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1 INTRODUÇÃO

Nos anos 2000, o Brasil assumiu uma nova posição no cenário internacional. 
Ampliou a sua capacidade de influência em alguns temas centrais da política 
internacional, colocou-se como um país com possibilidade de contribuir para 
o desenvolvimento de outros, inclusive os da sua região, e atuou decisivamente 
para a ampliação do escopo das iniciativas integracionistas na América do Sul. 
Contribuíram para isso mudanças internas no país e transformações operadas no 
âmbito do sistema internacional regional e global que favoreceram determinadas 
condições de ação para a política externa brasileira. 

Algumas dessas condições, como a situação de estabilidade econômica do-
méstica, de ativismo presidencial, de alta das commodities, do crescimento chinês 
e do expressivo dinamismo da economia internacional, de diferentes formas, 
passaram por mudanças, a partir de 2008, com desdobramentos significativos 
para a implementação da política externa brasileira durante a primeira metade da 
segunda década do século XXI. São movimentos que trouxeram novos desafios 
e acentuaram determinadas contradições estruturais da política externa brasileira 
em relação à região.

A partir da I Cúpula Sul-Americana, realizada em Brasília, em agosto de 2000, se 
iniciou uma trajetória que contribuiu para a formação da Comunidade Sul-Americana 
de Nações (Casa), em 2004, e culminou na criação da União das Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul), em 2008. Em que pesem suas diferenças, o aspecto amalgamador 
das iniciativas presentes nas cúpulas sul-americanas é terem concretamente colocado 
a perspectiva de que a cooperação e a integração regional podem contribuir para a 
resolução de problemas dos países e da região (Spektor, 2010).
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Na reunião de Brasília, pela primeira vez, e a convite do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (daqui em diante, FHC), os doze chefes de Estado 
da América do Sul se reuniram para tratar de formas para adensar as relações entre 
os países e encaminhar desafios comuns. Além das questões comerciais, naquele 
momento pautadas pela noção de regionalismo aberto, temas como o adensamento 
da concertação política, a integração física, a democracia, a criação de mecanismos 
de investimento e financiamento comuns, o aprofundamento do diálogo sobre 
segurança, entre outros, presentes no Comunicado de Brasília, assinado pelos doze 
presidentes, sinalizavam uma guinada nas relações entre os países em favor de uma 
nova capacidade de iniciativa e de mecanismos de governança regional.

Do ponto de vista do Brasil, significou a consolidação da América do Sul como 
espaço privilegiado de ação para, de um lado, diluir, mesmo que artificialmente, 
dificuldades que o Mercado Comum do Sul (Mercosul) enfrentava desde 1999 e, 
de outro, pavimentar o terreno para ações de maior envergadura na região, com 
a institucionalização de um espaço de influência ampliado. Com o desenrolar da 
década de 2000, foi se fortalecendo a ideia de trabalhar de forma “consistente e 
persistente em favor da emergência de um sistema mundial multipolar no qual a 
América do Sul venha a constituir um dos polos e não ser apenas uma sub-região de 
qualquer outro polo econômico ou político” (Guimarães, 2006, p. 275). De modo 
a expandir o horizonte da cooperação e da integração do Cone Sul para a América 
do Sul, a cooperação com a Venezuela, ao menos até 2013, passa a ser componente 
constitutivo da estratégia brasileira. Com isso, a articulação Brasília, Buenos Aires e 
Caracas torna-se relevante para a construção institucional e normativa da América 
do Sul em novos termos, embora os países não tivessem motivações idênticas nessa 
empreitada (Saraiva e Briceño Ruiz, 2009; Gardini e Lambert, 2011).

Tendo essas transformações como pano de fundo, o objetivo deste capítulo é 
analisar a política externa brasileira e as relações com a América do Sul no período 
2008-2015, com particular ênfase para as posições do país em relação ao Mercosul 
e à Unasul. Apesar de o marco temporal corresponder a um período relativamente 
curto, trata-se de período heterogêneo, no qual um novo modelo de cooperação e 
integração regional buscou se consolidar. O capítulo está dividido em cinco seções, 
sendo esta introdução a primeira delas. Para melhor entendimento do argumento 
a ser desenvolvido sobre a política externa brasileira em relação à América do Sul, 
subdividiu-se a argumentação nas três seções seguintes: antecedentes (2000-2008), 
formulação (2009-2012) e implementação (2013-2015). A quinta e última seção 
contém as considerações finais, nas quais se busca sintetizar o argumento e apontar 
a situação da estratégia de integração sul-americana construída pelo Brasil e os 
seus paradoxos. 

