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A DIPLOMACIA REGIONAL BRASILEIRA: VISÃO HISTÓRICA DAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS

Paulo Roberto de Almeida1

1 TERMINOLOGIA DIPLOMÁTICA: AS VOLTAS E REVIRAVOLTAS  
DE UM CONCEITO

O conceito geográfico de América do Sul não é propriamente desconhecido na 
diplomacia brasileira, mas ficou, durante bastante tempo, obscurecido pela termi-
nologia mais abrangente de América Latina, enquanto a importância política desse 
conceito predominou durante boa parte do século XX. Com efeito, desde o início 
do exercício nacional da política externa, ao final do Primeiro Império, os relatórios 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros sempre se referiam à América do Sul, em 
especial à região do Prata, como o terreno por excelência de atuação da diplomacia 
em construção, em uma fase em que o Estado também estava em formação. 

O próprio barão do Rio Branco, o grande chanceler do início da República, 
tinha uma visão muito clara quanto à necessidade de o Brasil manter uma relação 
de confiança com os vizinhos regionais, ou seja, os sul-americanos (a começar 
pelos platinos), no entendimento de que a América Central e os países caribe-
nhos pertenciam inevitavelmente à esfera de influência dos Estados Unidos. Ele 
esforçou-se, tanto quanto pôde, para manter um relacionamento estável com a 
Argentina, mesmo em meio à competição naval que animou ambos os países na 
primeira década do século XX, chegando inclusive a aceitar diminuir as expecta-
tivas brasileiras no tocante à posse de novas canhoneiras para que essas relações se 
fizessem da forma mais pacífica possível, sem que qualquer sinalização de corrida 
armamentista erodisse esse processo de construção de confiança.

À diferença de Joaquim Nabuco, que pretendia uma aliança estreita com os 
Estados Unidos, e de Oliveira Lima, que não deixava de alertar para a vocação 
imperial da nova grande potência em ascensão, Rio Branco mantinha essa espécie 
de divisão do trabalho virtual, segundo a qual o Brasil não se pronunciaria sobre 
as aventuras americanas no seu entorno imediato, desde que os Estados Unidos 
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não pretendessem fazer o mesmo em relação à América do Sul. O barão deixou 
inconcluso um acordo tripartite, chamado Pacto ABC, incluindo igualmente o 
Chile, no sentido de consagrar a solução pacífica de controvérsias e o recurso 
à arbitragem como os métodos preferenciais para resolver qualquer pendência 
entre os três grandes do Cone Sul. Esse instrumento foi concluído em 1915 por 
seu sucessor, Lauro Müller, mas não vigorou por muito tempo. Em todo caso, a 
perspectiva da política externa dos vários governos brasileiros da era republicana 
sempre esteve focada nas relações com os vizinhos imediatos, com absoluta clareza 
de prioridades, mesmo quando a terminologia oficial do relacionamento regional, 
já na era da Organização das Nações Unidas (ONU), passasse a estar representada 
pelo conceito de América Latina. Assim foi pelo resto do século.

De fato, o surgimento da ONU e de suas agências e comissões especializa-
das, temática ou regionalmente, levou a uma consolidação terminológica e a um 
verdadeiro encapsulamento do conceito de América Latina para todos os efeitos 
práticos, inclusive formal e oficialmente. A criação da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal) consagraria o termo de América Latina, de resto 
adotado em todo o mundo anglo-saxão, cuja língua dominante – o inglês – passou 
a determinar as designações geográficas aplicadas nos documentos de trabalho. 

Simultaneamente, com o congelamento das relações internacionais nos tem-
pos da Guerra Fria, todas as universidades americanas passaram a exibir centros de 
estudos latino-americanos onde antes existia uma variedade de rótulos. A única 
dissidência terminológica nesse terreno continuou sendo a Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos (Library of Congress), que preservou sua divisão regional, 
chamada de hispanic division, na linha da primeira revista acadêmica, que tinha 
sido criada focada especificamente na região, a Hispanic American history review, 
que teve início ao final da Primeira Guerra Mundial. 

Mesmo com a consolidação da terminologia mais ampla, a diplomacia do 
Brasil continuou concentrando sua atenção no seu imediato entorno regional. 
Esforços foram sendo feitos nessa vertente tanto no terreno bilateral – sobretudo 
com a Argentina – quanto na esfera da integração regional, como demonstrado 
pelas primeiras tentativas de conclusão de acordos de abertura econômica e de 
liberalização comercial. 

O primeiro exemplo nesse sentido foi o acordo de união aduaneira, concluído 
em novembro de 1941, com a Argentina, nunca ratificado e tornado inócuo pelas 
posturas divergentes assumidas pelos dois países no contexto da guerra europeia, 
logo convertida em guerra mundial, quando o país platino assume a posição 
ambígua de neutralidade simpática às potências do Eixo, ao passo que o Brasil se 
alinha decisivamente no campo dos aliados, formalizando, por uma estreita coo-
peração militar, a aliança não escrita, que tinha sido esboçada na era do barão do 
Rio Branco. No final dos anos 1950, os países do Cone Sul voltam novamente a 



A Diplomacia Regional Brasileira: visão histórica das últimas décadas  | 213

ensaiar a conclusão de um acordo de preferências comerciais, o que acaba, final-
mente, assumindo a forma do tratado de livre comércio assinado em Montevidéu 
em fevereiro de 1960: a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc). 
Tal associação era basicamente sul-americana em seu início, até atrair igualmente 
o México e a Venezuela. 

Nove anos depois, os países da bacia hidrográfica dos rios Paraguai e Paraná 
assinam o Tratado da Bacia do Prata, com vistas ao desenvolvimento harmônico da 
região. Uma dezena de anos depois, em 1978, o Brasil completa o círculo de suas 
relações de caráter pacífico com os países do arco amazônico, sendo que a Bolívia 
é o único outro país a fazer parte dos dois esquemas de cooperação fronteiriça. 
O Tratado de Cooperação Amazônica acaba abrindo lugar, já nos anos 1990, 
à conformação de uma organização, a Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), para administrar os projetos do tratado. 

A essa altura, a despeito da absoluta predominância do conceito de América 
Latina em todas as esferas do relacionamento plurilateral e no âmbito da integra-
ção, a diplomacia brasileira continuava a concentrar esforços no Cone Sul e nos 
seus demais vizinhos a oeste e ao norte. Esse movimento foi ainda mais acelerado 
quando, no início dos anos 1990, o México decide vencer seus últimos pruridos 
nacionalistas e antiamericanos para, finalmente, compatibilizar suas relações 
econômicas e comerciais com sua geografia física. Tratou-se da mais importante 
decisão de suas lideranças políticas,2 e ela materializou-se na aceitação da proposta 
americana de George Bush pai, a Iniciativa para as Américas, na verdade uma 
demanda mexicana de adesão ao acordo de livre comércio já existente entre os 
Estados Unidos e o Canadá, implementado ao final da década de 1980. 

A negociação e a aprovação do Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte (Nafta) tiveram como consequência, para as obrigações mexicanas no 
âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), a necessidade de 
uma derrogação da cláusula de nação mais favorecida, pois do contrário o México 
teria de estender automaticamente a todos os demais países-membros as mesmas 
concessões, preferências e vantagens que estava acabando de acordar aos seus dois 
parceiros da América do Norte. Essa derrogação teve de ser aprovada formalmente 
em um conselho da Aladi e se materializou no formato de um waiver, ou seja, uma 
suspensão de obrigações, o que acabou sendo concedido sem maiores contrapartidas 
pelo México. Estava selada, na prática, a nova orientação da diplomacia brasileira, 
no sentido de abandonar o conceito de América Latina pelo de América do Sul. 

