
Conjuntura Econômica — Qual considera sua 
maior conquista como ministro para o fortale
cimento da presença internacional brasileira e 
o que lamenta não ter conseguido? 
Celso A m o r i m — C o m relação às conquistas, 
acho que o mais importante é a mudança na 
percepção que o Brasil tem de si próprio e 
na que os outros têm do Brasi l . Há fatores 
internos importantes; a estabilidade macro
econômica que todos achavam ameaçada 
se consolidou, a economia cresceu, a renda 
passou a ser mais bem distribuída — que 
era uma das grandes hipotecas que o Brasil 
sempre t inha. Todas essas coisas encontraram 
correspondência numa atitude em relação ao 
mundo mais consciente da importância que o 
Brasil tem, e isso permitiu tomar iniciativas 
que antes talvez tivéssemos timidez em tomar. 
Eu destacaria dois marcos na política externa 
brasileira com implicação comercial. O mais 
evidente é Cancún, na reunião da O M C de 
2003, quando a União Europeia e os Estados 
Unidos já haviam acordado entre si um resul
tado que seria totalmente protecionista e nós 
soubemos dizer não de maneira articulada. 
Nós soubemos coordenar um grupo de países 
que foi o primeiro G-20, o G-20 comercial, 
que não só imped iu que houvesse aquele 
acordo que seria altamente desfavorável, mas 



fazer com que esse grupo fosse um grupo 
propositivo. Se a gente acompanhar depois o 
andamento da Rodada de Doha , vai ver que 
muitas das coisas caminharam de acordo com 
o modelo que esse grupo G-20 fez. A segunda 
grande mudança evidentemente aparece já na 
crise financeira, em que o Brasil passa a ter 
um papel muito importante não só pela per
formance de sua economia, mas também por 
essa capacidade de articulação. Isso fica claro 
desde a primeira reunião do G-20 financeiro, 
quando o presidente Bush é anfitrião e faz com 
que sentem ao seu lado o Brasil e a C h i n a , os 
países que estavam tendo mais influência. 

Faltou a cadeira permanente no Conselho de 
Segurança da O N U ? 
Aquela cadeira não é uma coisa que virá com 
facilidade. Primeiro porque os sistemas da paz 
e segurança tocam no cerne do poder, são a 
parte mais sensível. Segundo, porque são tam
bém situações muito formalizadas. Para você 
mudar o Conselho de Segurança, precisa mudar 
a Carta da O N U . M a s estamos caminhando 
nesse sentido. Outra coisa que o gostinho não 
completou foi a Rodada de Doha. Eu acho que 
fizemos um avanço extraordinário, porque ela 
vai concluir, e no dia que concluir será de uma 
forma muito melhor do que teria sido em C a n -
cún. M a s quem participa de uma negociação 
gosta de vê-la chegar a uma conclusão que, 
infelizmente, não ocorreu. 

mentar muito. Nós enfrentamos uma época 
de crise no mundo. Os países que importavam 
mais manufaturas do Brasil sofreram recessão; 
prova disso é que hoje temos um déficit muito 
forte com os E U A , com o qual tradicionalmente 
tínhamos superávit. Hoje nosso maior superávit 
é para um país para o qual nós vendemos pr in
cipalmente produtos primários, que é a China . 
Acho que a grande mudança no comércio nesses 
últimos tempos foi a de padrão, como uma 
participação muito maior dos países em de
senvolvimento. Aí é que vamos encontrar uma 
solução boa — não a única — para as nossas 
exportações. Porque nos países mais ricos tudo 
está ali no nervo. Você aumenta um pouquinho 
a exportação de suco de laranja para os E U A , 
e eles aplicam antidumping. A gente entra com 
o caso na O M C e ganha, mas leva seis anos 
para ter direito de compensação. Enquanto 
isso, muitos dos países em desenvolvimento 
estão precisando de coisas novas. Por exem
plo, se você apoia, como estamos tentando, a 
agricultura africana, você exportará máquinas 
agrícolas também, é inevitável. Aconteceu aqui 
na América do Sul com a Venezuela e com ou
tros países. Então sou otimista, porque acho 
que os países em desenvolvimento vão crescer 
muito, e nosso comércio com eles tem crescido 
muito. Em 2010 o comércio com a Índia vai 
chegar a US$ 9 bilhões. Veja a indústria de 
defesa: temos desenvolvido até foguetes junto 
com a África do Sul. 