O período que corresponde ao que foi considerado como antecedentes é 
pertinente para analisarmos a ação do país na região no marco cronológico do  
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capítulo, na medida em que inaugura uma trajetória de ampliação da capacidade de 
atuação e de persuasão do Brasil na América do Sul. A formulação organizacional 
do novo sistema ocorre a partir de 2009, logo após a constituição da Unasul, em 
dezembro de 2008, passando pela formação da Comunidade de Estados Latino-
-Americanos e Caribenhos (Celac), em 2010. Ele se desenvolve até 2012, quando 
os principais instrumentos criados estão em funcionamento, ao mesmo tempo 
que há a formalização da Aliança do Pacífico, que nos anos seguintes trará novos 
questionamentos ao sistema de integração formado pelo Mercosul, pela Unasul e 
pela Celac. Esse período de articulação discursiva e organizacional coincide com 
a expressiva projeção global do Brasil e com a operacionalização dos novos temas 
inseridos no âmbito regional, particularmente defesa, infraestrutura e financiamento.

A partir de 2013, inicia-se a fase que seria mais propriamente de implemen-
tação do novo sistema de cooperação e integração regional, em uma conjuntura 
de acentuada perda da capacidade de persuasão brasileira em função de mudanças 
nas situações doméstica, regional e internacional. Destaque deve ser dado às fortes 
transformações no panorama político e econômico de Argentina, Brasil e Venezuela, 
os três países que estruturaram o novo esquema integrativo sul-americano. No caso 
brasileiro, acrescentam-se elementos como a retração da diplomacia presidencial, a 
deterioração do respaldo político dos principais agentes estatais em relação à política 
regional e a conformação de uma política externa predominantemente reativa, 
contrastando com o período anterior de abertura de novas frentes de ação externa. 

2 ANTECEDENTES (2000-2008)

A I Cúpula Sul-Americana, realizada em Brasília, em agosto de 2000, inaugurou 
nova trajetória nas relações regionais. Nos anos seguintes, com as mudanças na 
política doméstica de vários países da região e a emergência de novas lideranças 
políticas, há o prosseguimento e o adensamento de uma agenda regional mais 
propositiva e abrangente. A motivação do intercâmbio econômico enquanto 
elemento central dessa agenda, prevalecente nos anos 1990, presente também 
no espírito da Declaração de Brasília, de agosto de 2000, que enfatizava a ideia 
do regionalismo aberto, deixou de ser a principal força motriz do diálogo entre 
os países sul-americanos na primeira década do novo milênio. A dimensão po-
lítica e a ênfase no fortalecimento da autonomia nacional e regional passaram a 
ser questões centrais de algumas iniciativas, fruto também da percepção de que 
o estreitamento do diálogo e da integração regional exigiria determinadas ações 
que o regionalismo aberto, alicerçado no paradigma neoliberal, não seria capaz de 
suprir adequadamente. As mudanças no Mercosul, a formação da Casa durante 
a III Cúpula Sul-Americana, em 2004, e sua conformação em Unasul, em 2008, 
são fenômenos que devem ser contextualizados nessa perspectiva. 
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Essas transformações na arquitetura geral dos processos de cooperação e inte-
gração sul-americanos acabaram por gerar diversas interpretações. Alguns autores 
utilizaram a noção de regionalismo pós-liberal (Veiga e Rios, 2007; Sanahuja, 2009) 
ou pós-hegemônico (Riggirozzi, 2012) para caracterizar as mudanças no regiona-
lismo sul-americano, representadas também pela formação da Aliança Bolivariana 
para os Povos da Nossa América (Alba),3 em 2004. A dimensão comercial não foi 
desconsiderada, inclusive nas motivações do Brasil, mas esta deveria ter um papel 
menos prioritário na concepção de desenvolvimento que se buscava implementar 
no regionalismo, na qual o Estado ganharia maior importância como indutor desse 
processo. Incorporam-se, portanto, temas como financiamento, infraestrutura, 
redução das assimetrias econômicas e sociais, complementação produtiva regional 
e, principalmente, ações visando ampliação de exportações, internacionalização 
de empresas e serviços do país. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assu-
miu um papel de indutor relevante no processo de internacionalização das empresas 
e dos serviços brasileiros e no de integração da infraestrutura na região. No caso 
da integração da infraestrutura, sem desconsiderar as tradicionais estruturas de 
financiamento regional, particularmente o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), o Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e a 
Corporação Andina de Fomento (CAF). De todo modo, na perspectiva brasileira, 
privilegia-se a atuação de estruturas nacionais do país nas questões que envolvem 
financiamento da integração regional, para isso inclusive tendo que adaptar aspectos 
da própria estrutura organizacional do BNDES. 