2. Decisão provavelmente resultante da crise da dívida externa do início dos anos 1980 e da reorientação da política 
econômica mexicana a partir de então, em um sentido descrito pela esquerda como sendo neoliberal.
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2 A AMÉRICA DO SUL NO DISCURSO E NA PRÁTICA DIPLOMÁTICA 
BRASILEIRA

A oficialização do novo conceito e sua explicitação pública deram-se na transição 
entre o governo Collor de Mello – interrompido na metade por um processo 
de impeachment – e o do seu vice-presidente, Itamar Franco, quando o senador  
Fernando Henrique Cardoso passa a exercer a chefia do Itamaraty. No discurso que 
pronunciou ao dar posse a seu secretário-geral, o embaixador Luiz Felipe Palmeira 
Lampreia, feito no Itamaraty em 9 de outubro de 1992, Fernando Henrique men-
cionou de forma explícita o novo conceito, ao dizer que ele passaria a determinar 
as novas iniciativas de integração, nesta forma: 

a América do Sul, no contexto da integração regional, constitui um espaço econô-
mico relevante para nossos interesses comerciais e econômicos: aqui é preciso definir 
políticas e ações positivas que permitam ao Brasil tomar iniciativas regionais, e não 
reagir a elas de maneira defensiva (Discurso..., 1992). 

Na verdade, pelo restante da década, pouca coisa se pode efetivamente realizar 
no plano sul-americano, a despeito das iniciativas tomadas pelo Brasil. A principal foi 
a proposta da Área de Livre Comércio Sul-Americana (Alcsa), em resposta ao projeto 
americano da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que tinha sido lançado 
na Reunião de Cúpula das Américas, em dezembro de 1994, em Miami. O projeto 
americano, apresentado pelo novo presidente Bill Clinton, era realmente ambicioso 
e introduzia novos capítulos ao anterior menu do presidente George Bush pai no ter-
reno da integração hemisférica, agregando serviços, propriedade intelectual, compras 
governamentais e todos aqueles demais setores que já faziam parte, desde a década 
anterior, das demandas dos Estados Unidos no plano das negociações multilaterais de 
comércio. Tais demandas estavam sendo parcialmente incorporadas no quadro dos 
entendimentos finais da Rodada Uruguai, que criou a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), deu novo formato ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) 
e introduziu novos acordos, de caráter obrigatório ou voluntário, com as limitações e as 
ambiguidades esperadas nesse tipo de arranjo entre parceiros de diferentes categorias. 

As propostas brasileiras, feitas a todos os vizinhos sul-americanos, eram no 
sentido de completar a rede de compromissos já assumidos no âmbito da Aladi, 
com uma nova geração de acordos de livre comércio, em especial entre o Mercosul 
e os países membros da Comunidade Andina de Nações (CAN). Por meio dos 
novos acordos, pretendia-se alcançar o livre comércio sul-americano, mas sem pas-
sar pelos requerimentos mais exigentes propostos pelos Estados Unidos. Reuniões 
ministeriais foram feitas, prazos foram estabelecidos para tais objetivos, mas o fato 
é que as propostas brasileiras não seduziram os vizinhos sul-americanos justamente 
por não apresentarem as supostas vantagens que poderiam ser oferecidas pelos 
Estados Unidos em termos de acesso a mercados e investimentos americanos, em 
uma hipotética conclusão exitosa dos acordos da Alca. 
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A própria Argentina, vivendo a primeira fase, bem-sucedida, do Plano  
Cavallo,3 relutava em aceitar as propostas brasileiras e parecia apostar todas as suas 
fichas no projeto americano da Alca, recusando-se até explicitamente em aderir 
ao conceito brasileiro de América do Sul, continuando a falar em América Latina.  
O máximo que se conseguiu fazer nessa fase – que precede a grande crise argentina 
e brasileira, e consequentemente a crise do Mercosul, a partir de 1999 – foram dois 
acordos de associação ao Mercosul por parte do Chile e da Bolívia. Esses acordos 
introduziam, pelo menos teoricamente, o formato de livre comércio no que seria, 
depois da adoção do Protocolo de Ouro Preto (de dezembro de 1994, quase simul-
taneamente aos acordos da cúpula de Miami), uma união aduaneira em processo 
de consolidação – ou seja, o Mercosul. Portanto, os dois países passaram a parti-
cipar de todas as reuniões de cúpula do Mercosul e de seus encontros ministeriais 
sem ter de assumir os demais compromissos já estabelecidos ou em negociação no 
âmbito do bloco, notadamente a Tarifa Externa Comum e diferentes disposições 
de política comercial comum, aliás não muito ambiciosas. 

A outra grande iniciativa brasileira no âmbito sul-americano, tomada depois 
que as ofensivas em torno da Alcsa, como alternativa à Alca, não tiveram o resultado 
esperado, foi o convite, formulado no quadro das comemorações pelos quinhentos 
anos do descobrimento do Brasil, a todos os chefes de Estado e de governo da 
América do Sul para uma reunião de cúpula em Brasília, sob a égide, uma vez mais, 
da integração. Os propósitos, no entanto, eram os mais pragmáticos possíveis: em 
lugar de um grande acordo de integração econômica e comercial, uma rede de 
vínculos materiais e de infraestrutura física, cobrindo basicamente transportes e 
comunicações, ademais de energia, a ser concretizada segundo esquemas flexíveis 
entre os países da região. 

O resultado do encontro de Brasília, realizado em 31 de agosto e 1o de 
setembro de 2000, foi o lançamento da Iniciativa para a Integração Regional  
Sul-Americana (IIRSA), a ser concretizada com a assistência técnica e financeira do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – por meio do Instituto para a 
Integração da América Latina e do Caribe (Intal), seu escritório de Buenos Aires –  
e da Corporação Andina de Fomento (CAF), o bem-sucedido braço financeiro 
de um esquema, o da CAN, jamais concretizado de forma exitosa. A Argentina, 
mais uma vez, decepcionou o Brasil: não apenas o presidente Fernando de la Rua 
continuou a falar de América Latina, em vez de usar o mais apropriado conceito 
de América do Sul, aliás objeto explícito do encontro, como recusou-se a abrigar 
uma segunda reunião de cúpula do novo esquema da IIRSA dali resultante, que 
teve de se realizar dois anos depois na capital do Equador. 

3. A experiência de estabilização monetária por meio da introdução de uma caixa de conversão (currency board) entre 
o peso e o dólar trouxe à Argentina a aparência de uma superação definitiva dos acessos inflacionários recorrentes na 
década anterior, no quadro do chamado neoliberalismo da era menemista, do presidente Carlos Saul Menem.
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A essa altura, o projeto americano da Alca – secretariado, na parte técnica, pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo BID – parecia avançar decisi-
vamente em direção à sua fase negociadora conclusiva, a ser efetuada na primeira 
metade dos anos 2000, inclusive mediante a dupla condução do processo, a partir 
de 2002 e até a reunião final de cúpula, prevista para 2005, pelos Estados Unidos 
e pelo próprio Brasil. À diferença de vários outros parceiros sul-americanos, entre 
eles o Chile,4 o entusiasmo brasileiro pela Alca, tanto no setor privado quanto na 
esfera governamental, era o mínimo possível, por já vislumbrar a pouca disposi-
ção americana em reduzir substancialmente os subsídios agrícolas e desmantelar 
o protecionismo setorial que praticamente vedava o acesso brasileiro (e de outros 
países da região) aos mercados dos Estados Unidos para os seus produtos de maior 
competitividade, sobretudo na área agrícola. 

Nessa conjuntura, que também foi feita de crises sucessivas nos terrenos político 
e econômico, a serem administradas tanto no Brasil quanto na Argentina,5 sombras 
preocupantes começaram a se acumular nos planos regional e hemisférico. A série 
de crises financeiras – iniciadas pela desvalorização não administrada do peso mexi-
cano, em dezembro de 1994; pela derrocada de outras moedas nacionais na região 
da Ásia e do Pacífico, a partir de 1997; pela moratória russa, em meados de 1998; 
pela quebra do banco de investimentos americano LTCM, em agosto desse ano; e 
pela própria crise de reservas brasileiras, no segundo semestre – levou o Brasil ao 
primeiro de três acordos sucessivos com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Os acordos, datados de 1998-1999, 2001 e 2002, envolveram valores bastante 
significativos de ajuda emergencial das instituições de Bretton Woods, de outros 
bancos e até de países credores consorciados, o que colocou em dúvida a capaci-
dade brasileira de liderar um processo alternativo ao projeto americano da Alca. 

