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1 INTRODUÇÃO

A política externa poderia ser definida, em linhas gerais, como a resultante da 
confluência de dois mundos – o doméstico e o internacional – cujos marcos, 
cisões e pontes são hoje cada vez mais difíceis de identificar. A interdependência 
movida pela globalização dilui as fronteiras econômicas e institucionais dos países, 
integrando e transformando mercados, bem como destacando a impossibilidade 
de se conceber um projeto de desenvolvimento nacional que prescinda de uma 
estratégia pragmática e consistente de integração aos fluxos globais de comércio e 
investimento. Mas, ao mesmo tempo, os efeitos negativos da abertura econômica e 
da abdicação de graus de autonomia política, também estes frutos da globalização, 
fazem recrudescer entre as camadas sociais mais impactadas por este movimento 
o protecionismo e a recuperação da identidade nacional, trazendo de volta, assim, 
a política ao cerne da discussão sobre a política externa das nações. 

Após um longo período de crescente integração econômica entre os países e 
fortalecimento das instituições multilaterais, o mundo enfrenta hoje um cenário 
de incerteza e questionamento da globalização – sobretudo no Ocidente. 

São várias as razões para esse refluxo. A emergência da China como potência 
econômica e militar global passou a ameaçar a hegemonia industrial ocidental, 
fazendo obscurecer as expectativas mais otimistas de que sua integração aos mer-
cados globais se daria principalmente pela abertura de seu vasto mercado interno. 
Os chamados mega-acordos comerciais – notadamente, a Parceria Transpacífica 
(TPP) e a Parceria de Comércio e Investimento Transatlântico (TTIP) – minaram 
o esforço multilateral de Doha. 
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Também as mudanças no perfil demográfico, com o rápido envelhecimento 
da população nas economias centrais, agravaram os problemas fiscais e a escassez 
de mão de obra nesses países. A crise ambiental oriunda das mudanças climáticas 
representa um desafio crescente à manutenção do padrão de consumo da classe 
média mundial, que se expandiu com a incorporação das massas dos países emer-
gentes. Por fim, a revolução tecnológica, embora faça surgir novos mercados e 
oportunidades de crescimento, também ameaça os empregos menos qualificados 
nos países ocidentais. 

Paralelamente a essas tendências, o próprio modelo de integração econômica 
global prevalecente nas últimas décadas demonstra sinais de esgotamento, em razão 
do baixo grau de coordenação das políticas macroeconômicas, da incapacidade 
do sistema financeiro de reativar o crescimento nos moldes anteriores à crise de 
2008 e do acirramento da desigualdade social, com consequentes impactos sobre 
a estabilidade política das nações. 

Os sinais de declínio do estilo de desenvolvimento predominante nas últimas 
décadas se refletem na incerta e lenta recuperação da economia internacional pós-
2008/2009. A falta de coordenação em escala mundial resulta em um cenário em 
que países deficitários adotam políticas contracionistas, mas encontram dificuldade 
para estabilizar suas economias, enquanto os países superavitários não aceleram 
seu crescimento econômico para ampliar suas importações. Mais recentemente, 
o unilateralismo ganhou força e legitimidade no plano político com as vitórias de 
Trump, nos Estados Unidos, e do “Brexit” e a saída do Reino Unido da União 
Europeia, no bojo do baixo crescimento econômico e da crescente insatisfação com 
as ondas de refugiados que afluem para o continente europeu. A saída dos Estados 
Unidos das negociações do TPP constitui um dos eventos mais significativos desta 
nova era pós-globalização, com recrudescimento do protecionismo e da incerteza 
política no cenário internacional.

O propósito deste capítulo é abordar, de forma exploratória e sintética, a 
trajetória de inserção econômica do Brasil no pós-crise, identificando algumas das 
principais estratégias e resultados alcançados, sem, contudo, pretensão de abarcar a 
totalidade desse objeto ou validar uma visão teórica pré-concebida sobre os motivos 
e as escolhas dos governos desse período.

2  OS ANOS DE PROTAGONISMO E PROJEÇÃO INTERNACIONAL DO  
GOVERNO LULA

A crise econômica internacional de 2008, que provocou a estagnação da economia brasileira 
no ano seguinte, teve a virtude de abrir novos espaços para a atuação de distintos agrupa-
mentos internacionais. A magnitude da crise foi de tal modo ameaçadora à estabilidade do 
sistema internacional que motivou os líderes das principais potências a ampliar o processo de 
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negociação e incluir os países em desenvolvimento na busca de soluções para a retomada do 
crescimento mundial. Para alguns analistas, inclusive, mais do que evidenciar a fragilidade 
econômica das potências centrais, a crise também demonstrou a força do mundo emergente.  
As economias antes periféricas agora se “descolavam” do centro e adquiriam dinâmica 
própria, baseada na vitalidade de seu mercado consumidor, cuja principal face era uma classe 
média pujante, otimista e cada vez mais participativa nas decisões políticas desses países.