Pimenta Júnior (2015) considera que tanto a América Latina quanto o Mer-
cosul são fundamentais e se consolidam no período 2004-2014 para o incremento 
produtivo da indústria brasileira de transformação e para a internacionalização de 
empresas nacionais. De acordo com o autor, de 2004 a 2014:

a região se consolidou como destino de cerca de 40% do total de manufaturados 
exportados pelo nosso país. Se analisarmos somente o Mercosul, durante o mesmo 
período, ele foi o responsável por absorver 25% das exportações de manufaturas 
brasileiras (Pimenta Júnior, 2015, p. 62).

Naturalmente que esses dados devem ser lidos sem desconsiderar a discussão 
mais geral e complexa sobre transformação da composição da estrutura produtiva 
do país, a reprimarização de exportações e as consequências para os esforços de 
integração produtiva com os vizinhos, doença holandesa, perda de mercado para 
as exportações chinesas na região, entre outras (Carmo, 2013). Mesmo assim, é 
importante ter em conta que, além de uma funcionalidade política, o Mercosul 

3. Em um primeiro momento, o bloco se denominou Alternativa Bolivariana para as Américas, em clara oposição à Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca).
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tem também uma funcionalidade econômica e comercial para o Brasil, em boa 
medida viabilizada pela Tarifa Externa Comum (TEC), que, não obstante a sua 
imperfeição em razão das inúmeras exceções registradas pelos países, amplia a 
competitividade das exportações brasileiras para os sócios do bloco, sobretudo no 
caso de produtos industrializados.

A política externa brasileira para o Mercosul no período 2000-2008 é caracte-
rizada pela implementação e pelo teste de novos mecanismos no bloco, que podem 
também ser vistos como reflexo das dificuldades existentes, que se acentuaram a 
partir de 1999, com a desvalorização do real no Brasil, sem qualquer coordenação 
com os países da região. Cumpre observar que, mesmo depois desse momento, 
esforços sustentáveis de coordenação macroeconômica não avançaram no Mercosul. 
Os países continuaram com políticas distintas de estímulos e restrições a importa-
ções e exportações, além de diferentes regimes cambiais e monetários. O que houve 
nesse campo, a partir de 2008, foi a instituição de um Sistema de Pagamentos 
em Moeda Local (SML) entre Brasil e Argentina, que teve um crescimento até 
2013, mas que a partir de 2014 decresceu, em parte pelo fato de o Banco Central 
do Brasil ter reticências em relação a acumular divisas do país vizinho (Dantas e 
Paraguassu, 2014).

Em trabalho anterior, discutimos o que definimos como o modelo de Mer-
cosul presente na política externa brasileira (Mariano e Ramanzini Junior, 2012; 
Mariano, 2015). Dois de seus elementos estruturantes são a tendência para a ex-
pansão/alargamento e a intergovernamentalidade. Mesmo admitindo que a partir 
do Consenso de Buenos Aires, de outubro de 2003, os presidentes Néstor Kirchner 
e Luiz Inácio Lula da Silva (daqui em diante, Lula), por meio de uma vontade 
política comum, colocam novas perspectivas para a integração, a implementação 
de ações nos anos seguintes, inclusive do Programa de Trabalho Mercosul 2004-
2006, encontrou limitações definidas pelas escolhas institucionais passadas, pela 
ênfase atribuída pelo Brasil à autonomia nacional e pela priorização da expansão 
do bloco em detrimento do seu aprofundamento. 