Nos últimos anos o Brasi l quase triplicou suas 
exportações, mas sua participação no comércio 
internacional continua baixa , de cerca de 1%. 
Onde o Brasi l está falhando? 
Não sei qual a última cifra que vocês têm. 
A última que eu vi era de 1,1%, e antes 
era 0,8%. Parece pouco, mas não é. Em 
termos relativos, se você vir isso em um 
contexto em que a participação de todos 
está crescendo, é um grande aumento. 
M a s concordo que ainda temos que au-

Hoje, entretanto, nossa pauta de exportação 
está concentrada em poucos produtos e o su
perávit da balança dependente do preço inter
nacional de commodities. Falta uma política 
de comércio exterior clara? 



Acho que o problema aí não 
é de política de comércio 
exterior. E, sobretudo, de 
política indus t r ia l , porque 
você tem que desenvolver a 
tecnologia. 

M a s essa faz parte de uma 
política de comércio exterior, 
não? 
Faz parte, evidente, mas você 
tem que desenvolver a tecnologia para agregar 
mais valor. Essa reprimarização... Eu não vou 
defender isso, longe de mim. M a s você não 
pode olhar o setor agrícola brasileiro hoje e 
pensar como eu pensava há 40 anos, bem ce-
palinamente (relativo à Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe, Cepal) — e 
continuo sendo fã do pensamento cepalino pela 
sua origem. Você vai à Fiesp hoje, encontra 
aqueles industriais, a maioria deles está de uma 
maneira ou de outra ligada ao setor agrícola. 
E veja o que aconteceu com os aviões. Boa 
parte da manufatura stricto sensu não é bra
sileira. M a s o design é brasileiro, a capacidade 
de venda é brasileira. Tem coisa que o Brasil 
não vai competir com a China para produzir 
bugiganga para consumo diário, mas temos 
que desenvolver outros setores. Isso escapa 
um pouco à minha área, mas veja o setor de 
medicamento genérico, em que o Brasil fez 
muito. Eu sempre digo: cada vez que a gente 
vai à África, eu vejo os mesmos empresários. 
Por que não põe empresário da indústria far
macêutica? Porque a tendência é sempre repetir 
o mesmo padrão. 

Há críticas sobre a ação do Brasil em relação 
à Ch ina , que reconhecem a importância do 
país como parceiro, mas defendem a falta de 
estratégia do país na hora de defender seus 
interesses nessa relação — desde qualidade e 
regulação do investimento que chega à questão 
cambial. Qua l sua opinião? 

Eu concordo. Quando me 
perguntam qual a autocrítica 
que eu faço eu digo que era 
ter uma estratégia mais de
finida com a Ch ina , porque 
as coisas aconteceram muito 
rápido. Não lembro quais 
eram os números no início 
do governo L u l a , mas de re
pente você passa para US$ 40 
bilhões, US$ 50 bilhões em 

comércio. São números extraordinariamente 
altos e um crescimento extraordinariamente 
rápido, e você foi reagindo a situações que se 
produziram. Eu acho que nossa atitude não 
deve ser de antagonismo porque, por exemplo, 
durante muito tempo americano comprou 
terra no Brasil e ninguém achou r u i m , vivia 
aplicando antidumping e ninguém achava ruim 
— como conjunto, porque reclamava daquela 
medida específica. Quando foi a Ch ina , houve 
um pavor súbito. Hoje nós temos que analisar 
isso com mais profundidade. Acho que temos 
que ter uma estratégia não só no sentido de nos 
defendermos ou de como atacar. 