É nesse contexto que surge o G20 financeiro, que vai assumir crescente prota-
gonismo no enfrentamento da crise, reservando às grandes economias emergentes 
o papel de contribuir para a retomada do crescimento a nível mundial, por meio 
de políticas anticíclicas, em nível nacional, e da integração comercial, em nível 
global. O agrupamento BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 
formalizado em 2007, foi o que provavelmente mais visibilidade alcançou como 
representante do mundo em desenvolvimento, tanto pelo peso regional e global 
dessas economias como, sobretudo, pela notável expansão da economia chinesa, 
que também impulsionou os demais membros do bloco. Mas várias iniciativas 
anteriores de cooperação dos países emergentes já sinalizavam a crescente relevância 
das relações Sul-Sul na governança internacional.

No tema do meio ambiente, os membros do BRICS (com exceção da Rússia) 
buscaram promover maior coordenação na busca de soluções ao problema do 
aquecimento global, constituindo, então, o agrupamento BASIC (integrado por 
Brasil, África do Sul, Índia e China). A participação desses países foi instrumental 
para o sucesso do Acordo de Paris, que foi finalmente assinado em 2015 por 195 
países, que se comprometeram a reduzir suas emissões de dióxido de carbono.

A cooperação entre Brasil, Índia e África do Sul também se expandiu para 
abarcar uma plêiade diversificada de temas relacionados à economia, inovação 
tecnológica e políticas sociais, culminando na formação do chamado bloco IBAS, 
em 2003, em Brasília. Anteriormente a esses desenvolvimentos, já na V Conferência 
Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Cancun 
no mesmo ano, constituiu-se o G20 comercial, com decisiva participação do Brasil.

A política externa do governo Lula, com sentido de oportunidade, soube 
aproveitar esses novos espaços criados na cena internacional e projetar a influência 
do Brasil em diferentes campos. 

3  OS PRIMEIROS ERROS: DESCAMINHOS DA POLÍTICA EXTERNA  
ANTES DA CRISE

A trajetória exitosa da política externa do Brasil (PEB) durante o primeiro mandato 
e a metade inicial do segundo mandato de Lula contrasta com a sucessão de equí-
vocos que marcou os anos finais de sua gestão, embora alguns destes descaminhos 
já estivessem latentes desde a ascensão de Lula ao poder, em 2003.
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No plano regional, os erros de política externa estão associados, sobretudo, 
à inflexão de nossa política sul-americana e, especificamente, ao abandono de um 
padrão de equilíbrio entre parceiros e “silenciosa” liderança para um formato de 
preferência seletiva entre vizinhos e de liderança ostensivamente declarada. No dizer 
de Andrés Malamud, essa política nos levou à condição de leader without followers. 

Na fisionomia política da América do Sul, sobretudo a partir da segunda 
metade dos anos 2000, passaram a vigorar governos de índole populista – Chá-
vez, na Venezuela; Rafael Correa, no Equador; Evo Morales, na Bolívia; e Nestor 
Kirchner, na Argentina –, e o Brasil procurava marcar de forma ostensiva uma 
liderança regional. Essa inflexão na nossa política na região – liderança declarada – 
correspondia ao papel de crescente protagonismo e influência do país no mundo. 
Os Estados Unidos, por sua vez, alimentavam a expectativa de que países com 
maior tradição democrática na região – Brasil, Chile e Uruguai – pudessem conter 
o antiamericanismo dos vizinhos andinos. 

Entretanto, nem a manifesta inflexão na liderança brasileira na região nem 
as expectativas norte-americanas se materializaram. O corolário desse novo qua-
dro foi uma aproximação firme da PEB com os chamados países bolivarianos.  
O ativismo diplomático brasileiro resultou em uma teia institucional – Comuni-
dade Sul-Americana de Nações (Casa), União de Nações Sul-Americanas (Unasul), 
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) – que procurava 
selar a integração não por meio da complementaridade produtiva e da construção 
de cadeias regionais de valor, mas, a partir do que seus dirigentes identificavam 
como as aspirações sociais, mediante os padrões culturais e as afinidades ideológicas 
da região. Desnecessário dizer que a integração, nas suas dimensões comercial e 
econômica, perdeu fôlego, o que resultou em um virtual imobilismo dessas vertentes 
do Mercosul e na estagnação da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana (IIRSA), cuja gestão se tornou cada vez mais politizada. É preciso 
qualificar, entretanto, que a desconstrução do formato de gestão técnico-profissional 
que pautou os primeiros anos da IIRSA começou antes mesmo da criação da Una-
sul, logo no primeiro ano do governo Lula, por iniciativa do próprio Itamaraty, 
que procurava desfigurar a iniciativa de sua origem, ligada ao governo anterior. 