Para o Brasil, o foco na expansão do Mercosul para a América do Sul está 
colocado desde o início do processo, principalmente a partir de 1993, e continua 
nos anos 2000. Na visão do ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Celso 
Amorim, “as cúpulas do Mercosul têm sido encontros com uma nítida dimensão 
sul-americana. Isso reforça a vitalidade do Mercosul e mostra sua capacidade de 
articular a integração em escala regional” (Amorim, 2008). A questão é que no 
período 2000-2008 há também uma dimensão de expansão do ponto de vista das 
temáticas e dos acordos abrangidos pelo bloco. 

O que se observa é um forte incremento de novos mecanismos e órgãos do 
Mercosul, com destaque para a criação do Fundo para a Convergência Estrutural 
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do Mercosul (Focem) e do Tribunal Permanente de Revisão (TPR), ambos em 
2004, e do Parlamento do Mercosul (Parlasul), em 2006. A partir de 2006, durante 
a presidência pro tempore do Brasil, têm início as cúpulas sociais. Há também a 
implementação do Instituto Social, do Instituto de Políticas Públicas e Direitos 
Humanos (IPPDH), do Programa Mercosul Social e Solidário, e da Unidade de 
Participação Social (UPS). Esses podem ser vistos como corolários do objetivo 
expresso no Consenso de Buenos Aires de “impulsionar decididamente, no pro-
cesso de integração regional, a participação ativa da sociedade civil” (Leia..., 2003). 
Essa trajetória de acordos, normas e regulamentos que favorecem certa cooperação 
social está expressa também no Plano Estratégico de Ação Social (Peas), assinado 
em 2010. Na avaliação do então presidente Lula, as iniciativas de ampliação da 
participação e da interface com a sociedade têm a ver com o objetivo de formação 
de um “Mercosul dos povos” (Brasil, 2006).

Para que o Mercosul seja um Mercosul dos povos, entende-se a necessidade de 
incluir na agenda do bloco temas como políticas sociais, cultura, educação, saúde, 
trabalho, migrações, entre outros. Contudo, é necessário também que o Mercosul 
se consolide como um ambiente orientador e organizador das relações regionais e 
se coloque como variável interveniente para o avanço dos temas inseridos na sua 
agenda. Nesse sentido, chama atenção a distância entre a vontade política favorável 
ao fortalecimento do bloco e à ampliação da participação social e da governança 
regional, e a limitação de meios para que as instituições ou os acordos no âmbito 
do Mercosul operem, a partir de uma lógica regional (Lazarou e Luciano, 2015). 

Assim, os movimentos de ampliação da participação social não podem 
deixar de ser vistos como tentativa de criar novas agendas e interações em face 
das dificuldades enfrentadas pelo bloco, acentuadas no decorrer dos anos 2000. 
A participação social, uma das bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores 
(PT), inclusive no Mercosul, conectava-se com o objetivo de ampliar a cooperação 
e a interface regional para além dos temas comerciais (Ramos e Vaschetto, 2016).

De forma geral, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais 
incorporados na dinâmica do Mercosul são apoiadores do bloco (Budini, 2015). 
Particularmente no Brasil, esses atores têm uma visão favorável ao Mercosul e con-
trária a propostas de retrocesso na integração, ao mesmo tempo que são críticos de 
acordos de livre comércio que possam resultar em custos econômicos e sociais para 
os países do bloco, como o acordo Mercosul-União Europeia (Oliveira e Milani, 
2012). O trecho a seguir de comunicado da Rede Brasileira pela Integração dos 
Povos (Rebrip) demonstra essa percepção:

acreditamos que as profundas assimetrias econômicas e tecnológicas entre Mercosul 
e UE [União Europeia], somadas às fragilidades políticas do primeiro, tendem a 
produzir um acordo comercial desigual, onde as vantagens a serem obtidas pelo lado 
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mais fraco, Mercosul, tornam-se artificiais se comparadas às grandes desvantagens 
que este bloco sofrerá caso assine o acordo (Rebrip, 2010).

Em um contexto em que o Mercosul e as relações com os países vizinhos 
passavam a ser cada vez mais politizados no âmbito doméstico do Brasil – como 
ficou evidente, entre outros, na repercussão do episódio da renegociação do valor 
pago pelo Brasil ao Paraguai pela energia de Itaipu, no debate gerado pela entrada 
da Venezuela no Mercosul, pela nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, 
pelas barreiras comerciais argentinas aos produtos brasileiros –, era importante ter 
uma constituency doméstica pró-integração e conectada com o bloco. 

