquianos. Trata-
se de uma proposta formulada na época do ministro
Furlan (Luiz Fernando Furlan, ex-titular do Ministé-
rio do Desenvolvimento) que vamos tentar retomar com
o ministro Miguel Jorge, atual titular da pasta.

DINHEIRO - E quais são as principais carências do Iraque?
CHAYA - A lista é muito vasta, já que o setor produti-
vo, que já era incipiente, está totalmente sucateado. As
sucessivas guerras também afetaram importantes ins-

talações industriais pertencentes ao Estado. Em resu-
mo, o Iraque precisa de tudo. E com a produção de pe-
tróleo a pleno vapor, empresas de diferentes países vol-
taram seus olhos para os petrodólares iraquianos.

DINHEIRO - Qual o orçamento deste ano para investimen-
tos em infra-estrutura e outras áreas consideradas vitais?
CHAYA - O governo estima gastar pelo menos US$ 50 bi-
lhões. Boa parte disso será entregue à iniciativa privada,
que hoje já responde por um terço da economia do país. Um
quadro muito diferente da época de Saddam Hussein,
quando o governo era o principal agente econômico com
uma fatia de 95% do Produto Interno Bruto.

DINHEIRO - O motor da economia iraquiana é o petróleo,
um segmento duramente atingido durante a invasão. As ex-

portações de petróleo já se normalizaram?
CHAYA - Hoje são processados 2,5 mi-
lhões de barris por dia. É um patamar
40% acima do verificado após a deposi-
ção do presidente Hussein, mas ainda é
metade da capacidade, que é de cinco
milhões de barris por dia.

DINHEIRO - Ainda levará muito tempo
para resgatar a posição de um dos maiores
produtores mundiais?
CHAYA - Creio que não. O parlamento
iraquiano acaba de aprovara nova lei do
petróleo que disciplina a atuação das em-
presas internacionais nas áreas de explo-
ração, refino e distribuição. E isso deve
impulsionar ainda mais o setor. Outro
ponto positivo foi a definição do rateio, en-
tre todas as províncias, dos ganhos gera-
dos com as exportações. Na era Saddam a
verba não era repartida de forma justa.

DINHEIRO - O seqüestro e morte do enge-
nheiro brasileiro João José de Vasconcel-
los Júnior (da construtora Norberto Ode-
brecht) teve um grande impacto por aqui.
A insegurança não seria o grande inibidor

das empresas brasileiras que desejam apostar no Iraque?
CHAYA - Trata-se de uma realidade que afeta companhias
de qualquer nacionalidade. Contudo, é preciso observar que
a maioria dos casos de violência ocorrem na região central,
em torno da capital Bagdá. Nas províncias do norte e do sul
do país a situação é mais tranqüila, com nível de crimina-
lidade semelhante ao de cidades como São Paulo.

DINHEIRO - E como anda a atividade econômica nas re-
giões pacificadas?
CHAYA - Uma área de grande efervescência econômica é
o Curdistão, província que concentra cerca de sete milhões
de habitantes e goza de estabilidade. Prova disso é que re-
des hoteleiras de prestígio mundial, como a Sheraton e a
Meliá, construíram empreendimentos de alto padrão por
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lá. O objetivo é atender ao grande fluxo de viajantes que se
utilizam dos dois aeroportos da região - situados na ca-
pital, Erbil, e em Suleimanya -, nas ligações semanais
com grandes cidades européias. O motor desse crescimen-
to foi a decisão do parlamento iraquiano que destinou
uma verba anual de US$ 12 bilhões para investimentos na
província. Trata-se de um resgate histórico, já que, apesar
de responder por 25% da produção de petróleo, o local era
alijado do rateio por questões étnicas e religiosas.

DINHEIRO - O que a Câmara Brasil Iraque está fazendo
para ajudar os brasileiros a disputarem esse bolo?
CHAYA - Estamos trabalhando para levar um grande nú-
mero de companhias à Feira Internacional de Erbil, que co-
meça em 26 de outubro próximo. Além de divulgar o evento,
vamos negociar com a Agência de Promoção
de Exportações (Apex), do Brasil, uma for-
ma de o governo daqui bancar parte dos cus-
tos de participação dos brasileiros na feira.