Aquela proliferação de instituições regionais teve como um de seus propósitos 
a marginalização da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a criação de 
entidades com o escopo da OEA, mas sem o incômodo da presença dos Estados 
Unidos e com viés antiamericano. A PEB para a América do Sul passou a ser for-
mulada sob forte influência do assessor para Assuntos Internacionais da Presidência 
da República, Marco Aurélio Garcia, identificado com o ideário prevalecente nos 
países de influência bolivariana da região. 
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No plano global, uma sequência de rumos equivocados e opções temáticas 
irrefletidas vão comprometer grande parte das realizações alcançadas pela PEB do 
governo Lula.

É inegável a ascensão do Brasil na hierarquia do poder mundial ao longo das 
últimas décadas, em função do reformismo econômico exitoso da era Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), das políticas sociais bem-sucedidas do governo Lula, 
do acelerado crescimento da economia internacional de 2004 a 2008 e de uma 
política externa dinâmica. Entretanto, essa nova condição de maior protagonismo 
e reconhecimento levou a PEB a superestimar a real capacidade de influência do 
país como ator global e a assumir riscos desmedidos. 

Os exemplos são relevantes e abundantes: i) a ênfase atribuída à aspiração 
de ingresso do país como membro permanente no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU), ignorando as resistências dos demais membros; ii) a 
criação de elevado número de embaixadas e consulados – cerca de cinquenta no-
vas representações, muitas destas em países desprovidos de relevância econômica 
ou política para o Brasil; iii) o virtual monopólio de atenção dedicada à política 
comercial multilateral, culminando no fracasso da Rodada Doha, e o abandono de 
negociação bilateral de acordos de livre comércio (ALCs), o que lançou o país no 
isolamento comercial e impediu sua inserção mais vantajosa nas cadeias globais de 
valor; e iv) a iniciativa turco-brasileira de solução para o programa nuclear iraniano, 
prontamente rechaçada pelas potências mundiais envolvidas naquela mediação. 

Tais equívocos, por sua repercussão internacional, terminaram por limitar nossas 
opções políticas em diversos campos, contaminar algumas relações bilaterais (Estados 
Unidos), ignorar a defesa do interesse nacional em áreas como a política comercial, 
desfigurar o capital de confiança em sua diplomacia e minar a credibilidade do Brasil. 

4  OS ANOS DILMA ROUSSEFF: ENTRE A DIPLOMACIA CLAUDICANTE E A 
INFLUÊNCIA INTERNACIONAL DECLINANTE

O governo de Dilma Rousseff começou bem na política externa, com uma infle-
xão em nossa política de exagerado apoio ao Irã em matéria de direitos humanos. 
Dilma afirmou que o tema seria um traço marcante de sua gestão. A transforma-
ção concreta ocorreria com o voto brasileiro a favor da criação de uma relatoria 
especial do Conselho de Direitos Humanos sobre o Irã. Essa decisão representou 
uma ruptura com a trajetória de abstenções do Brasil nas votações do conselho 
sobre a situação de direitos humanos no Irã ao longo do governo Lula. O gesto 
parecia revelar revisão da postura de evitar condenações de violações de direitos 
humanos em diversos países, com o objetivo de preservar a influência brasileira e, 
eventualmente, colher apoios ao nosso país no pleito de ingressar como membro 
permanente do CSNU. 
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Também se desenhavam, no alvorecer do governo Dilma, projetos de apro-
ximação com os Estados Unidos, na expectativa de dividendos econômicos e com 
o objetivo de reverter o clima adverso prevalecente nos últimos anos do mandato 
de Lula. As áreas prioritárias para cooperação eram contempladas nos campos de 
megaeventos esportivos, exploração de recursos energéticos e novas tecnologias 
em áreas como aviação e defesa.

Desde o governo Lula, com a descoberta do pré-sal, eram grandes os interesses 
de ambos os países em dar densidade maior ao relacionamento. Juntamente com o 
etanol, o pré-sal seria, na avaliação de alguns analistas, o instrumento dinamizador 
do intercâmbio comercial e econômico. O argumento subjacente era o interesse 
norte-americano em desviar sua dependência energética do instável Oriente Médio 
para um estável Brasil. 