Além da participação social, a questão da representatividade e da legitimi-
dade também se apresentou de forma mais clara com a criação do Parlasul, em 
2006, ampliando as possibilidades de reforço institucional do bloco (Mariano, 
2011). O Protocolo Constitutivo (2005) estabeleceu como funções principais do 
Parlasul: i) fortalecer a cooperação interparlamentar; ii) agilizar a incorporação 
nos ordenamentos jurídicos internos das normas do Mercosul; iii) contribuir para 
uma adequada representação dos interesses dos cidadãos dos Estados-partes; e iv) 
apoiar o compromisso democrático do bloco. Caberia também ao parlamento, que 
é o sucessor imediato da Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), fazer recomen-
dações ao Conselho do Mercado Comum (CMC). Observa-se que não se prevê 
participação decisiva do órgão no processo legislativo regional, ou a possibilidade 
de maior controle sobre as instâncias decisórias do bloco, inclusive sobre sua 
instância maior, o CMC. O art. 4o do Protocolo Constitutivo (2005), referente às 
competências, sinaliza que a função principal é de consulta e informação, não de 
produção legislativa comunitária. Por isso, o caminho de realizar um processo de 
eleições diretas para garantir representatividade cidadã a um parlamento comuni-
tário contrasta com o fato de se atribuir a essa instituição função essencialmente 
de consulta, em relação aos órgãos que detêm o poder de decisão (Mariano, 2011). 

O enfrentamento das assimetrias entrou na agenda da integração de forma 
mais incisiva com a criação do Focem em 2004, que começou a funcionar em 
2006, para em 2007 iniciar os primeiros projetos. Vale observar que a demora 
para colocar o instrumento em operação demonstra que as decisões tomadas têm 
dificuldades para serem implementadas, sendo um traço característico do Mercosul 
que permanece até os dias atuais. Apesar da inovação em matéria de mecanismo 
regional para diminuição de assimetrias, o Focem surge em um ambiente de des-
contentamento com o andamento do processo de integração, como demonstrado 
com a posse do uruguaio Tabaré Vázquez em seu primeiro mandato presidencial 
em 2005, aumentando a pressão, juntamente com o governo paraguaio, no senti-
do de reafirmar que os dois países menores não são adequadamente considerados 
pelo bloco, principalmente em relação às assimetrias existentes (Cervo, 2008).  
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No entanto, até a segunda metade dos anos 2000, o Focem era visto como elemento 
promissor para a melhoria das condições de legitimidade no bloco, principalmente 
em relação às demandas de outros atores além dos Estados participantes, como no 
caso das unidades subnacionais (Medeiros, 2008).

Dessa forma, nos anos 2000, permanecem as dificuldades para que os me-
canismos regionais pudessem concretizar suas ações ou intervir efetivamente nos 
rumos do Mercosul, evidenciando um caráter inercial do processo integrativo. A 
questão institucional ganhou evidência diante da continuidade na composição 
institucional das estruturas de decisão do Grupo Mercado Comum (GMC) e do 
CMC, da ausência de uma burocracia regional especializada, assim como das difi-
culdades de operacionalização do Parlasul e sua função consultiva, conjugada com 
a baixa capilaridade dos órgãos regionais e estatais às recomendações oriundas das 
cúpulas sociais. Essa percepção pode ser verificada nas declarações da diplomacia 
presidencial brasileira: 

precisamos encarar de frente as questões relativas ao fortalecimento institucional e à 
implementação, em cada um de nossos países, das decisões e acordos que tomamos no 
bloco. Esta nova etapa do Mercosul que estamos iniciando exigirá que suas instituições 
estejam à altura de nossas ambições (...). Mais Mercosul significa, necessariamente, 
mais institucionalidade (Brasil, 2006).

Da mesma forma, o então ministro de relações exteriores Celso Amorim 

declara em 2008  que, em relação à questão institucional, é importante dar: 

prioridade à ampliação e fortalecimento da Secretaria do Mercosul. Vamos apoiar os 
trabalhos para a implementação da Decisão CMC 7/07, em particular a expansão do 
quadro de funcionários, acompanhada do correspondente ajuste nas contribuições dos 
Estados-partes. Para fortalecer a secretaria, será essencial incentivar o recrutamento 
de profissionais qualificados para o adequado cumprimento de suas tarefas, cada vez 
mais complexas (Amorim, 2008).