Em todo caso, na Reunião de Cúpula das Américas no Québec, realizada no 
primeiro semestre de 2001, o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, 
apresentou de forma bastante clara a todos os demais parceiros, sobretudo ao novo 
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, as condições sob as quais o Brasil 
estava disposto a aceitar a Alca, que incluiam concessões reais em todos os setores 
de interesse dos participantes, e não apenas naqueles de predileção dos Estados 
Unidos. Já estávamos, então, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, o que 
iria determinar uma mudança fundamental na postura da diplomacia brasileira, 
não apenas em relação aos temas da integração regional, no âmbito da América 

4. Desde a proposta de George Bush pai, o Chile aspirava poder ser aceito no esquema norte-americano, à semelhança 
do México no Nafta.
5. Crise do real em janeiro de 1999; derrocada previsível do Plano Cavallo, na Argentina; crise energética no Brasil 
em 2001; campanha eleitoral no Brasil para as eleições presidenciais de 2002; estrepitosa implosão final do modelo 
argentino de dolarização; e sucessão de presidentes na Argentina no curto espaço de dois meses.
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do Sul e da América Latina, mas também no que se refere a questões de natureza 
política, de caráter regional e mundial.

3 O ADVENTO DO MODELO DIPLOMÁTICO PETISTA NAS RELAÇÕES 
REGIONAIS DO BRASIL

O Partido dos Trabalhadores (PT), consoante sua vocação terceiro-mundista tra-
dicional, mas também vinculada a todos os movimentos de esquerda da América 
Latina – em especial no quadro de esquemas teleguiados pelos comunistas cubanos, 
a exemplo do Foro de São Paulo, iniciado pelo PT em 1990 –, sempre dedicou 
uma atenção particular aos temas regionais, inevitavelmente em uma perspectiva 
política claramente antiamericana e anti-imperialista. Já na campanha eleitoral de 
1998, quando o candidato Lula é derrotado uma terceira vez em suas pretensões 
presidenciais, o programa partidário enfatizava a intenção de fortalecer as relações 
do Brasil com os outros países do Sul, “em especial com os da América Latina, 
da África meridional e os de expressão portuguesa” (Ruy, 1998). O processo de 
integração sub-regional era visto muito positivamente, mas ficava claro o desejo 
de efetuar uma “ampliação e reforma do Mercosul que reforce sua capacidade de 
implementar políticas ativas comuns de desenvolvimento e de solução dos graves 
problemas sociais da região” (idem, ibidem). 

O Mercosul era aparentemente considerado como uma espécie de bastião 
anti-imperialista, em contraposição aos projetos norte-americanos de diluir esse 
esquema em um vasto empreendimento livre-cambista do Alasca à Terra do Fogo, 
como proposto na iniciativa da Alca. De forma geral, a Alca se apresentava como 
um anátema na política externa de um governo liderado pelo PT, perdendo apenas 
em importância na escala de inimigos ideológicos para o neoliberalismo e a globa-
lização capitalista promovida pelas grandes empresas multinacionais.

Já na campanha de 2002, que se desenvolveu sob o impacto da crise financeira 
deslanchada pela moratória argentina, com a consequente necessidade de o Brasil 
contrair um terceiro pacote de ajuda financeira preventiva junto ao FMI, o candidato 
Lula continuou a condenar de forma veemente a “submissão” do governo brasileiro 
aos “ditames” do FMI e sua “abertura ao capital internacional”, mas a retórica já 
não escondia uma posição mais pragmática em relação aos investimentos diretos 
estrangeiros. Na primeira fase da campanha, Lula ainda repetia velhos bordões do 
passado (contra o FMI e a Alca, por exemplo), que depois foram sendo corrigidos 
ou alterados para acomodar novas realidades e a coalizão com grupos moderados. 
Essa estratégia – que tinha sido definida pelas lideranças do PT, a começar pelo 
próprio Lula, praticamente no imediato seguimento da frustrada campanha de 
1998 – foi implementada de forma consistente, o que permitiu ampliar a audiência 
do candidato, trazendo-o mais para o centro do espectro político. 
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Até dezembro de 2001, no entanto, quando foi realizado, em Pernambuco, 
o XII Encontro Nacional do PT, o partido e o candidato pareciam propensos a 
continuar defendendo as mesmas teses adotadas e disseminadas ao longo dos anos 
1980 e 1990, quando o ataque genérico ao neoliberalismo e à abertura comercial 
eram de rigor, com o repetido recurso a velhos slogans do passado. Em relação à 
Alca, por exemplo, o encontro de Olinda aprovou a resolução da Câmara dos  
Deputados – apresentada por iniciativa do deputado Aloizio Mercadante – para 
pedir a imediata suspensão das negociações e submeter o tema ao exame do Fórum 
Social Mundial de Porto Alegre e da sociedade civil, “culminando com a convocação 
de um plebiscito a respeito” (PT, 2001).

Demandas típicas nessas moções aprovadas em encontros como o de Olinda, 
sempre colocadas no âmbito da ruptura necessária, eram constituídas pela luta 
contra o neoliberalismo globalizado; pelo apoio ao movimento em defesa da taxa 
Tobin; pelo cancelamento das dívidas externas dos países pobres (acompanhado 
pela auditoria e renegociação das dívidas públicas externas dos demais países do 
terceiro mundo); e pelo estabelecimento de mecanismos de autodefesa contra o 
capital externo especulativo (PT, 2001). A Alca, obviamente, era vista como “um 
projeto de anexação política e econômica da América Latina, cujo alvo principal, pela 
potencialidade de seus recursos e do seu mercado interno, é o Brasil” (idem, ibidem). 

O plebiscito sobre a Alca foi efetivamente realizado em setembro de 2002 
sob o comando de organizações sociais ligadas ao PT, contando também com 
a participação da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Mas dele o partido se distanciou taticamente, para não ser acusado de sabotar um 
processo diplomático do qual o Brasil vinha participando de boa-fé. Como seria 
previsível, tanto a proposta de moratória da dívida externa (objeto de plebiscito 
organizado pela CNBB em 2000) quanto a de condenação da Alca, em 2002, 
foram amplamente acolhidas pelos participantes destas consultas populares, sem 
que a cúpula do PT se considerasse obrigada a endossar essas posturas radicais em 
sua plataforma eleitoral. Depois de algumas ameaças iniciais de retirar o Brasil das 
negociações da Alca – que seria “mais um projeto de anexação aos Estados Unidos 
do que de integração” (PT, 2001) –, Lula passou a não mais rejeitar os pressupostos 
do livre comércio, exigindo apenas que ele fosse pelo menos equilibrado, e não 
distorcido em favor do parceiro mais poderoso, o que constituiu notável evolução 
em relação a afirmações de poucas semanas antes e coincidiu com as posições da 
diplomacia brasileira.

Alguns percalços persistiam, contudo, dada a improvisação e o alto grau de 
despreparo em temas internacionais que exibiam os líderes do PT. Ainda em 2001, 
o principal assessor econômico do candidato, deputado Aloizio Mercadante, tinha 
proposto, na tribuna da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, 
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uma moção (apresentada em 12 de dezembro) para conclamar o governo brasileiro 
a se retirar das negociações da Alca caso o Senado dos Estados Unidos ratificasse as 
duras condições estabelecidas pela Câmara de Representantes do país, mantendo 
diversas restrições à abertura dos Estados Unidos a produtos dos futuros parceiros 
da Alca. Em plena campanha eleitoral, o mesmo deputado foi mais cauteloso na 
qualificação das eventuais vantagens da Alca: “esta não deve ser vista como uma 
questão ideológica ou de posicionamento pró ou contra os Estados Unidos, mas 
sim como um instrumento que pode ou não servir aos interesses estratégicos bra-
sileiros” (Uma nova..., 2002). Essa fala denotou notável evolução nas posições do 
PT, sobretudo em matéria de acordos comerciais no âmbito hemisférico.

