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O Irã é sinônimo de grandes negócios para a Europa, cujas companhias vendem de tudo ao 
país, de equipamentos para ferrovias a turbinas e até tecnologia de telefonia celular, que tem 
sido usada para bloquear comunicações entre manifestantes que tentam invalidar os 
resultados de uma eleição disputada. 
 
Se por um lado os governos europeus externaram indignação quanto à repressão de Teerã às 
manifestações, por outro lado, porém, os lucrativos interesses comerciais os obrigarão a 
pensar duas vezes sobre a adoção de medidas duras, como a imposição de sanções. 
 
As maiores exportações da Europa para o Irã incluem maquinário e bens de transportes, 
incluindo trens e automóveis, que representam cerca de € 14,1 bilhões em produtos enviados 
ao país em 2008, numa alta de quase 1,5% em relação ao ano anterior. 
 
Para a Europa, o Irã é um parceiro estratégico para a energia, que respondeu por 90% dos € 
11,3 bilhões importados pela UE do Irã.  
 
Daniel Bernbeck, presidente do Grupo da Indústria Germano-Iraniana, disse que fazer 
negócios no Irã é algo muito distinto de fazer negócios com o governo em si. 
 
"As companhias iranianas mantêm relações de negócios de longo prazo, e isso é bom", disse à 
"Associated Press" de Teerã. Mas acrescentou que os distúrbios tornaram isso mais difícil. Ele 
observou que negócio não é política.  
 
"Não vejo nenhuma questão moral aqui. Não estamos fazendo negócios com o Irã, mas com 
companhias iranianas", disse. 
 
Os críticos alegam, contudo, que comércio exterior e política são inseparáveis - considerando-
se o fluxo de mercadorias que estimulam o crescimento econômico, que ajuda a manter 
políticos no poder. No momento em que a Europa enfrenta sua pior recessão em seis décadas, 
é ainda mais difícil para seus líderes fechar as torneiras para os recursos energéticos e o caixa 
iranianos.  
 
O Ministério das Relação Exteriores da França evitou o tema dos laços empresariais com o Irã. 
Ao ser questionado sobre se a França apoia sanções mais rigorosas ou mais amplas contra o 
Irã ou se recomendaria que as empresas francesas reduzissem o seu nível de comércio com o 
Irã, o porta-voz do ministério, Frederic Desagneaux, não quis dizer sim ou não. 
 
Ele disse que a crise eleitoral atual não deve ser colocada no mesmo plano do impasse em 
torno do programa nuclear iraniano, que o Ocidente acredita estar sendo usado para fazer uma 
bomba.  
 
"Existem dois aspectos distintos nas nossas relações com o Irã", ele disse. "Há o tema nuclear 
iraniano, a profunda preocupação que isso suscita na comunidade internacional. No tocante à 
situação atual no Irã, já manifestamos a nossa condenação e nossa demanda, de que os 
resultados das eleições sejam divulgados de uma forma transparente e confiável".  
 
Ele disse que os dois temas seriam discutidos no encontro dos ministros das Relações 
Exteriores da União Europeia (UE), que será realizado em Trieste, na Itália, no fim da próxima 
semana.  
 
Em Bruxelas, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Shirin Ebadi, afirmou que as sanções 
econômicas prejudicarão mais o povo iraniano do que o regime.  
 
"Eu não apoio sanções econômicas porque penso que o povo é que sempre sofre com elas. O 
que eu quero são sanções políticas contra o Irã", disse ela a jornalistas, depois de manter 
conversas com defensores dos direitos humanos em Bruxelas.  



 
A calma relativa em torno de sanções econômicas não surpreende, disse Wahied Wahdat-
Hagh, pesquisador sênior da Fundação Europeia para a Democracia, com sede em Bruxelas, na 
Bélgica. "As sanções devem ser harmonizadas no nível europeu ou no nível da ONU. Se apenas 
a Alemanha diz que precisamos de sanções, eles sabem que isso não funciona´, ele disse, de 
Berlim.  
 
Wahdat-Hagh afirmou que países têm feito negócios no Irã antes da revolução e depois dela - 
e apesar das sanções da ONU, impostas em função da sua busca por armas nucleares.  
 
Um motivo: O Irã sempre pode mirar para o leste na direção de Rússia e China para obter 
produtos, exacerbando temores de concorrência e lucros cessantes. A China é a maior parceiro 
comercial isolado do Irã, comprando 14,3% das exportações ao país e vendendo 14,5% das 
importações em 2008.  
 
A Rússia é a sétima maior parceira comercial do Irã e o volume de comércio russo-iraniano foi 
de E 3,2 bilhões em 2008. A Rússia compra aproximadamente 5% das exportações do Irã, 
principalmente gêneros alimentícios e fornece aço e metais não ferrosos, madeira e 
maquinário para o Irã, de acordo com autoridades russas.  
 
"Eles já disseram muitas vezes que existem oportunidades e situações para laços econômicos 
com a China e a Rússia", disse Wahdat-Hagh, acrescentando que, independentemente da 
intensidade retórica dos líderes europeus, provavelmente estes laços permanecerão intactos.  
 
"É claro que a Europa poderá exercer pressão e usar os laços comerciais como forma de 
pressão e ver o que acontece", ele disse. Mas a maioria das companhias europeias não está 
ansiosa para apoiar iniciativas que possam prejudicar seus lucros e receitas.  
 
Na França, 55% das exportações do país ao Irã estão no setor automotivo. Montadoras como 
Renault e Peugeot estão sendo abaladas por quedas nas vendas e não há nenhuma vontade de 
restringir as vendas que fazem ao Irã, que é considerado um mercado sólido.  
 
O governo dos EUA proíbe quase todo o comércio com o Irã. Os dois países não mantém 
relações diplomáticas. Segundo análise de dados de comércio exterior do Instituto Mundial 
para Pesquisa Econômica Estratégica (World Institute for Strategic Economic Research), de 
Massachusetts, as exportações dos EUA para o Irã somaram € 96 milhões de janeiro a abril, 
uma alta ante os € 51 milhões no mesmo período em 2008.  
 
Os maiores participantes no mercado iraniano estão na Ásia e na Europa. No ano passado, a 
China vendeu € 8 bilhões para o Irã; a Alemanha, € 5,7 bilhões; Itália, € 3,2 bilhões; França, € 
2,6 bilhões, e Japão, € 1,9 bilhão.  
 
A Europa vê ainda o Irã como possível fornecedor de mais energia e fonte adicional para 
mantê-la aquecida no inverno, se a Rússia reduzir o fluxo de gás ao continente. Samuel 
Ciszuk, analista de energia do Oriente Médio no IHS Global Insight, disse que é bem possível 
que os líderes europeus estejam hesitando em exigir sanções econômicas, dada a sua 
necessidade de obter mais petróleo e gás.  
 
"O Irã é, afinal, o segundo maior produtor na Opep [Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo], assim que o retraimento ou fechamento da sua capacidade produtora, se isto 
acontecesse em algum tipo de situação de conflito, seria problemático", ele disse.  
 
Ciszuk disse que a Europa poderia oferecer ao Irã mais investimento direto em troca de uma 
postura mais democrática, mas acrescentou que isso pode não ter influência junto ao regime 
atual. "Num contexto de curto prazo, quando o regime está se certificando de que poderá 
sobreviver, isto deve ser preocupação secundária".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A12. 