Deve-se notar que na perspectiva colocada não se contempla o aumento no 
poder decisório da secretaria, pois a Decisão CMC no 7/2007 trata de “adequar a 
política de pessoal da Secretaria do Mercosul” (Mercosul, 2007). Em relação ao 
que já foi exposto, da revisão institucional de 2004, passando pelo reconhecimento 
expresso por parte de Lula, em 2006, e a colocação do ministro Celso Amorim, 
em 2008, reforça-se a percepção de incapacidade institucional para implementar as 
mudanças desejadas, o que alimenta percepções de morosidade em relação ao bloco. 

No que tange à agenda comercial do Brasil e do bloco, no período 2001-2008, 
houve alta prioridade em razão das negociações da Rodada Doha da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), que incluía a perspectiva de término de validade 
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da chamada Cláusula da Paz,4 esperada como uma abertura de oportunidades para 
que a ação diplomática brasileira em relação ao sistema do Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio (GATT)/OMC pudesse ser intensificada em temas agrícolas, 
particularmente na questão dos contenciosos. Do mesmo modo, durante esse 
período as negociações com a União Europeia, mesmo oscilando entre fases de ne-
gociação e de relativa hibernação, tiveram episódios importantes de ações conjuntas 
do Brasil com o Mercosul. A mesma associação pôde ser percebida na IV Reunião 
de Cúpula das Américas de Mar del Plata, de 2005, quando houve relevante ação 
coletiva para o adiamento sine die das negociações da Alca com os Estados Unidos. 

Depois disso, o Mercosul deixou de ser parâmetro fundamental da relação 
dos países do bloco com os Estados Unidos. A posição conjunta na negociação 
da Alca e algumas outras frentes, como as citadas anteriormente, iniciadas nos 
anos 2000, podem ser contrastadas com a atuação do Brasil na importante reu-
nião ministerial de Genebra da OMC de julho de 2008, quando o país assumiu 
posição distinta dos países do Mercosul, particularmente da Argentina, e do G20 
Comercial, em especial da China e da Índia. Na ocasião, explicando as razões do 
Brasil, o presidente Lula considerou que: 

veja, por mais que você trabalhe para um processo de integração, seja da União 
Europeia ou da América do Sul ou do mundo asiático, em alguns momentos você 
tem que considerar a situação do seu Estado nacional. Não devemos ver, em nossas 
diferenças, situações de conflito, mas situações de diferença; diferenças econômicas 
e de potencial industrial (Cantelmi, Kirschbaum e Gosman, 2008).

No caso da negociação Mercosul-União Europeia, prevaleceu a decisão do 
bloco europeu de negociar com o Mercosul enquanto bloco. Mesmo assim, a 
assinatura da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia, em julho de 
2007, sinalizava a possibilidade de avanços específicos do Brasil na negociação 
com a Europa. De todo modo, apesar de alguns sinais contraditórios, o Brasil 
manteve durante o período a estratégia no sentido de utilizar a negociação com a 
União Europeia como elemento de amálgama diante dos parceiros do Mercosul. 

Como elementos adicionais para compreender o papel do Brasil enquanto 
indutor das ações do bloco e de sua agenda comercial, verifica-se que, em dezembro 
de 2000, o Mercosul iniciou negociações com a África do Sul para a criação de uma 
área de livre comércio; em 2003, com a Índia; em 2004, com o Marrocos e o Egito. 
Em 2005, o bloco iniciou negociações de um acordo de livre comércio com Israel 
e assinou um acordo-quadro com o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes 

4. A Cláusula da Paz foi negociada ao final da Rodada Uruguai e estabeleceu que, entre 1995 e 2003, os países signa-
tários do Acordo sobre Agricultura não poderiam questionar nem implementar medidas compensatórias aos subsídios 
agrícolas doméstico ou de exportação, a não ser em condições específicas.
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do Golfo.5 Em 2006, assinou um acordo-quadro sobre comércio com o Paquistão. 
Em 2008, iniciou negociações com a Turquia e a Jordânia para o estabelecimento 
de uma área de livre comércio. Em 2009, o Mercosul inaugurou negociações com 
a União Aduaneira da África Austral (Sacu) e a Índia, visando à constituição de 
uma área de livre comércio trilateral.