Acredi ta que sairá o acordo com a União 
Europeia? 
Não é um assunto sobre o qual eu possa me pro
nunciar, mas acho que, enquanto persistirem 
esses desequilíbrios cambiais, fica muito difícil. 
Se você pega a Alemanha, está com superávit 
com o Brasil de US$ 3 bilhões. Eu não sei o 
que mais a gente vai negociar com eles. Eu fui 
a favor de um acordo Mercosul-União Europeia 
porque na época não se falava em Rodada de 
Doha, aqui o que se falava era em expansão do 
Nafta , a A l c a , e era preciso equilibrar. Acho 
que precisamos pensar bem. A gente fala que 
os industriais criticam, mas na verdade quem 
critica são os burocratas que trabalham para os 
industriais. Inclusive os ex-diplomatas. Porque 
eles ganham muito com cada acordo que estão 
negociando. Ganham emprego, inclusive. Eu 



já estou saindo do governo e posso falar com 
muita franqueza. O maior interesse que eu 
vejo num acordo Mercosul-União Europeia 
é provocar os Estados Unidos a avançar na 
Rodada de Doha. 

Q u a l foi o número de embaixadas criadas no 
governo Lu la e qual o ganho direto que se espe
ra que o Brasi l tenha com esse investimento? 
Embaixadas propriamente foram 30 e poucas, 
não lembro o número preciso. Muitas foram 
reabertas. Na Tunísia, por exemplo, t inha 
sido fechada no governo Fernando Henrique 
Cardoso. Na Afr ica , fecharam várias, como a 
da República Democrática do Congo, que é o 
maior país da África subsaariana, pobre, mas 
muito rico em minerais, e a Vale está lá. Não tí
nhamos embaixada, por exemplo, em São Tomé 
e Príncipe, que é um país de fala portuguesa 
e que se pode dizer que é um porta-aviões no 
meio do Atlântico. No Caribe, nós abrimos em 
todos os países, como a Venezuela tem e Cuba 
tem. Se não chegamos aí, não podemos querer 
que nossas ideias prevaleçam; temos que estar 
presentes. Uma embaixada pequena deve custar 
uns US$ 800 mi l por ano. Um negócio que você 
faça vale muito acima disso. 

Q u a l a relação que o Brasi l deve ter com os 
E U A ? 
O próprio presidente Obama diz que ninguém 
mais pode depender do cres
cimento norte -americano . 
Nós levamos o que o presi
dente Obama diz a sério, e já 
levávamos antes até de ele d i 
zer. Mesmo assim, acho que 
o mercado norte-americano é 
importantíssimo, e há nichos 
novos para se trabalhar. Acho 
que há duas relações sobre as 
quais o Brasil tem que ter um 
conceito claro, que são com 
China e Estados Unidos. 

O Brasi l não foi lento em seu esforço para 
consolidar o Mercosul? Ele ainda deve ser 
prioritário? 
Eu concordo. Poderíamos ter feito muito antes. 
Mas encontramos o Mercosul em frangalhos 
em vários sentidos. Primeiro porque as decisões 
de política macroeconômica eram tomadas sem 
nenhuma comunicação e países como Uruguai e 
Paraguai, e Argentina também, descobriam que 
havia uma desvalorização cambial no Brasil, e 
que isso iria afetar enormemente as exportações 
deles. Segundo, já estávamos caminhando para 
um esfacelamento na prática porque, por exem
plo, na negociação da Alca, cada um tinha sua 
posição. Não encontramos uma situação cor-
de-rosa que foi se deteriorando. Pelo contrário. 
No início tivemos que fazer algumas concessões 
conceituais para atender emergências. Por exem
plo: os países menores sempre defendiam muitas 
exceções à Tarifa Externa Comum para poder 
importar mais barato um insumo, uma máquina. 
Acho que vivemos muito tempo tendo que lidar 
com esse passivo acumulado de queixas de nos
sos vizinhos, sobretudo dos mais vulneráveis, em 
relação a medidas unilaterais que o Brasil tomou 
no passado. Mas foi um avanço extraordinário, 
que está possibilitando, por exemplo, fazer 
uma linha de transmissão — mais uma — do 
Uruguai para o Rio Grande do Sul e outra que 
é absolutamente fundamental que é entre Itaipu 
e Assunção. As pessoas esquecem que o Para

guai é o maior produtor de 
energia elétrica per capita do 
mundo e sua capital padece 
de apagões e não dá para 
ter uma indústria porque 
a energia não é constante. 
Nós conseguimos, depois de 
muito esforço, estabelecer 
um mecanismo para que 
não haja dupla cobrança 
da Tarifa Externa Comum 
(TEC) . Nós conseguimos 
nesta última reunião fazer 



um cronograma para a eliminação das exceções 
da T E C . Leva tempo, mas tudo bem. Acho que 
estamos no caminho certo. 