Essas duas sinalizações de novos caminhos para a política externa de Dilma se 
demonstraram ilusórias. Em ambos os casos, as linhas da PEB foram divergentes 
daqueles primeiros sinais, com prejuízos concretos para o desenvolvimento e a 
imagem do país.

Avanços notáveis dos Estados Unidos no campo da energia (substancial 
aumento da produção de shale oil) e falta de avanços significativos nesse setor no 
Brasil, de 2007 a 2012, contribuíram para esmaecer aquele cenário promissor. 
Enquanto os Estados Unidos elevavam substancialmente a produção doméstica 
de petróleo, com perspectivas inéditas de se tornarem exportadores, o Brasil ainda 
debatia a mudança do marco regulatório do regime de concessão para o de par-
tilha. Transcorreriam longos cinco anos entre a descoberta das reservas do pré-sal 
e a abertura da primeira concorrência pública para sua exploração, pela Agência 
Nacional de Petróleo (ANP). 

Uma boa parte desse atraso ocorreu já no governo Lula, pois o novo regime 
de partilha – a ser aplicado para aproximadamente 70% das reservas de pré-sal 
ainda não licitadas – só foi aprovado em dezembro de 2010, na véspera do fim de 
seu governo. Esse imobilismo regulatório continuou no governo Dilma: a ANP 
abriu a primeira licitação pública apenas em outubro de 2013, quase três anos após 
o início de sua gestão. Porém, continuaram a prevalecer as cláusulas antimercado 
no novo regime, o que explicou a ausência do processo licitatório de praticamente 
todas as grandes empresas petrolíferas privadas mundiais (Almeida et al., 2016). 

Assim, não só foram inviabilizadas as perspectivas de cooperação petrolífera 
entre Brasil e Estados Unidos, como também se inverteu a equação da parceria: 
o Brasil, antes exportador líquido de petróleo para os Estados Unidos, se tornou 
rapidamente um grande importador, o que contribuiu para o elevado deficit co-
mercial no setor.
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No setor de biocombustíveis (etanol), embora tenham aumentado as 
importações norte-americanas originárias do Brasil, certamente teríamos opor-
tunidades muito maiores de complementaridade produtiva não fosse o controle 
de preços da gasolina no mercado brasileiro, utilizado como mecanismo de 
redução da taxa de inflação. Como a cotação do etanol no Brasil corresponde a 
70% dos preços da gasolina, o controle de preços desta implicou prejuízos para 
a indústria de etanol brasileira, o fechamento de mais de setenta usinas e a perda 
de competitividade brasileira. 

Na infraestrutura residiam (e ainda residem) as grandes deficiências do país, 
e havia expectativa de avanços importantes, de molde a melhorar a qualidade dos 
serviços públicos, dar competitividade à indústria brasileira e reduzir os elevados 
custos logísticos do agronegócio. Entretanto, as medidas tomadas pelo governo 
Dilma não foram nessa direção, pois tiveram como marca um padrão de privilegiar 
investimentos estatais nessas áreas, independentemente de ganhos de eficiência. 

O episódio que contribuiu de forma mais contundente para o esfriamento 
das relações entre os dois países esteve ligado à reação da presidente Dilma aos atos 
de espionagem praticados pela National Security Agency (NSA) contra o governo 
brasileiro, a Petrobras e as comunicações pessoais da presidente. A presidente exigiu 
um pedido de desculpas e o compromisso de que a NSA interromperia tal prática, 
de forma similar à utilizada pelo presidente Obama para tratar da Alemanha – onde 
também ocorreram atos de espionagem – e de sua chanceler. Na ausência de tal gesto, 
anunciou-se que as relações entre Brasil e Estados Unidos se manteriam distantes. 

Esse padrão – em que aos temas de política externa são atribuídos quase 
sempre um papel secundário – está vinculado a duas características da gestão (e 
da personalidade) da presidente Dilma: o desinteresse pela política externa e a 
falta de empatia com o Itamaraty. Esses traços influenciaram de forma ponderável 
a PEB na era Dilma. 

Outro incidente que também reflete de forma transparente o conflituoso e 
distante convívio da presidente com a instituição está relacionado com o episódio 
ligado ao senador boliviano Roger Molina, exilado na Chancelaria do Brasil em 
La Paz por 455 dias. 

Diante de um quadro que configurava clara violação aos direitos humanos, 
o senador foi retirado para o Brasil, em agosto de 2013, por iniciativa individual 
de diplomata brasileiro. Seu gesto resultou da incapacidade brasileira de exigir do 
governo boliviano o cumprimento da Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomá-
tico de 1954 – que determina a concessão de salvo-conduto em prazo razoável – e 
da violação de direitos humanos inerente à prolongada permanência do senador 
em nossa embaixada em La Paz. 
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Os desdobramentos desse incidente resultaram na demissão do chanceler 
patriota e no congelamento das carreiras do embaixador Marcel Biato e do ministro 
Eduardo Saboia. A situação funcional dos diplomatas, indefinida por mais de um 
ano e meio, é mais uma demonstração do papel de irrelevância atribuído à política 
externa pelo atual governo.

