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Negócios entre Brasil e Irã 
saltam mais de 75% neste ano 
As exportações nos do 
Brasil nos primeiros 
quatro meses de 2010 já 
atingiram US$ 513 
milhões, valor 62% 
superior ao registrado 
até abril do ano passado/ 

SAO PAULO 

Depois de anunciar o financia
mento de 1 bilhão de euros para a 
exportação de alimentos para o 
Irã em cinco anos, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva destacou 
que o acordo visa facilitar os ne
gócios entre os dois países. Se
gundo dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (Mdic) a rela
ção bilateral cresceu 75,20% na 
comparação da corrente comer
cial dos primeiros quatro meses 
deste ano, com o mesmo período 
do ano passado. "Não faz sentido 
que os negócios entre empresas 
iranianas e brasileiras dependam 
do crédito e da boa vontade de 
bancos estrangeiros", disse Lula. 

Umdosprincipaisdesafiosdos 
exportadores brasileiros é justa
mente a obtenção de crédito para 
vender ao Irã, pois os grandes 
bancos privados que têm negó
cios nos Estados Unidos temem 
retaliações do governo nor
te-americano se facilitarem a 
vendadeprodutos ao Irã. 

As exportações nos primeiros 
quatro meses de 2010 já atingi
ram US$ 513 milhões, valor 62% 

superior aos US$ 316 milhões ex
portados pelo Brasil no mesmo 
período de2009. 

Para o professor da Faculdade 
Integradas Rio Branco, Alexandre 
Uehara, o acordo não irá modifi
car o comércio, uma vez que a co -
laboração é muito baixa. 

"Atualmente a relação econô
mica entre os países é muito pe
quena. Os produtos exportados 
são primários. Com o acordo, nós 
teríamos uma duplicação do va
lor das exportações em 5 anos, 
mas esse valor é um incremento 
pouco significativo.As vendas re
gulares ao Irã correspondem a 
US$ 1 bilhão anualmente. São so
mente 20% de acréscimos por 
ano, não haverá um incremento 
real significativo. OBrasiltemque 
procurar renovar a pauta de ex
portações, ampliar as relações de 
forma mais intensiva e agressiva", 
pontuouUehara. 

Urânio 
O presidente Lula solicitou o re
conhecimento, juntamente com 
o primeiro-ministro turco, Recep 
Tayyip Erdogan, de seu papel co
mo mediador na questão irania
na. O pedido foi feito momentos 
antes da reunião do Conselho de 
Segurança da Organização das 
Nações Unidas. De acordo com 
representantes do governo, apo
sição do Brasil, foi mais uma vez 
para tentar angariar uma cadeira 
fixa, ao invés da cadeira temporá-
riano Conselho. 

O posicionamento dos dois 
países na questão do Irã, foi con-
sideradapositivapor França, Chi
na, Rússia e pelo secretário-geral 
da ONU, BanKi-moon. 

A interferência do Brasil e da 
Turquia possibilitou que o Irã 
aceitasse atrocaem território tur
co de 1.200kgdeurâniolevemen-
te enriquecido (a3,5%) por 120 kg 

de combustível enriquecido a 
20%, destinado ao reator de pes-
quisasnuclearesde Teerã. 

Para Lula, esse acordo é prova 
de que a diplomacia, e não as san
ções, podem resolver as diver
gências originadas nas suspeitas 
das grandes potências sobre a 
bombaatômicairaniana. 

Paraodeputadofederal Cândi
do Vaccarezza (PT), o acordo "ge
rou alento para o mundo, apesar 
do ceticismo de alguns". A postu
ra do Brasil, segundo ele, "é muito 
positívapara evitar um desequilí
brio ruim e perigoso" entre as na
ções do Oriente Médio. O senador 
Eduardo Azeredo (PSDB), afir
mou que o acordo "é um avanço", 
mas é preciso ter cautela quanto 
aos resultados práticos já que o 
Irã, "por seus antecedentes, não é 
um cumpridor de acordos". 

A chefe da diplomacia ameri
cana, Hillary Clinton, frisou on
tem que seu país chegou, junto 
com Rússia e China, a um con
senso sobre um "duro" projeto de 
resolução da ONU com novas 
sanções contra o Irã. 

"Aqueles países que ameaçam 
o Irã com sanções são os que ain
da possuem a bomba atômica. 
Estamos falando dalei dos supre
mos ou da supremacia da lei?", 
declarouErdogan. 
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