Os contatos mantidos pela cúpula do PT, no Brasil e no exterior, com in-
dustriais, banqueiros e investidores estrangeiros tendiam a confirmar esse novo 
realismo diplomático e, sobretudo, econômico do candidato. De fato, os principais 
dirigentes do PT começaram, em plena campanha, a se afastar cautelosamente 
da proposta feita pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e pela CNBB, entre outros órgãos, de 
realizar um plebiscito nacional sobre a Alca, uma vez que se percebeu que ele teria 
resultados mais do que previsíveis, todos negativos para a continuidade dessas 
negociações e para a imagem pública que o partido pretendia projetar doravante.

No discurso, o candidato Lula aderia às posições da diplomacia brasileira 
nessa temática, ao proclamar, em seu programa de campanha, que 

uma nova política externa deverá (...) contribuir para reduzir tensões internacionais e 
buscar um mundo com mais equilíbrio econômico, social e político, com respeito às 
diferenças culturais, étnicas e religiosas. A formação de um governo comprometido 
com os interesses da grande maioria da sociedade, capaz de promover um projeto de 
desenvolvimento nacional, terá forte impacto mundial, sobretudo em nosso conti-
nente. Levando em conta essa realidade, o Brasil deverá propor um pacto regional 
de integração, especialmente na América do Sul. Na busca desse entendimento, 
também estaremos abertos a um relacionamento especial com todos os países da 
América Latina (Programa..., 2002).

O candidato Lula era o mais entusiástico promotor do Mercosul, mas ainda 
assim com pouco realismo em relação às chances de uma moeda comum no curto 
prazo ou no que tange à implantação de instituições mais avançadas: 

é necessário revigorar o Mercosul, transformando-o em uma zona de convergência de 
políticas industriais, agrícolas, comerciais, científicas e tecnológicas, educacionais e 
culturais. Reconstruído, o Mercosul estará apto para enfrentar desafios macroeconô-
micos, como os de uma política monetária comum. Também terá melhores condições 
para enfrentar os desafios do mundo globalizado. Para tanto, é fundamental que o 
bloco construa instituições políticas e jurídicas e desenvolva uma política externa 
comum (Programa..., 2002). 
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Persistia, igualmente, no programa, a atitude de princípio contrária à Alca 
e certo equívoco quanto aos objetivos de uma zona de livre comércio, pois se via 
nesse processo a necessidade do estabelecimento de políticas compensatórias, 
quando são raros os exemplos de acordos de simples liberalização de comércio que 
contemplem tais tipos de medidas corretivas:

essa política em relação aos países vizinhos é fundamental para fazer frente ao tema 
da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O governo brasileiro não poderá 
assinar o acordo da Alca se persistirem as medidas protecionistas extra-alfandegárias, 
impostas há muitos anos pelos Estados Unidos. (…) A política de livre comércio, 
inviabilizada pelo governo norte-americano com todas essas decisões, é sempre pro-
blemática quando envolve países que têm produto interno bruto muito diferentes 
[sic] e desníveis imensos de produtividade industrial, como ocorre hoje nas relações 
dos Estados Unidos com os demais países da América Latina, inclusive o Brasil.  
A persistirem essas condições a Alca não será um acordo de livre comércio, mas um 
processo de anexação econômica do Continente, com gravíssimas consequências para 
a estrutura produtiva de nossos países, especialmente para o Brasil, que tem uma 
economia mais complexa. Processos de integração regional exigem mecanismos de 
compensação que permitam às economias menos estruturadas poder tirar proveito 
do livre comércio, e não sucumbir com sua adoção. As negociações da Alca não serão 
conduzidas em um clima de debate ideológico, mas levarão em conta essencialmente 
o interesse nacional do Brasil (Programa..., 2002). 

A eleição do candidato do PT à Presidência da República, depois de três 
tentativas anteriores, representou uma grande mudança no panorama social,  
econômico e político brasileiro. Mudanças foram prometidas nas esferas do siste-
ma político, da economia e da política externa. Diversos sinais foram dados nesse 
sentido, desde antes da própria campanha eleitoral e no seu imediato seguimento, 
como as viagens, em dezembro de 2002, do presidente eleito ao entorno regio-
nal (Argentina e Chile) e aos Estados Unidos, e uma primeira missão oficiosa à 
Venezuela do assessor designado para temas de política internacional, professor 
Marco Aurélio Garcia, durante muitos anos secretário de Relações Internacionais 
do PT, que tinha anunciado, aliás, novas linhas de política externa para o Brasil. 
Ainda assim, a escolha presidencial para ministro das Relações Exteriores recaiu 
em um representante da diplomacia profissional, o embaixador Celso Amorim, já 
chanceler no governo Itamar Franco (de meados de 1993 a final de 1994). Em seu 
discurso após o segundo turno eleitoral, o presidente eleito declarou a propósito 
dos temas regionais: 

é uma boa hora para reafirmar um compromisso de defesa corajosa de nossa soberania 
regional. E o faremos buscando construir uma cultura de paz entre as nações, aprofun-
dando a integração econômica e comercial entre os países, resgatando e ampliando o 
Mercosul como instrumento de integração nacional e implementando uma negociação 
soberana frente à proposta da Alca. Vamos fomentar os acordos comerciais bilaterais 
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e lutar para que uma nova ordem econômica internacional diminua as injustiças, a 
distância crescente entre países ricos e pobres, bem como a instabilidade financeira 
internacional que tantos prejuízos tem imposto aos países em desenvolvimento. (...) 
Queremos impulsionar todas as formas de integração da América Latina que forta-
leçam a nossa identidade histórica, social e cultural (Silva, 2002).

As manifestações retóricas começaram, então, a ser testadas na prática, à 
medida que o presidente eleito tomava conhecimento dos dossiês e passava a 
lidar diretamente com os problemas da agenda externa do Brasil. Isso ocorreu 
rapidamente, por exemplo, no caso do discurso (até então genérico) em favor da 
revitalização do Mercosul e de sua ampliação até incorporar plenamente o Chile 
e outros parceiros da América do Sul. Antes de sua primeira viagem como presi-
dente eleito aos parceiros do Cone Sul, em dezembro, Lula chegou a exibir certo 
otimismo quanto à sua capacidade política de resolver os problemas do bloco, 
desconhecendo, aparentemente, os graves contratempos estruturais, institucionais 
e conjunturais que se escondiam atrás das deficiências do processo integracionista, 
como as perfurações da tarifa externa comum, as salvaguardas ilegais aplicadas 
pelos países, a deficiente internalização dos regulamentos comuns e outros mais.  
A intenção de acolher o Chile como membro pleno do bloco, em particular, cho-
cou-se com a realidade econômica de um país reconhecidamente aberto, isto é, neo-
liberal assumido, em busca de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos  
(e com quem mais estivesse disposto a aceitar acordos de abertura econômica e de 
liberalização comercial).

Da mesma forma, a tentativa do assessor diplomático do presidente eleito, 
Marco Aurélio Garcia, de intermediar a crise política na Venezuela, mediante 
viagem de contato e conversações em dezembro de 2002 (ainda antes da posse 
portanto), teve igualmente de se confrontar com os dados da realidade local, com 
certo desgaste diplomático para o Brasil, rapidamente reparado pelo novo chanceler 
a partir de sua posse. Esses dois exemplos constituíram os primeiros testes, ainda 
que parciais, acerca das possibilidades e dos limites da mera vontade política em 
matéria diplomática, terreno no qual os dados estruturais e a capacidade de inter-
venção do Brasil sempre foram reconhecidamente restritos. No início, Lula tinha a 
intenção de implementar uma política externa mais pragmática e menos presidencial 
que a de Fernando Henrique Cardoso, dando mais prioridade ao Mercosul e ao 
processo de integração regional na América do Sul, vistos por ele como essenciais 
nas negociações da Alca (como, aliás, já o eram na administração anterior). 