A PEB do governo Dilma representou vivo contraste com as linhas de política 
externa seguidas tanto por FHC como por Lula. FHC consolidou a credibilidade 
externa do país. Lula, embora tenha cometido equívocos no segundo mandato, 
aproveitou o momento histórico, surfou com êxito no boom das commodities, e 
projetou o país como grande economia emergente. 

Dilma não fez nem uma coisa nem outra. A dimensão de sua gestão teve a 
marca da paralisia, das opções irrefletidas e dos caminhos equivocados. Exemplo 
disso foi a tentativa dúbia de sinalizar uma nova guinada nas relações externas, 
a partir do seu segundo mandato, com o apontamento de Joaquim Levy para o 
Ministério da Fazenda (MF) e o interesse manifesto da nova equipe econômica 
em promover maior abertura comercial e estreitar o relacionamento com os países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
A demissão de Levy pouco menos de um ano depois, por pressão dos próprios 
grupos que apoiavam a presidente, acabou contribuindo para gerar ainda mais 
dúvida sobre a direção e a firmeza com que ela conduziria não só o cada vez mais 
urgente ajuste fiscal do país, mas também suas relações exteriores. Por fim, com o 
agravamento da situação econômica e o virtual imobilismo do governo, incapaz 
de encontrar uma saída política para a crise, o governo Dilma Rousseff terminou 
abruptamente em maio de 2016, sendo a segunda presidente da República a ser 
afastada do cargo em menos de trinta anos desde a redemocratização do Brasil.

 5 TEMER: PONTO DE INFLEXÃO NA POLÍTICA EXTERNA

Ao assumir como presidente em exercício, Michel Temer escolheu José Serra para 
ministro de Estado das Relações Exteriores, e importantes mudanças de rumo na 
PEB foram anunciadas. Em crítica implícita ao governo anterior, o novo chanceler 
indicou que “a nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, 
não do governo e jamais de um partido” (Brasil, 2016).

Não há indícios de abandono da cooperação do Brasil com os países do Sul, 
mas são visíveis os sinais de uma visão mais pragmática de nossas relações com 
países da África e da Ásia, que devem agora seguir uma lógica mais fundada no 
interesse econômico do que em afinidades políticas ou ideológicas. A inflexão 
mais imediata e vigorosa ocorreu com relação à América do Sul, e se refletiu na 
dura resposta do Brasil às acusações da Venezuela, de outros integrantes da Aliança 
Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos 
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(Alba) e do secretário geral da Unasul de que o processo de impeachment havia 
sido um “golpe parlamentar” e uma “ruptura da ordem democrática” (Bonfim, 
Galhardo e Monteiro, 2016). 

Em poucos meses na condução da política externa, Serra efetuou visível 
mudança nas relações com a América do Sul, embora tenha sinalizado claramente 
o interesse de preservação e correção dos rumos do Mercosul – sobretudo por 
meio do fortalecimento das relações bilaterais com a Argentina. Também foi dada 
prioridade ao relacionamento com China e Índia, em detrimento dos demais 
parceiros do bloco BRICS. Por outro lado, apesar da expectativa de uma guinada 
na política comercial do país, não houve mudança substancial de suas diretrizes, 
tendo o próprio Serra se manifestado contrário à necessidade de se promover uma 
abertura econômica de vulto no país.

Após um período de menos de um ano no cargo de chanceler, Serra abrup-
tamente renunciou ao seu posto no início de 2017, alegando questões de saúde. 
Foi substituído pelo então senador Aloysio Nunes, que imprimiu novo fôlego à 
mudança de política externa do país – sobretudo na área comercial. 

A iniciativa mais relevante na relação entre Brasil e OCDE foi, sem sombra 
de dúvida, o pedido formal de acessão como membro pleno, apresentado em 29 
de maio de 2017. Essa decisão sepulta anos de indefinição sobre o tema e abre 
caminho para o envolvimento de representantes governamentais em debates de 
alto nível sobre políticas públicas e governança global. 

Os resultados dessa caminhada futura dependerão, essencialmente, de nossa 
capacidade de fazer bom uso e adaptações necessárias de algumas experiências exi-
tosas de outros países em matéria de políticas públicas e de combinar essa virtude 
com reformas essenciais e urgentes nas esferas econômica, social e política. 