Em seu tempo como ministro, o senhor iden
tifica uma ruptura com a gestão anterior, ou 
essa é uma abordagem retórica? 
Ruptura talvez seja uma palavra muito forte, 
porque os princípios básicos não mudaram: o 
Brasil continua defendendo a autodeterminação 
dos povos, a não intervenção, a soberania dos 
Estados, a paz, a solução pacífica das contro
vérsias, a própria integração latino-americana 
está na Constituição. Nós apenas demos um 
foco na América do Sul. Nesse sentido, não sei 
se foi uma ruptura, mas um salto qualitativo 
em relação à anterior. A política em relação à 
África, por exemplo: o Brasil sempre foi a favor 
da África, mas antes você fazia isso teoricamen
te; hoje você tem as embaixadas em mais de 35 
países africanos, o que é pouco ainda. Não só 
por interesse político ou pelos votos na O N U , 
que não são desprezíveis, mas por interesse 
econômico também. Se você olhar no comércio, 
seja com a África, seja com os países árabes, seja 
com a China , seja com a Índia, seja com a Amé
rica Latina e o Caribe, você vai ver que houve 
um salto extraordinário. Mas quando você faz 
muitas coisas, sempre fica alguma. Agora temos 
que refletir muito sobre a política com a China 
e com os E U A — e refletir não significa ser sub
serviente e nem ser sempre contrário. Quando 
a gente fala isso as pessoas dizem "ah o A m o 
rim reconhece que a política com a China está 
errada", e não é isso. A gente talvez tenha que 
refinar mais, pensar mais. Já tivemos grandes 
correções. A África estava abandonada e hoje é 
nosso quarto parceiro comercial; se fosse con-

siderada um país, ela só estaria atrás de China , 
Argentina e E U A . E não tem linha aérea para 
lá. Por quê? Porque nossas companhias não são 
ousadas. Duas coisas que a gente sente falta no 
exterior: banco e linha aérea. 

Em sua gestão, o Brasil se envolveu em questões 
sensíveis relacionadas aos direitos humanos, 
como no caso do Irã, em que foi criticado. Qua l 
avaliação o senhor faz desse tema? 
Nossa questão com o Irã tem a ver com a paz 
mundial. E não há nada melhor para os direitos 
humanos do que a paz. Naquele caso, defender 
a paz implicava — como ainda implica — ter 
algum acordo sobre a questão nuclear, e chega
mos muito próximo disso. Agora, temos uma 
visão sobre direitos humanos que talvez não 
seja a da maioria da imprensa brasileira, mas 
que é muito respeitada na O N U . Nossa embai
xadora em Genebra acabou de ser convidada 
para presidir o grupo que cuidará da questão 
de direitos humanos por país, porque temos 
capacidade de entender situações diferentes 
e as soluções que podem ser dadas, pois você 
não pode ter um receituário único. E você 
não pode, ao mesmo tempo, ter uma atitude, 
como muitos países têm, de dois pesos e duas 
medidas. As pessoas não veem quantos países, 
vamos falar claramente, que são aliados dos 
norte-americanos... Va i ler o W i k i L e a k s , em 
quantos desses países não existem práticas que 
você e eu consideraríamos abusivas dos direitos 
humanos. Inúmeros. Alguém fala deles? Não. 
Falam do Irã, porque ele tem conflito com os 
E U A . Se você falar de outro país qualquer que 
tem uma base americana, onde esteja aconte
cendo a mesma coisa, isso não é problema. É 
uma total hipocrisia. Então, nós defendemos 

que haja um exame global dos direitos 
humanos. Lamento dizer, mas a grande 
imprensa brasileira compra a pauta que 
vem prontinha de fora. Não estou dizen
do que no Irã é bom, mas que em outros 
lugares também não é bom. I 

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 65, n. 01, p. 16-20, jan. 2011.