Na prática, os desenvolvimentos registrados na política externa, em geral, e 
na diplomacia regional, em especial, foram bastante diferentes do proclamado no 
início. Em todo caso, o discurso de posse foi bastante cauteloso: 

as negociações comerciais são hoje de importância vital. Em relação à Alca, nos 
entendimentos entre o Mercosul e a União Europeia, e na Organização Mundial do 
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Comércio, o Brasil combaterá o protecionismo (...) e tratará de obter regras mais justas 
e adequadas à nossa condição de país em desenvolvimento. Buscaremos eliminar os 
escandalosos subsídios agrícolas dos países desenvolvidos que prejudicam os nossos 
produtores, privando-os de suas vantagens comparativas. Com igual empenho, 
esforçar-nos-emos para remover os injustificáveis obstáculos às exportações de produtos 
industriais. Essencial em todos esses foros é preservar os espaços de flexibilidade para 
nossas políticas de desenvolvimento nos campos social e regional, de meio ambiente, 
agrícola, industrial e tecnológico (Brasil, 2003a, p. 9).

Os principais problemas da agenda externa do Brasil, nem todos situados no 
campo exclusivo da diplomacia profissional, pareciam ser, no início do novo governo: 

• o restabelecimento da confiança na capacidade do Brasil de continuar 
uma inserção de caráter positivo na economia internacional, o que basi-
camente significa a capacidade de pagamentos externos e a ausência de 
qualquer ameaça de default nas obrigações financeiras; 

• a continuidade da participação nos diversos foros negociadores de ca-
ráter comercial (Alca, Mercosul-União Europeia e, sobretudo, rodada 
da OMC); 

• a recomposição das condições de funcionamento pleno do Mercosul, 
fragilizado por diversas inadimplências dos próprios países-membros em 
relação aos requisitos de sua união aduaneira, teoricamente em vigor, mas 
de fato pouco operacional; e 

• uma série de outros problemas tópicos que podiam acarretar custos 
temporários ou desviar energias em relação aos temas relevantes daquela 
agenda (como problemas políticos ou de segurança na Venezuela, na 
Colômbia, na Bolívia ou no Paraguai). 

Ao longo dos anos, diversas mudanças de ênfase foram registradas, com uma 
afirmação bem mais enfática de uma diplomacia partidária, claramente mais identi-
ficada com os interesses dos regimes de esquerda da América Latina do que com as 
posturas tradicionais defendidas, desde muito tempo, pela diplomacia profissional. 
Em relação ao Mercosul, por exemplo, foi apontada, no início, a necessidade de 
o bloco passar a dispor de “instituições mais permanentes e [dotadas de] solidez 
jurídica” (Brasil, 2003b, p. 253), sem, porém, a indicação consequente das medidas 
para concretizar tal proposta, salvo a menção do apoio, bastante irrealista, à “criação 
de um instituto monetário que realize estudos sobre as tarefas necessárias para que 
o Mercosul venha a ter uma moeda comum” (idem, ibidem), bem como o início 
dos estudos para a constituição de um parlamento do Mercosul, alegadamente por 
voto direto (o que nunca pôde ser feito no Brasil). 
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Em relação ao processo de integração, tratava-se, sem dúvida, de um dos 
temas mais relevantes da política externa brasileira e o mais suscetível a mobilizar 
a atenção dos planejadores nas várias esferas da política econômica nacional e seto-
rial, nos âmbitos comercial, industrial, agrícola e tecnológico, com impacto sobre 
o modelo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Na prática, contudo, 
o que ocorreu no Mercosul foi um nítido recuo em relação aos objetivos comer-
cialistas iniciais – na verdade, os objetivos oficiais, e os únicos relevantes para fins 
de consecução efetiva do Tratado de Assunção – e uma deriva política do bloco, o 
que o deixou longe de cumprir o seu mandato original. 

4 O MODELO DIPLOMÁTICO PETISTA NA PRÁTICA: DA REGIÃO PARA VOOS 
MAIS ALTOS NO MUNDO

A diplomacia do governo Lula não se contentaria em simplesmente participar 
de processos negociadores nos planos regional, hemisférico ou multilateral, nem 
pretendia se ocupar apenas com a administração do déjà vu ou com a manutenção 
do status quo nas relações internacionais. Extremamente ambiciosa, ela pretendia 
voos bem mais altos, oportunamente identificados com a própria mudança no eixo 
de poder mundial ou com a alteração nas correntes de comércio, como diversas 
vezes manifestado pelo próprio presidente, geralmente em discursos de improviso, 
à margem dos textos cuidadosamente preparados pelo Itamaraty. A diplomacia 
regional, na qual se insere a política de integração, foi a área da política externa 
que mais motivou os planos iniciais do governo Lula, mas foi paulatinamente 
subordinada aos propósitos mais universalistas do presidente. 

Em todo caso, até por indução do Itamaraty, o foco das primeiras articulações 
passou a ser o Mercosul, considerado o elemento central da estratégia de integração 
econômica e de articulações políticas, a partir do qual seria possível estabelecer um 
processo de coordenação de posições com vistas a diversos objetivos tidos como 
prioritários pelo partido e pelo governo. Tratava-se, em primeiro lugar, de reforçar 
o próprio Mercosul, dotando-o de maior conteúdo social e político, ao lado de 
suas tradicionais vertentes econômico-comerciais. Impunha-se, em segundo lugar, 
vincular mais estreitamente o Mercosul a parceiros regionais – e mesmo de fora da 
região –, de molde a convertê-lo em uma base sólida para negociações comerciais 
na própria região e no plano mundial.

Em relação ao primeiro objetivo, o governo Lula retomou uma agenda que 
estava largamente conformada desde o período anterior, tendente a superar os 
diversos óbices ao acabamento do Mercosul como zona de livre comércio e como 
união aduaneira, sob a forma de uma lista de tarefas inconclusas, à qual foi dado o 
título de Mercosul 2006 (por acaso coincidente com o final do governo, ou de seu 
primeiro mandato). A lista em si não comportava muitas novidades, uma vez que 
esses obstáculos estavam há muito identificados, mas o fato é que não se definiu uma 
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metodologia específica para o levantamento das dificuldades conhecidas, ademais 
de generalidades retóricas, do tipo políticas setoriais comuns, integração de cadeias 
produtivas ou reforço da institucionalidade do Mercosul. A isso se incorporaram, 
de modo algo leviano, temas como moeda comum e parlamento do Mercosul, 
sem maiores consequências, como era amplamente previsível.

Na primeira fase do governo Lula, a vontade política sobrepunha-se a qualquer 
visão realista do processo, como expresso no comunicado conjunto dos presidentes 
do Brasil e da Argentina, Lula e Duhalde, por ocasião de visita de trabalho efetuada 
por este a Brasília logo no dia 14 de janeiro de 2003: “os presidentes destacaram que 
o Mercosul constitui um projeto estratégico. Decidiram aprofundar a liberalização 
dos fluxos de comércio intrazona, a consolidação da união aduaneira e avançar em 
direção ao mercado comum” (Brasil, 2003c). O mesmo comunicado enfatizava 
a decisão de se criar um parlamento comum em um prazo relativamente curto, o 
que foi sublinhado pelo presidente Lula em seu discurso de saudação.

Ainda no período imediatamente posterior à eleição e à posse do presidente 
Néstor Kirchner, em 2003, os dois países mantiveram um nível razoável de con-
sultas e de entendimentos sobre temas de interesse comum, a ponto de ambas as 
chancelarias terem concebido e divulgado um documento de política econômica 
pretensiosamente chamado de Consenso de Buenos Aires, em nítido contraste e 
aberta oposição aos dez pontos do Consenso de Washington original. Seja como 
for, a postura discreta assumida pelo Brasil no episódio das negociações com o 
FMI e com os credores comerciais em torno da moratória e da dívida externa da 
Argentina precipitou no país vizinho uma espécie de ofensiva crítica contra os 
interesses econômicos brasileiros, individualmente ou no Mercosul. Com isso, o 
bloco comercial passou a estar politicamente fragilizado e economicamente incapa-
citado de conduzir suas negociações externas – com a União Europeia e no âmbito 
da Alca –, ademais de tornar virtualmente impossível atingir o cumprimento das 
metas constantes do documento Mercosul 2006, que o governo brasileiro vinha se 
esforçando para tornar realidade.