Caso essas condições venham a se materializar, a adesão do Brasil à OCDE 
poderá contribuir para modernizar a máquina estatal, emprestar maior eficiência ao 
setor público e promover mais ampla inserção do país na economia internacional. 

No momento, o país está aguardando resposta da organização sobre aceita-
ção para iniciar o processo de acessão. Uma vez aceita a carta de adesão do país, 
iniciam-se as discussões do acesso com base no roadmap publicado pela OCDE, 
que, embora adaptável, exibe grandes semelhanças entre os diversos países.

Após análise por parte da organização, o Conselho da OCDE decide sobre 
a acessão plena do país. Tal decisão dependerá, entre outros fatores, do grau de 
compatibilidade do país com a organização, podendo variar de país a país. 

Os critérios que orientam a OCDE a aceitar o início do processo de adesão 
são assim sintetizados por Fernandes (2017): i) visão do mundo (econômica e 
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política); ii) peso específico; iii) benefício mútuo; iv) geopolítica/equilíbrio de 
representação; v) estado de preparação; e vi) comprometimento. 

A avaliação recente do governo brasileiro é a de que o país está alinhado com 
cerca de 90% dos instrumentos legais da OCDE. Em outros termos, apesar de ter 
aderido ou estar em vias de aderir a quase 50% de tais instrumentos, avalia-se que 
outros 40% seriam compatíveis ou alinhados às diretrizes da organização. Desse 
modo, apenas 10% do acervo legal da entidade demandaria mudanças legais por 
parte do Brasil, ou, no que couber, a solicitação de reservas. 

Exemplo na direção de alinhamento com a organização foi a solicitação do 
Brasil para aderir ao Código de Liberalização e Movimento de Capitais. Esse ins-
trumento é considerado um dos mais relevantes da OCDE, tendo em vista seus 
efeitos sobre a interdependência e a integração do mercado financeiro.

Diante desse quadro, avalia-se que a candidatura do país à organização exibe 
grande potencial de aceitação, tendo em vista nossa condição de país não membro 
que participa do maior número de instâncias da organização e o alto grau de com-
patibilidade do Brasil com os instrumentos legais e os compromissos democráticos.

A acessão do Brasil à OCDE trará efeitos positivos para compensar a perda 
do grau de investimento (investment grade). Ser membro da OCDE não determina 
o grau de investimento de um país. Entretanto, integrá-la tende a fortalecer a cre-
dibilidade das políticas públicas, o que influencia as agências de crédito a reverem 
favoravelmente as expectativas relativas ao desempenho econômico do país que 
ascendeu à organização.

A propensão ao maior aporte de investimento estrangeiro e doméstico poderá 
crescer. Investidores estrangeiros e nacionais poderão associar a acessão à OCDE 
com um cenário de maior estabilidade na política macroeconômica. 

No âmbito do comércio internacional, o isolamento brasileiro em relação 
aos segmentos dinâmicos da proliferação de ALCs e das cadeias globais de valor 
(CGVs) ao longo dos últimos quinze anos poderia ser reduzido com a adoção de 
políticas comerciais destinadas a promover melhor e mais ampla inserção inter-
nacional do país.

6 BALANÇO DE UMA DÉCADA DE PEB: UM EQUILÍBRIO INSTÁVEL

Um balanço dos últimos dez anos revela a preservação dos dois paradigmas que 
orientam a PEB – autonomia e desenvolvimento. Com diferentes visões de mundo, 
os vários mandatários atribuíram prioridades distintas a um ou outro elemento 
desse binômio. Mas não se podem compreender as escolhas de cada governo nesse 
período sem se considerar a trajetória anterior da PEB, posto que, mesmo que com 
diferentes ênfases e graus de clareza e habilidade na condução da inserção externa 
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do Brasil, ainda houve uma continuidade baseada nesses paradigmas. Entre acertos 
e equívocos, o Brasil ainda conserva uma orientação clara de pautar sua agenda 
externa pelos requisitos de suas estratégias de desenvolvimento econômico e de 
preservação da autonomia decisória nas relações internacionais.

A redemocratização trouxe a aproximação com a Argentina para o topo de 
nossa política externa ao arquivar antigas rivalidades e ao introduzir protocolos 
econômicos que seriam as sementes do futuro Mercosul, sob a nova ótica do 
regionalismo aberto. As breves passagens de Collor e Itamar foram portadoras 
de significativas mudanças de rumo: o primeiro com a surpreendente e radical 
abertura comercial unilateral; o segundo com o lançamento do Plano Real, que 
pavimentaria por décadas uma trajetória de estabilidade e crescimento sustentável. 

