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O Brasil vai se manter como porta-voz das nações em desenvolvimento ou vai assumir seu 
papel ao lado dos países ricos? Esse será um temas da conversa entre a vice-ministra britânica 
para a América Latina, Gillian Merron, e o secretário-geral do Itamaraty, Samuel Pinheiro 
Guimarães, amanhã.  
 
Gillian está no Brasil para uma reunião de alto nível entre funcionários dos dois países. Ela 
assumiu o cargo no Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em outubro e é sua 
primeira viagem pela região. "Vai ser interessante discutir qual será o papel do Brasil no 
futuro", disse a vice-ministra ao Valor.   
 
Para a funcionária britânica, o Brasil deverá decidir em breve se quer atuar com "uma voz 
poderosa entre os países em desenvolvimento" ou "assumir o seu lugar no mundo 
desenvolvido". "Existem as duas possibilidades. Chegará um momento em que o Brasil terá 
que decidir", disse.   
 
Gillian afirmou que o Brasil já é "um jogador importante no palco mundial" e que "está ansioso 
por fazer mais". Ela acrescentou é por isso que o Reino Unido apóia o pleito brasileiro por 
assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.   
 
O tema é polêmico para o Brasil, que vê com reservas, por exemplo, a adesão à Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um clube dos países ricos. O governo 
brasileiro teme gerar desconfiança entre as demais nações em desenvolvimento.   
 
O status do Brasil na geografia global também está no centro da Rodada Doha, da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Os países desenvolvidos pedem mais concessões do Brasil, 
principalmente da indústria, argumentando que o país é uma economia emergente e não faz 
parte do grupo de nações pobres.   
 
"Estamos contentes de ter o apoio do Brasil para a conclusão da Rodada Doha. O Brasil ajudou 
bastante e é muito influente nesse tema", disse Gillian, ressaltando que o primeiro-ministro 
inglês, Gordon Brown, é favorável às negociações multilaterais de comércio. Ela não quis 
comentar as pressões americanas e européias por maior abertura da indústria brasileira.   
 
A vice-ministra britânica acrescentou que a crise global não deve atrapalhar a conclusão da 
Rodada Doha, que vai beneficiar os países desenvolvidos e em desenvolvimento. "Temos 
desafios tão importantes na situação econômica global, que geram dúvidas em algumas 
pessoas. Mas não devemos nos desviar".   
 
A crise global será um dos temas das discussões em Brasília entre Brasil e Reino Unido. De 
acordo com a ministra britânica, os dois países estão sendo afetados de maneira diferentes 
pela turbulência, mas podem colaborar. Ela ressaltou que existe uma boa relação entre o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Gordon Brown nesse tema.   
 
Gillian quer tentar incrementar o comércio entre Brasil e Reino Unido, que é incipiente. Ela 
ressaltou que o Reino Unido responde por 6% do comércio global, mas a participação nas 
importações brasileiras é de 1,6%. De janeiro a outubro em relação a igual período em 2007, 
o Brasil exportou US$ 3,2 bilhões para o Reino Unido e importou US$ 2,1 bilhões. As 
exportações cresceram 24% e as importações, 28%.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A6. 