O que se assistiu, na verdade, nas semanas e meses seguintes, foi, ao contrário 
do desejado pela administração Lula, um recrudescimento das demandas argentinas 
por maior proteção em relação à concorrência das indústrias brasileiras nos mercados 
locais, com a imposição, pelo governo argentino, de salvaguardas setoriais que não 
tinham nenhum respaldo nos compromissos de liberalização já consolidados e que, 
de fato, derrogavam ao espírito e à letra do Tratado de Assunção. Tentativas repetidas 
do governo brasileiro no sentido de demonstrar compreensão e generosidade em 
relação às medidas arbitrárias argentinas não redundaram, como talvez esperado, 
em um arrefecimento da demanda por restrições comerciais unilaterais, mas, in-
versamente, em novas imposições ou ameaças de restrições setoriais adicionais por 
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parte da indústria local. Tão flagrantemente contrárias às regras da zona de livre 
comércio do Mercosul foram as medidas argentinas que elas chegaram a colocar 
os setores brasileiros atingidos em conflito com o Itamaraty e o próprio governo, 
acusados de excessiva leniência para com o protecionismo argentino, a ponto de 
setores representativos da indústria brasileira chegarem a aventar a hipótese, di-
plomaticamente irrealista, de revisão radical do Mercosul e sua retrocessão a fases 
menos ambiciosas de integração (tese, aliás, endossada duas vezes pelo candidato 
a presidente pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB José Serra, em 
2002 e 2010, e depois, embora discretamente, quando se tornou chanceler). 

A despeito das desavenças comerciais, das frustrações bilaterais e de outros 
pequenos contratempos na coordenação intra-Mercosul – inclusive em relação às 
negociações da Alca –, o Mercosul foi preservado enquanto construção progressiva 
de um espaço econômico comum, pois não havia sinais de que ele poderia vir a 
ser sacrificado, deliberada ou conscientemente, por alguma liderança política do 
bloco sub-regional. Mesmo se tivesse ocorrido a implementação de “uma” Alca em 
qualquer de suas possíveis configurações – o que não foi obviamente o caso –, a 
diplomacia brasileira se esforçaria, como sempre o fez desde 1991, para assegurar 
a sobrevivência do Mercosul como mecanismo flexível de coordenação política, 
ainda que o lado exclusivamente comercial viesse a ser parcial ou largamente afetado 
pelo grau de concessões no plano econômico oportunamente concertado em um 
âmbito hemisférico. 

5 O FARDO DA LIDERANÇA: A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA E OS 
TRÂNSFUGAS GLOBALIZADORES

Uma das características da diplomacia partidária do governo Lula, pelo menos 
ao seu início, foi uma disposição mal refletida para que o Brasil se apresentasse 
como um líder dos países em desenvolvimento, de modo a congregar esforços e 
capacidade de manobra no âmbito multilateral, objetivando alcançar as mudan-
ças que o partido e o governo consideravam desejáveis ou necessárias no sistema 
político – o eixo de poder – e no econômico – a nova geografia do comércio in-
ternacional. Essa intenção, mais autoproclamada do que efetivamente construída, 
estava sendo exercida basicamente no âmbito regional sul-americano, embora dela 
não estivessem excluídas outras regiões e países, em especial a África lusófona.  
A intensidade de contatos diretos – evidenciada tanto pelas viagens empreendidas 
pelo presidente a todos os países da região como pelas visitas recebidas de quase 
todos os líderes dos países vizinhos, assim como de líderes africanos – constituiu, 
em todo caso, um engajamento pessoal de Lula na assunção dessa nova frente de 
trabalho da diplomacia brasileira.

Parcialmente explicada pelo peso econômico específico do Brasil, pela sua 
extensão geográfica e pela dimensão do seu mercado interno, era natural que essa 
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“vocação” autoatribuída recebesse algum acolhimento positivo por parte de países 
menores, compreensivelmente em busca de vantagens econômico-comerciais e de 
algum financiamento facilitado para obras de infraestrutura. Contudo, ela haveria 
de se chocar com a visão dos países maiores, a começar pela própria Argentina, 
cujos interesses se situam, justamente, em um cenário regional capaz de diminuir, 
ou até eliminar, qualquer perspectiva de hegemonia brasileira, na região e alhures. 

O México, de certo modo, entretém igualmente a mesma postura controladora 
dos atos, gestos e palavras da diplomacia brasileira, em parte como resultado de 
seu tradicional ativismo diplomático, mas também derivada da mesma percepção 
mantida pela Argentina sobre a perda de prestígio relativo sempre que o Brasil assu-
me uma posição de protagonista na condição de liderança regional reconhecida no 
plano mundial. Os casos mais notórios a esse respeito sempre foram a pretensão do 
Brasil em assumir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e 
a formação da Comunidade Sul-Americana de Nações, com objetivos econômicos, 
políticos e estratégicos. Ambos se frustraram, em certa medida, devido ao ativismo 
dos grandes países vizinhos.

Ao se posicionar, de maneira explícita ou implícita, como um líder natural 
na região – o que nunca tinha sido sequer aventado pela diplomacia profissional 
ou admitido de modo aberto pelas administrações anteriores –, o governo do PT 
abriu uma difícil frente de trabalho para a diplomacia, o sistema econômico e as 
missões de segurança do Brasil. Liderança regional requer dois principais elemen-
tos: i) excedentes financeiros e outros recursos materiais, para fins de cooperação 
e assistência técnica – evidentemente de caráter não recíproco –; e ii) capacitação 
militar e de segurança dotada de autonomia operacional e de sustentação nos 
chamados excedentes de poder, de maneira a estar habilitado em qualquer tempo 
e lugar, não necessariamente projetando força, mas intervindo em crises tópicas 
e participando de outros processos mais sistêmicos para garantir a segurança e a 
estabilidade na região. 

Na verdade, o Brasil estava apenas parcialmente capacitado a cumprir essas 
duas funções básicas da chamada liderança – que alguns preferem chamar de 
hegemonia –, seja em prover recursos de natureza assistencial ou cooperativa para 
parceiros mais pobres, seja em dispor de forças em número e qualidade suficientes 
para ações de intervenção sob a égide multilateral (peace keeping ou peace making). 
Nesse sentido, a proclamação unilateral do status de líder faria supor que o Brasil 
estaria em condições de assumir certas responsabilidades, com os encargos corres-
pondentes, em relação aos diferentes problemas da agenda regional. Essa disposição 
está vinculada, de forma estrutural, à já mencionada candidatura a um assento 
permanente no Conselho de Segurança, pretensão que recebeu apoio de alguns 
parceiros na região e fora dela, mas que despertou a aberta oposição da Argentina 
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e uma postura negativa, mas mais discreta, por parte do México. Registre-se que a 
diplomacia brasileira nunca colocou sua aspiração a uma cadeira permanente no 
conselho como parte de algum tipo de representação regional, no quadro da qual 
ele teria um suposto mandato dos países vizinhos para cumprir tarefas que tivessem 
recebido alguma espécie de endosso regional, após consultas formais ou informais. 

No que se refere à constituição de um espaço integrado na América do Sul, 
objeto de declaração presidencial firmada no Peru, em dezembro de 2004, insti-
tuindo a Comunidade Sul-Americana de Nações, cabe o registro de que o Brasil 
foi um dos países que mais intensamente se empenhou para concretizá-la. A Casa, 
como ficou conhecido o grupo, deveria, em princípio, retomar a agenda de tra-
balho do secretariado técnico da IIRSA, que resultou do encontro de presidentes 
da América do Sul, em Brasília, em setembro de 2000, cuja função era estudar a 
questão da interligação física. Surpreendentemente, além do brasileiro, nenhum 
dos demais presidentes do Mercosul viajou ao Peru para participar do lançamento 
da nova entidade integracionista latino-americana, cuja missão, segundo o então 
líder venezuelano Hugo Chávez, seria a de substituir tanto o Mercosul quanto 
a CAN, o que obviamente nunca recolheu o assentimento brasileiro. Em 2010, 
depois de muitas peripécias e negociações trabalhosas, o que se constituiu em lu-
gar da Casa foi a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), sob o patrocínio, a 
proteção e os petrodólares do caudilho venezuelano, que tratou de colocar a sede 
da nova organização regional na capital do Equador, cujo governo já era, então, 
um aliado do bolivarianismo. 