Com Fernando Henrique Cardoso, a PEB consolidaria sua influência regio-
nal, com a União Aduaneira do Mercosul e com a I Reunião de Presidentes da 
América do Sul, que traria no seu bojo a IIRSA. O país ganharia elevado capital 
de credibilidade pela defesa do multilateralismo, pelo cumprimento de normas e 
mecanismos internacionais e pela ruptura com antigos paradigmas, com a adesão 
ao Tratado de não Proliferação Nuclear (TNP).

Luiz Inácio Lula da Silva daria continuidade à política econômica, amplia-
ria e aprofundaria as políticas sociais e projetaria o Brasil na hierarquia do poder 
mundial ao aproveitar com êxito o boom das commodities e os espaços institucionais 
abertos no quadro internacional pela crise econômica de 2008/2009. Entretanto, 
na América do Sul, o país assumiria de forma ostensiva o papel de líder e demons-
traria excessiva aproximação com os países da Alba. Essa política o distanciaria da 
outra metade do continente, tendo como resultado uma perda de credibilidade 
regional e a condição de leader without followers. No plano internacional, a busca 
exagerada por protagonismo levaria o país a assumir posições incompatíveis com o 
peso de potência média. O exemplo mais expressivo foi a iniciativa turco-brasileira 
sobre o programa nuclear iraniano, que resultou na primeira contundente derrota 
do Brasil (e da Turquia) na votação no CSNU sobre a aplicação de sanções ao Irã. 

A PEB da presidente Dilma Rousseff trouxe as marcas do imobilismo e da 
perda de projeção internacional do país. As mudanças positivas que Dilma parecia 
inaugurar não se materializaram, com o retrocesso na política de direitos humanos 
e com o arquivamento de projetos na área de energia e tecnologia com os Estados 
Unidos, em função do tratamento desproporcional do episódio da espionagem 
norte-americana no Brasil. O resultado de tantos desacertos foi uma trajetória 
de paralisia na PEB, pautada pela falta de reflexão e por posições que minaram a 
credibilidade externa do país. 
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A política externa do presidente Temer inaugurou uma nova inflexão na PEB 
seguida por Dilma ao concretizar mudanças nas relações com os países da Alba, ao 
anunciar reformas futuras no Mercosul e abertura da política comercial à negociação 
de ALCs, com o propósito de superar a marginalização internacional do país. Ainda é 
cedo para se fazer um diagnóstico de seus erros e acertos, e a própria brevidade do seu 
governo (que deverá durar pouco mais de dois anos apenas) limita grandemente sua 
capacidade de atuação no front externo – ainda mais em um contexto de dificuldade 
para a retomada do crescimento e agravamento da crise institucional do país. 

Contudo, é provável que, para além do discurso, as medidas efetivas do governo 
Temer no sentido de alterar a política externa do país sejam bem menos ambiciosas e 
mais pragmáticas. Uma abertura significativa ao comércio e ao investimento estran-
geiro, por exemplo, nos moldes daquelas realizadas por Collor ou FHC, pode ser 
praticamente descartada. Como também é bastante improvável o abandono completo 
das relações Sul-Sul em prol da adesão aos padrões econômicos e institucionais dos 
países da OCDE. Tal como seus antecessores, Temer também seguirá os princípios 
que sempre nortearam a política externa do país – quais sejam, a busca pela auto-
nomia e pelo desenvolvimento nacional. Sua distinção se dará antes pela ênfase no 
pragmatismo político e na busca por vantagens concretas nas relações internacionais, 
ao contrário da postura mais politizada e idealista dos governos petistas. 

 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na esteira da grave crise econômica internacional de 2008/2009, algumas tendências 
de mudança na cena internacional dos últimos dez anos se acentuaram, a ponto 
de refletirem verdadeiras rupturas. Os exemplos mais marcantes são a ascensão 
econômica da China e o declínio relativo da influência norte-americana, além da 
prolongada crise do euro, contemporânea de um êxodo migratório sem precedentes 
desde a Segunda Guerra Mundial.