DINHEIRO - O sr. acredita que eventos des-
se tipo podem viabilizar a ampliação das ex-
portações do Brasil para o Iraque?
CHAYA - Sem dúvida. Desde a fundação da
câmara, em ,2003, as vendas brasileiras vêm
crescendo na proporção de 300% a cada ano.
Atingimos o patamar de US$ 150 milhões
em 2006 e a expectativa é bater, até o final de
2009, a marca histórica de US$ 630 milhões
obtida em 1985. Na época, as vedetes eram
frango, carne bovina e açúcar. Também ha-
via uma, grande participação dos setores de
serviços (obras públicas) e de material bélico,
sem contar os automóveis (basicamente o
Passat, da Volkswagen), que fizeram muito
sucesso por lá. Hoje, o Brasil tem muito
mais produtos a oferecer ao Iraque.

DINHEIRO - Apesar disso, a pauta de expor-
tação ainda está muito centrada em commo-
dities. O Iraque tem condições de absorver
itens mais nobres feitos no Brasil?
CHAYA - Dinheiro não falta. A pauta limita-
da se deve ao desconhecimento, por parte dos importadores
e do governo iraquiano, da capacidade da indústria brasilei-
ra. E a participação em eventos, como feiras e exposições,
ajudam a ampliar a visibilidade dos produtos brasileiros
naquele país. Mas devo ressaltar que mesmo timidamente
já são vendidos artigos com maior grau de industrialização,
como aparelhos de raio X, manômetros e transformadores.

DINHEIRO - Não seria o caso, então, de as empresas brasi-
leiras montarem filiais no Iraque?
CHAYA - Essa pode ser uma boa opção, já que as oportuni-
dades, de fato, existem. O governo do Curdistão é um dos
que estão dispostos a dar incentivos fiscais para atrair com-
panhias de fora. Especialmente no setor de material de
transportes (ônibus, caminhões, etc.), para o qual está sen-

"O único legado
de Saddam

Hussein foi ter
zerado a taxa de
analfabetismo"

do definido um pacote para viabilizar, por exemplo, a for-
mação dejoint-ventures com empresas locais. Creio que até
o final deste mês teremos novidades a esse respeito.

DINHEIRO - E qual a vantagem de produzir localmente?
CHAYA - A principal é a redução de custo fixo, com a eli-
minação do frete marítimo, e a possibilidade de cobrir todo
o país. Além, é claro, de gerar uma empatia com os consu-
midores, que veriam essas marcas como indutoras do de-
senvolvimento do Iraque. Quem entra primeiro sempre tem
mais chances de conquistar um mercado sedento de tudo.

DINHEIRO - Existe mão-de-obra especializada para dar con-
ta de tarefas que exijam alto grau de especialização?
CHAYA - Estou certo que sim. A taxa de analfabetismo

do país é zero. O único legado da era Sad-
dam Hussein foi a cultura. A educação
era obrigatória e o governo bancava desde
o ensino fundamental até a pós-gradua-
ção. Na construção civil, por exemplo, os
engenheiros e os operários iraquianos
são reconhecidos mundialmente.

DINHEIRO - Além do Curdistão, alguma ou-
tra região do Iraque apresenta potencial se-
melhante?
CHAYA - As perspectivas são boas também
no sul do país. Em Najafestá sendo ergui-
do o maior aeroporto do Oriente Médio. O
objetivo é criar uma estrutura para dar su-
porte ao turismo religioso da segunda mais
importante cidade sagrada para os muçul-
manos. A primeira é Meca (Arábia Saudi-
ta). Os peregrinos representam um fantás-
tico contingente de consumidores.

DINHEIRO - Pode-se dizer que as relações
diplomáticas entre o Brasil e o Iraque são
harmônicas?
CHAYA - Com certeza. O povo iraquiano
sempre elogiou a neutralidade dos brasi-
leiros nos conflitos vividos por aquele
país. A "marca Brasil", seja pelo futebol,

seja pelos produtos que o País já exporta para lá, sem-
pre foi muito bem vista pela população.

DINHEIRO - E qual o balanço da atuação da Câmara de Co-
mércio e Indústria Brasil Iraque?
CHAYA - Nos últimos três anos já promovemos a vinda de
seis missões comerciais iraquianas ao Brasil. Também
montamos uma feira comercial em Ama (Jordânia), em se-
tembro de 2005, que reuniu 47 expositores brasileiros e rece-
beu 1,8 mil visitantes. A Jordânia é um país-chave quando
o assunto é o Iraque, porque ele concentra cerca de três mi-
lhões de expatriados iraquianos, muitos dos quais são em-
presários. Foram eles que abasteceram o Iraque durante os
anos de embargo econômico e hoje continuam a ter um peso
importante nas vendas ao Iraque.
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