A despeito de sua inauguração festiva e de sua mobilização em algumas crises 
políticas na região, não parece existir acordo completo entre os doze membros 
da Unasul sobre alguns temas relevantes do cenário regional – integração física, 
por exemplo – e outras importantes questões de funcionamento da entidade.  
Não obstante, o grupo ainda se dotou de um Conselho de Defesa Sul-Americano, 
que tampouco parece dispor do apoio entusiasta de todos os seus países-membros.

Durante a vigência do modelo diplomático petista no Brasil, ocorreram 
vários testes político-diplomáticos na região, como o tratamento do velho pro-
blema da guerra civil na Colômbia e os novos riscos políticos associados ao estilo 
de governar do líder venezuelano Hugo Chávez, confrontacionista em relação aos 
Estados Unidos e complacente vis-à-vis os movimentos ditos progressistas da região.  
No que se refere ao primeiro problema, registrou-se, logo ao início, o descompasso 
entre a postura do Brasil – disposto a servir como mediador em um hipotético 
diálogo entre o governo legítimo de Bogotá e os líderes guerrilheiros das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), mas relutante em classificar esse 
grupo como terrorista, como solicitado pelo governo colombiano – e as posições 
dos governos colombiano e americano, empenhados em desmantelar a guerrilha, 
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já convertida em uma indústria de sequestros e em alavanca do tráfico de drogas 
e do crime organizado. 

No que tange ao líder venezuelano, a boa relação mantida entre os dois países, 
Brasil e Venezuela, durante a vigência simultânea dos governos Lula e Chávez, con-
trastou nitidamente com a deterioração progressiva do relacionamento diplomático 
entre o país andino e alguns dos seus vizinhos e parceiros, a começar pelos Estados 
Unidos. Em todo caso, o modelo diplomático do PT sempre tratou de apoiar a 
continuidade do chavismo na Venezuela, mesmo em face de uma grave erosão dos 
direitos democráticos naquele país e de um não menos nítido esgarçamento do 
tecido político e social, em função do enfraquecimento da economia venezuelana, 
claramente incapaz de abastecer o seu povo de produtos básicos e medicamentos. 
Mesmo generosas ofertas de remédios por parte do Brasil, ainda sob a vigência da 
administração Lula, foram desconsideradas pela nova gestão bolivariana após o 
falecimento de Chávez, em 2013.

O fardo da liderança regional sul-americana era assumido pelo regime petista 
com base em supostos avanços econômicos do Brasil. A despeito da baixa capacidade 
operacional – ou até mesmo política – do país em empreender iniciativas de maior 
envergadura na região, o presidente Lula nunca deixou de anunciar que o Brasil 
não poderia abrir mão de cumprir seu papel na integração dos países da América do 
Sul. A justificativa do presidente para o exercício da liderança se apoiava, antes de 
mais nada, na própria vontade política do seu governo no sentido de comprometer 
recursos nacionais para a prestação de assistência não recíproca. 

Lula, em conversa radiofônica transmitida em 1o de maio de 2005, justificava 
sua postura da seguinte maneira: “como maior economia, como maior população, 
como país de maior potencial científico e tecnológico, nós temos obrigação de estar 
dando condições para que esse crescimento não se dê apenas dentro do Brasil, mas 
para que ele se dê, sobretudo, nos países que fazem fronteira conosco” (Almeida, 
2005, p. 47). O exemplo sempre proclamado de engajamento na região – não 
mais América do Sul, mas América Latina – era o do papel desempenhado pelo 
Brasil na questão do Haiti, no qual o envio de tropas brasileiras se fez ao abrigo 
de decisão do Conselho de Segurança da ONU, no quadro de operação formal de 
peace keeping (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti – Minustah).

Essa pretensa liderança regional foi bem menos exitosa no caso da Alca, essa 
“pedra no meio do caminho” que as lideranças petistas sempre quiseram remover. 
Depois de alguns exercícios tentativos de congregação de apoios em nível regional, 
contra o projeto americano, em favor de uma alternativa puramente sul-americana, 
que se revelaram frustrados em diversos planos, pois a maioria dos demais países 
pretendia aceitar qualquer tipo de acordo de acesso a mercados e de investimentos 
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com o gigante da América do Norte, a decisão das lideranças mais radicais no con-
tinente – Hugo Chávez, da Venezuela, Nestor Kirchner, da Argentina e o próprio 
Lula, do Brasil – foi a de simplesmente implodir a Alca, o que foi feito na cúpula 
de Mar del Plata, em novembro de 2005. 

Em várias ocasiões depois desse estrepitoso gesto, tanto o presidente Lula 
quanto o seu chanceler se vangloriaram, publicamente, de terem “implodido” 
a Alca, considerando que estavam prestando um eminente serviço econômico e 
político ao Brasil e aos demais países da região. Ocorreu apenas que grande parte 
deles – a América Central e o Caribe, a Colômbia, o Peru e o Chile –, ao lhe ser 
vetada a via multilateral, decidiu avançar pela via bilateral ou plurilateral, da qual 
resultaram diversos acordos de livre comércio que abriram o mercado americano 
aos seus produtos, ficando de fora apenas os membros do Mercosul e os boliva-
rianos (estes congregados, junto com Cuba, em um ente dedicado ao comércio 
estatal que respondia pelo nome de Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América – Alba). 

Em um exercício de autojustificativa, a posteriori, pela implosão da Alca, as 
lideranças do modelo diplomático petista tentaram invocar novamente a surrada 
tese da dependência latino-americana do comércio com os países ricos, no caso 
com os Estados Unidos, quando da erupção da crise econômica neste país, em 
2007-2008. O chanceler brasileiro chegou a sugerir que o rompimento dessa de-
pendência pela implosão da Alca teria sido positivo, pois, se não o tivessem feito, 
os sul-americanos que não contraíram acordos com os Estados Unidos – ou seja, o 
próprio Mercosul e os países bolivarianos – poderiam, segundo essa teoria bizarra 
do comércio internacional, ter sido arrastados pela crise americana, como o México 
teria sido, apenas por manter intenso intercâmbio com o gigante do Norte. Indife-
rentes a tal explicação, os demais países continuaram a manter relações comerciais 
normais com os Estados Unidos e outros parceiros, mesmo em um ambiente de 
crise relativa e de retraimento da demanda naquele país.

Mais adiante, em 2008, o Brasil da diplomacia petista voltaria a propor, em 
uma reunião de cúpula realizada na Bahia, uma nova estrutura da integração latino-
-americana, a Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvol-
vimento (Calc), envolvendo inclusive a Cuba socialista, anunciada pelo chanceler 
brasileiro como a primeira tentativa de congraçamento “sem tutela” (isto é, uma 
alegada tutela do “império”). Contudo, novamente os demais países – a partir do 
ativismo do México e dos próprios bolivarianos – preferiram adotar outro formato 
para compor essa nova entidade, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac), em 2010. A Celac resultou da união da Calc, em sua segunda 
cúpula, e do Grupo do Rio, em encontro promovido no México, mas seus propósitos 
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são tão vagos quanto o seu próprio nome. Como o exemplo precedente da Unasul, 
do ponto de vista do modelo diplomático do PT, tratava-se de mais uma tentativa 
de afastar ou diminuir a importância na região da OEA, dotada dessa aparente 
contaminação indesejada com o “império”, segundo os ativistas do momento.

No plano estritamente comercial – mas também visando a metas de uma 
política industrial supostamente promotora dos interesses nacionais, muitas vezes 
mais identificados com grupos poderosos de lobistas profissionais do que com 
objetivos econômicos claramente definidos –, o modelo implementado pelas ad-
ministrações do PT fez o Brasil decepcionar mais de um parceiro tradicional, com 
programas de apoio setorial claramente em desacordo com as regras multilaterais 
(a exemplo do Inovar-Auto e dos programas de fomento à indústria de tecnologia 
da informação, condenados pela OMC em agosto de 20176). O Brasil frustrou 
até mesmo as expectativas de países com os quais tinha acordos formais (como o 
acordo automotivo com o México), a partir da derrogação, de modo unilateral, 
de suas obrigações contratuais ao abrigo desses acordos (da OMC ou bilaterais). 