Por outro lado, outras tendências pré-crise perderam força, e hoje permane-
cem como pouco mais que promessas. Em especial, não se concretizou a ideia de 
um mundo multipolar, lastreado no crescimento acelerado dos países emergentes 
do BRICS no pós-crise (a ponto de, aparentemente, se “descolarem” da dinâmica 
das economias centrais), embora as economias chinesa e indiana ainda ostentem 
sólido ritmo de expansão. Também foi em grande parte frustrada a expectativa de 
fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional para enfrentar 
as consequências econômicas da crise. Não obstante os países em desenvolvimento 
tenham alcançado maior voz a partir da criação do G20 financeiro, as decisões 
deste fórum permanecem restritas a um grupo seleto de economias centrais, e seus 
esforços para ampliação dos canais de participação em instituições multilaterais, 
como Fundo Monetário Internacional (FMI) e OMC, também enfrentam grande 
resistência dos países desenvolvidos.
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Em meio ao cenário desafiador que se colocou após a crise internacional de 
2008, o Brasil segue tímido e indeciso em sua estratégia de inserção internacional. 
A iniciativa mais relevante do país até aqui para ampliar e se integrar ao comércio 
global foi o Mercosul, criado na década de 1990. Apesar da notável expansão dos 
fluxos de comércio na primeira década do Mercosul, quando o bloco chegou a 
representar 17% do total das exportações brasileiras, o processo de integração 
regional perdeu vigor. Hoje o Mercosul responde por menos de 10% de nossas 
vendas externas e se encontra virtualmente paralisado pelo protecionismo industrial 
de seus principais membros, Brasil e Argentina. 

Ao mesmo tempo que o multilateralismo comercial perdia ímpeto no plano 
global, proliferavam-se os chamados acordos preferenciais de comércio (APCs), 
como resposta dos países para fortalecerem seus laços comerciais e sua integração 
às cadeias de valor. Mas o Brasil também ficou à margem dessa nova tendência 
mundial. Exemplo eloquente desse isolacionismo comercial do país reside no fato 
de que o Brasil participa de somente três dos 413 acordos preferenciais notificados 
na OMC até hoje, e todos nossos acordos foram firmados com economias distantes 
e de pouca relevância econômica. 

O corolário dessa política comercial equivocada é que somos hoje uma das 
economias mais fechadas do mundo. O Brasil possui o nono produto interno bruto 
(PIB) mundial, mas figura apenas como o 25o no ranking dos maiores exportadores. 

Como reverter esse quadro que penaliza e compromete um futuro mais pro-
missor para o país? Apesar das incertezas e dos desafios, alguns caminhos podem e 
devem ser trilhados a fim de criar oportunidades para o desenvolvimento nacional.

Em primeiro lugar, uma nova estratégia econômica, com foco no plano 
interno, na redução do custo Brasil e na geração de estímulos à produtividade, e, 
no plano externo, na ampliação de ALCs com parceiros selecionados, de forma a 
promover maior e melhor inserção do Brasil na economia internacional. A atração 
de investimentos estrangeiros, aliada às novas oportunidades comerciais, possibilitará 
a inserção mais vantajosa do país nas cadeias globais de valor, ao mesmo tempo que 
reforçará os incentivos à produtividade de nosso parque produtivo. 

Um segundo vetor desse caminho seria uma nova diretriz do Brasil no âm-
bito do BRICS. No passado, este agrupamento teve a virtualidade de projetar a 
imagem do Brasil como grande economia emergente, importante ator em novos 
tabuleiros internacionais de peso, como o G20 financeiro e o fórum BASIC de 
questões ambientais. Mas hoje é preciso dar um foco mais pragmático para o 
bloco, o que significa indicar uma clara estratégia para negociação com o parceiro 
hegemônico (China) no futuro. Visando não apenas consolidar nossa posição como 
supridor de matérias-primas para aquele mercado, mas também atender às nossas 
prioridades de modernização da infraestrutura para alcançarmos maiores ganhos 
em tecnologia e produtividade.
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A terceira vertente de uma nova estratégia internacional para o Brasil já co-
meçou a se delinear. Depois de décadas de hesitação, o país finalmente apresentou 
sua candidatura formal à acessão à OCDE, o principal organismo de coordenação 
econômica e política do Ocidente. O Brasil é o país não membro que participa 
do maior número de instâncias da organização, já participando de mais de trinta 
instrumentos legais da organização. As vantagens associadas à adesão do Brasil à 
OCDE cobrem amplo escopo, no qual se destaca o compromisso com a adoção 
de políticas públicas racionais e transparentes, a abertura econômica e a justiça 
social. Ainda, essa adesão contribuiria para respaldar, no plano internacional, as 
urgentes reformas atualmente em curso no Brasil. 

São muitos os desafios a serem enfrentados, tanto no plano externo quanto 
no interno, para a retomada do crescimento sustentado e inclusivo no Brasil. Mas o 
maior de todos ainda é o imobilismo ante um cenário global cada vez mais complexo 
e em franca mutação. O país já iniciou o longo percurso de reforma fiscal e das 
instituições para devolver a capacidade do Estado de promover o desenvolvimento, 
preservando a eficiência e a transparência dos gastos públicos. Resta agora avançar 
na direção de uma nova estratégia de abertura econômica e inserção internacional 
para recobrar o dinamismo econômico, por meio dos incentivos do comércio à 
inovação e competitividade.
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