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Após seis anos de guerra, país árabe começa a se reconstruir e abre o seu comércio para a 
chegada de produtos estrangeiros 
 
O receio de investir ou vender para o Iraque ainda existe e afugenta muitos empresários. Mas 
a instabilidade política e a fragilidade econômica resultantes da invasão americana ao país em 
2003, com a derrubada do ditador Saddam Hussein, aos poucos dá espaço para uma retomada 
da confiança. Os esforços partem de ambos os lados. Não só o governo iraquiano tem 
incentivado o comércio com o Brasil - com a visita de cinco ministros ao país nos últimos anos 
como as Câmaras de Comércio Brasil-Iraque e Árabe Brasileira têm organizado feiras e visitas 
constantes de empresários brasileiros ao país, desde 2003, para fortalecer as relações 
bilaterais. 
 
A medida tem surtido efeito. As exportações brasileiras ao país passaram de US$ 377 milhões 
em 2008, para mais de US$ 600 milhões este ano. "De janeiro a outubro de 2009 esse número 
é de US$ 550 milhões. Mas como a média mensal é de US$ 55 milhões, podemos dobrar esse 
valor até o fim do ano", admite o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Iraque, Jalal 
Chaya. Na pauta comercial, os principais produtos são os alimentos, com destaque para a 
carne (bovina ou de frango). Mas há espaço também para tratores e máquinas, portas, 
caixilhos e batentes de madeira, mobiliário, cosméticos e vestuário. 
 
Chaya reconhece que o Iraque ainda precisa conviver com atentados e ataques as bombas 
freqüentes, mas compara a violência do país com a do Brasil. "Não acredito que um atentado 
possa parar 30 milhões de habitantes. Eles precisam viver, trabalhar, comer diariamente. 
Então acho que o que existe é a falta de conhecimento do país. Por isso, sempre procuro 
passar a imagem do que o Iraque tem. É claro que você tem de saber onde andar por lá, da 
mesma forma como você precisa saber disso aqui em São Paulo". 
 
História 
 
Durante o regime de Saddam, que esteve no poder entre 1979 e 2003, 100% das compras 
feitas pelo país eram governamentais. Mas após a invasão iraquiana do Kuwait em 1990, uma 
coligação internacional determinou a retirada de Saddam do território vizinho, impondo um 
embargo econômico coordenado pelas Nações Unidas a fim de desmantelar o programa 
armamentista iraquiano. Era o programa "Petróleo por Comida". E, mesmo que a ONU fizesse 
vista grossa para a entrada de alguns produtos, as trocas comerciais foram prejudicadas. 
"Durante quase 15 anos o comércio inexistiu, só entrava produtos de necessidade. O Iraque 
ficou esquecido no cenário econômico", lamenta Chaya. 
 
Iraque hoje 
 
Com a queda de Saddam e a progressiva pacificação do país o comércio está sendo retomado. 
A economia não está mais só nas mãos do governo, mas também do setor privado. Além 
disso, os negociantes que fugiram para países vizinhos durante a guerra começaram a retornar 
ao país. E as compras de produtos estrangeiros, que dependiam de uma triangulação via 
Jordânia, Síria ou Turquia, passaram a se dar de forma direta, e consequentemente, mais 
barata.  
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