Em todo caso, os países mais engajados nos processos de abertura econômica 
e de liberalização comercial em nível global, em face da fragmentação dos esquemas 
integracionistas na região ou da pouca ambição dos acordos concluídos ao abrigo da 
Aladi, e os decepcionados com o total desmembramento da CAN ou com a falta de 
progressos no âmbito do Mercosul decidiram seguir adiante, com arranjos próprios, 
dentro e fora da região. Foi assim que surgiu, em abril de 2011, a Aliança do Pacífico, 
congregando os maiores globalizadores da região: o próprio México, a Colômbia, o 
Peru e o Chile. A implementação desse acordo parece ter menos a ver com comércio 
dentro do próprio bloco – já bastante liberalizado, mas com graus reduzidos de com-
plementaridade recíproca – e mais com as grandes manobras que ocorrem no âmbito 
da bacia do Pacífico, tanto entre grandes países desenvolvidos quanto entre economias 
menores, em desenvolvimento, em diferentes esquemas flexíveis: a Associação de Nações 
do Sudeste Asiático (Asean), a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec) 
e a frustrada Parceria Transpacífico (TPP), acordo de comércio negociado durante 
anos pelos Estados Unidos, depois abandonado pela nova administração de Donald 
Trump (como, aliás, diversos outros acordos de livre comércio rejeitados por ele). 

6 O RELATIVO ISOLAMENTO COMERCIAL DO BRASIL AO CABO DOS 
GOVERNOS PETISTAS

Durante o primeiro mandato e a metade do segundo mandato da gestão Lula, os 
instintos naturalmente protecionistas do Brasil foram contidos, basicamente porque 
o presidente e o chanceler ainda acreditavam em uma conclusão da Rodada Doha, 

6. Ver Chade (2017). Para uma avaliação crítica dos custos e dos resultados do programa Inovar-Auto, ver Ferreira e 
Fragelli (2017).
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tendo apostado todas as fichas negociadoras na saída multilateral. A falha dessa 
estratégia, a ausência de acordos preferenciais significativos com outros blocos ou 
parceiros e o abandono de qualquer esperança de acordo na OMC, combinados ao 
recrudescimento de um protecionismo canhestro e mal administrado (no governo 
subsequente), minaram ainda mais a importância do Brasil nos grandes fluxos do 
comércio mundial e, possivelmente, suas possibilidades de inserção produtiva na 
divisão do trabalho da economia mundial, como vêm fazendo asiáticos e alguns 
latino-americanos nos últimos anos. Neste caso, Lula deixou justamente de exercer 
sua sempre incensada diplomacia presidencial (não com este nome), dando plenos 
poderes ao seu chanceler, que buscou bem mais conciliar os interesses contraditórios 
de muitos países em desenvolvimento do que as ambições propriamente nacionais 
do Brasil nos terrenos do comércio e da integração produtiva.

Na raiz desses grandes erros de diplomacia econômica estão, na verdade, não 
apenas falhas táticas, de caráter negocial, mas profundos equívocos de concepção, 
que derivam de preconceitos econômicos primitivos – sobretudo um keynesianismo 
mal digerido e um cepalianismo totalmente desadaptado dos requerimentos do 
século XXI – e de uma visão do mundo marcada por uma ilusória fratura Norte-
-Sul. Tais falhas e equívocos foram exibidos e alimentados tanto pelo presidente 
quanto pelos seus principais assessores diplomáticos, no Itamaraty e fora dele.  
Em outros termos, mesmo que Lula tivesse buscado exercer com maior empenho 
sua capacidade de liderança nessa vertente – o que ele tentou fazer em relação aos 
temas da sustentabilidade mundial, por exemplo –, os fundamentos conceituais 
de sua diplomacia encontravam-se, na maior parte dos temas econômicos, em 
completa contradição com as tendências mais gerais da economia mundial e com 
o papel que o Brasil nela poderia exercer.

As tendências à introversão no governo subsequente de Dilma Rousseff apenas 
confirmaram e aprofundaram os erros de concepção da presidência Lula e deram 
passos adicionais no caminho de um retrocesso que pode ser considerado, para 
todos os efeitos práticos, como antiglobalizador. À diferença de outras políticas 
econômicas sob a égide de Lula, tais forças centrípetas correspondem inteiramen-
te à ideologia do PT e às concepções econômicas gerais de seus assessores, e elas 
foram enormemente exacerbadas durante a gestão economicamente inepta de sua 
sucessora, da qual resultou a pior recessão jamais conhecida na história econômica 
do Brasil – e que não tem a ver com a crise internacional. 

Foram dois anos seguidos de profunda retração do produto interno bruto 
(PIB), mais de 14 milhões de desempregados, um deficit orçamentário que chegou 
a 10% do PIB, uma aceleração do processo de desindustrialização, retrocessos 
ainda não superados no âmbito do Mercosul, uma perda de credibilidade de sua 
diplomacia econômica – que se tenta reverter na atualidade, pós-impeachment, por 
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uma demanda de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) – e uma perda geral de objetivos prioritários nos campos da 
política comercial e do próprio relacionamento no contexto regional sul-americano.

Não apenas em função da crise política em que vive o Brasil, em um mo-
mento de transição para um novo governo em 2019, mas também em virtude da 
enorme crise econômica advinda dos equívocos de política econômica cometidos 
pelos governos do PT, são ainda incertos os caminhos que o país trilhará no seu 
relacionamento regional, de âmbito sul-americano ou de maior amplitude geográ-
fica. Tudo isso em uma conjuntura em que o retraimento da liderança dos Estados 
Unidos abre amplo espaço para maior penetração econômica da China na América 
Latina (e em outras regiões, igualmente) e limita ainda mais a capacidade de o 
Brasil exercer qualquer protagonismo no seu entorno imediato. 

A despeito do fato de que vários acordos de liberalização comercial contraídos 
no âmbito da Aladi com os vizinhos regionais devem confluir para um ambiente 
mais aberto ao comércio regional a partir de 2019, o mundo caminha de maneira 
mais afirmada para esquemas de abertura econômica e de liberalização comercial 
bem mais ambiciosos do que simples negociações de tarifas (acesso a mercados) ou 
facilitação de comércio e investimentos. Igualmente, os esquemas com que o Brasil 
vinha trabalhando estão relativamente defasados em relação aos novos padrões ne-
gociadores em uma esfera minilateral (ou seja, fora da OMC), sobretudo na região 
da Ásia e do Pacífico (mas envolvendo também os membros da Aliança do Pacífico).

Se o balanço da diplomacia regional do Brasil, nas últimas décadas, não pode 
ser considerado inteiramente positivo, a despeito de ter partido de projetos relativa-
mente auspiciosos, como o do próprio Mercosul, algum capital de governança pode 
ter sido adquirido a partir do itinerário de declínio da última década e meia, que é 
o próprio reconhecimento dos erros cometidos ao longo do processo. Citam-se a 
persistência do protecionismo; o excessivo intervencionismo estatal, que dificulta 
o acesso ao mercado brasileiro por parte dos parceiros regionais; uma introversão 
tradicional dos burocratas e tecnocratas encarregados da governança econômica 
externa; a timidez da diplomacia brasileira ao alertar para os desvios perpetrados por 
lobbies internos em compromissos assumidos externamente; e outras deficiências 
que caberia corrigir nos anos e nas décadas seguintes. 

O Mercosul poderia ter servido de campo de manobra para o disciplinamento 
das políticas macroeconômicas e setoriais em um sentido de integração do Brasil 
à economia mundial, mas ele foi, infelizmente, desviado de seus objetivos funda-
mentais. A decisão do governo de transição de solicitar adesão plena à OCDE pode 
novamente servir como plataforma de correção dos desvios praticados e como indução 
à adoção de reformas estruturais suscetíveis de facilitar a integração do Brasil ao 
mundo. Espera-se que desta vez, ou doravante, não ocorram desvios de trajetória. 
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