
APRESENTAÇÃO1

Este livro apresenta um panorama abrangente e plural da política externa brasileira, 
que incorpora diferentes percepções sobre sua trajetória no período posterior à crise 
econômica internacional de 2008. A amplitude de visões dos autores – entre os 
quais se incluem diplomatas, acadêmicos e operadores de políticas públicas com 
diversas formações e experiências de atuação – explica seu formato inovador, tanto 
na substância quanto na forma como o conteúdo é apresentado ao leitor. Como 
resultado, a trajetória de inserção internacional do Brasil no pós-crise é avaliada 
de modo abrangente, com uma pluralidade de perspectivas e questões abordadas 
em capítulos que dialogam entre si ao longo do livro. Por vezes convergem, ou se 
distanciam, mas sempre se complementam no esforço de oferecer uma leitura clara 
e consistente acerca dos desafios e das oportunidades que se colocam à política 
externa do país, a partir das lições de sua experiência recente.

Como instituição de pesquisa e assessoramento do governo federal brasileiro, 
o Ipea tem por vocação promover o debate de ideias com a finalidade de contri-
buir para o aprimoramento da ação do Estado. Nesse contexto, por ser a projeção 
exterior da realidade doméstica, é essencial avaliar a política externa enquanto 
política pública, qualificando seus objetivos, estratégias e resultados alcançados. 
Esta é a raison d’être desta obra.

Por sua vez, a Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) tem desempenhado 
importante papel na democratização do conhecimento das relações internacionais 
e na difusão do pensamento diplomático brasileiro nos centros formadores de 
opinião em todo o mundo. 

Em seu conjunto, os capítulos têm como fio condutor o registro dos avanços 
e dos percalços da política externa do Brasil na década que se seguiu à crise inter-
nacional. A amplitude de temas e perspectivas analíticas abordados pelos autores, 
ao se debruçarem sobre as relações exteriores do país no pós-2008, evidencia a 
relevância desse período como fonte de reflexão, o que é coerente com o propósito 
de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas. 

A partir da segunda metade dos anos 1990 e, de forma ainda mais acelerada, 
ao longo de toda a década de 2000, o Brasil assumiu uma nova posição no cenário 
internacional ao gerar credibilidade e ampliar sua capacidade de influência em 
temas centrais da geopolítica. Colocou-se como um país dotado de uma economia 
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equilibrada e sustentável, com políticas sociais inclusivas e instituições democráticas 
consolidadas, que lhe permitiram expandir programas de cooperação com países 
em desenvolvimento e liderar o processo integracionista na América do Sul. 

Para alcançar esse patamar, foram fundamentais as reformas domésticas, 
protagonizadas pelo Plano Real e por políticas sociais inclusivas, simbolizadas 
pelo programa Bolsa Família, bem como as transformações operadas no âmbi-
to do sistema internacional – regional e global –, que criaram novos espaços 
de negociação para a diplomacia brasileira. Contudo, a partir do colapso dos 
mercados financeiros em 2008, muitas das tendências econômicas positivas dos 
anos anteriores – sobretudo, o dinamismo das economias centrais e o ciclo de 
valorização das commodities no bojo do acelerado crescimento chinês – foram 
bruscamente revertidas. Os efeitos dessas mudanças foram sentidos em todo o 
mundo em desenvolvimento, gerando consequências relevantes não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político. 

Assim, o ano de 2008 simboliza um ponto de inflexão a partir do qual se 
conformam diferentes interpretações a respeito das razões para a crise da economia 
brasileira e as mudanças na orientação da política externa do país. A partir desse 
momento, a ordem internacional sofreu mudanças profundas, seja do ponto de 
vista do encaminhamento de negociações em regimes específicos – comércio e  
investimentos, mudanças climáticas, sistema financeiro, direitos humanos, segurança 
internacional, entre outros –, seja no plano da interação entre países ou regiões. 
Esses são alguns dos temas examinados neste livro.

Diante desse novo quadro internacional, uma das questões relevantes para a 
reflexão do ponto de vista das consequências da crise para países em desenvolvi-
mento e emergentes consiste em identificar as razões mais robustas para explicar 
a recessão da economia brasileira a partir de 2015 e o declínio de nossa política 
externa desde 2010. Nesse âmbito, algumas perguntas devem ser formuladas. 
Que fatores foram responsáveis por interromper trajetórias anteriores e estabelecer 
novos direcionamentos na trajetória da economia e da política externa do Brasil a 
partir de 2015 e 2010, respectivamente? Esses fatores residem no choque de 2008 
na economia internacional? Ou residem na mudança substancial de paradigmas e 
orientações na política econômica e na política externa?

Ao tomar esses questionamentos como referenciais, este livro procura contribuir 
para o debate democrático e para a disseminação transparente de conhecimento sobre 
a diplomacia e as relações exteriores do Brasil em um ambiente global complexo e em 
profunda transformação, cujos efeitos se fazem sentir também em nossa sociedade. 

Esta obra busca caracterizar o modo como a política externa do Brasil visuali-
zou, respondeu, propôs e agiu em relação a questões centrais da agenda internacional 
após a crise, de acordo com as prioridades e as estratégias dos governos no período. 
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As análises empreendidas nos textos, mesmo que focadas em perspectivas diver-
gentes e, por vezes, antagônicas, constituem, em sua própria construção, também 
uma contribuição relevante para o entendimento das múltiplas dimensões, valores 
e agendas de negociação no cenário internacional contemporâneo. 
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