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O governo brasileiro vem discutindo com o governo do Irã a criação de uma linha de crédito 
para exportadores brasileiros que vendem para o país centro-asiático.  
 
O mecanismo permitiria que o Brasil pagasse aos exportadores e passasse a ser credor dos 
importadores iranianos. O governo iraniano se responsabilizaria pela garantia do pagamento. 
 
"Já tivemos algumas conversas com eles sobre isso e agora na viagem, o ministro Miguel Jorge 
deverá voltar a discutir esse tema", disse um diplomata brasileiro ao Valor.  
 
Brasília ainda não definiu junto com os exportadores qual seria o limite desse crédito nem 
chegou ao um acordo com Teerã sobre quais garantias receberia do Estado iraniano, disse ele. 
 
Um instrumento de crédito facilitaria as vendas brasileiras para o Irã. Atualmente, se o 
importador iraniano precisa de crédito para uma operação comercial, tem de recorrer a bancos 
internacionais, geralmente na Europa e nos EUA. Isso porque cartas de crédito de bancos 
locais tendem a ser rejeitadas pelos exportadores mundo afora, dadas as pressões dos EUA e 
da UE contra instituições financeiras iranianas. 
 
Como não são muitos os bancos internacionais que aceitam fazer transações com empresas 
iranianas, os que entram nesse nicho costumam cobrar mais caro pelas operações. A conta 
acaba sendo partilhada pelo importador e pelo exportador, diz o diplomata.  
 
"Há uma pressão por parte das empresas brasileiras sobre o governo para contornarmos essas 
dificuldades. O Brasil não tem ainda uma mecanismo de crédito com o Irã, como outros países 
já tem. Os iranianos já disseram que teriam importado o dobro da carne que importaram do 
Brasil se tivéssemos esse mecanismo", disse o diplomata. "Estamos discutindo com o governo 
deles uma série de opções." As conversações com o Irã, diz o funcionário, estão todas 
submetidas a eventuais apertos nas sanções pelas Nações Unidas. 
 
Segundo o diplomata, o governo também já procurou bancos privados brasileiros ou que 
tenham filiais no Brasil para consultá-los sobre a possibilidade de virem a reconhecer 
instrumentos de crédito emitidos por bancos iranianos. Mas, continua o diplomata, as 
respostas até agora foram evasivas ou negativas. 
 
O governo brasileiro já tem mecanismos de crédito com outros governos em que o papel do 
setor privado é limitado, como os de Angola, de Cuba e de alguns vizinhos sul-americanos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A9. 