De uma perspectiva institucional, ressalta-se que a Decisão no 32/2000 do 
CMC reafirmou “o compromisso dos Estados-partes do Mercosul de negociar de 
forma conjunta acordos de natureza comercial com terceiros países ou blocos de 
países extrazona nos quais se outorguem preferências tarifárias” (Mercosul, 2000, 
p. 1). Ficou expressa a necessidade de os países continuarem negociando conjun-
tamente acordos que envolvam bens, como é o caso de parte das negociações já 
citadas, que se desenvolvem a partir dos anos 2000, e também das negociações com 
a União Europeia, ainda que essas também envolvam outros temas. No entanto, ao 
mesmo tempo que reafirmou a necessidade de se realizarem acordos conjuntos, a 
Decisão no 32/2000 do CMC acabou deixando uma brecha nas regras estabelecidas 
que permite negociações individuais em outros temas, como barreiras técnicas, 
serviços e investimentos. Como consequência, em 2007, o Uruguai, durante o 
governo de Tabaré Vázquez, assinou com os Estados Unidos o Acordo-Quadro de 
Investimento e Comércio (Tifa).

A Decisão no 32/2000 aplica-se a acordos de preferências tarifárias, ao passo 
que os grandes acordos que surgem no horizonte têm seu maior potencial na 
uniformização e no reconhecimento de regulamentos técnicos, sanitários e fitos-
sanitários. Nessa temática, a disciplina mercosulina é bastante flexível: impõe a 
notificação prévia e a possibilidade de integração dos demais membros nos sistemas 
porventura criados com terceiros países, mas dispensa a concordância dos demais 
ou, ainda, a negociação conjunta. A criação de arranjos institucionais para viabilizar 
o reconhecimento mútuo de regulamentos técnicos sem a participação dos vizinhos 
existe e vem sendo explorada, ainda que de modo fragmentado. Como veremos 
adiante, no caso brasileiro, a perspectiva de atuação em temáticas concernentes 
ao comércio internacional fora do espectro do Mercosul é algo que começou a ser 
mais efetivamente utilizado a partir de 2012.

No período 2000-2008, há ampliação do Mercosul em diferentes dimensões. 
A expansão do bloco, tanto do ponto de vista dos países-membros e associados 
quanto do ponto de vista das temáticas, das estruturas e das suas frentes de nego-
ciações internacionais, consolida-se como principal vetor do bloco, acrescentando 
maiores dificuldades para o seu próprio aprofundamento, pois, à medida que são 

5. Acordo-quadro de cooperação econômica entre os Estados-partes do Mercosul e os Estados-membros do Conselho 
de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo. O conselho é composto por Arábia Saudita, Bareine, Catar, Emirados 
Árabes Unidos, Kuwait e Omã.
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incorporados novos Estados, temas, regulamentos, frentes de negociação ao processo 
de integração, torna-se cada vez mais difícil o tratamento adequado das assimetrias 
existentes, da implementação, da identificação de prioridades e da construção de 
narrativas de sucesso diretamente relacionadas ao bloco e a sua dinâmica. 

A projeção global do Brasil no período 2000-2008 é ascendente, parcialmente 
ancorada na situação econômica do país, em uma diplomacia presidencial ativa 
e em um ambiente internacional propício à atuação dos países emergentes. A 
construção de uma política de diversificação de parcerias e de fortalecimento do 
multilateralismo e da multipolaridade se estruturou por meio de iniciativas como 
as seguintes (Lima e Hirst, 2006; Jardim, 2016): 

• a maior articulação com os países emergentes a partir de 2001; 

• o encaminhamento dado para as negociações da Alca junto com a atuação 
para a formação e a manutenção do G20 Comercial na Rodada Doha 
no período 2003-2008; 

• a formação do IBAS; 

• a ênfase nas relações Sul-Sul, com países da África, da Ásia e do Oriente 
Médio; 

• a atuação própria na agenda de cooperação para o desenvolvimento; 

• o maior protagonismo visando a um assento permanente no Conselho 
de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU); e 

• a liderança na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. 

Como resultado direto desse movimento, houve crescimento das expectativas 
dos vizinhos em relação ao país e reascendeu o debate sobre o papel da região na 
inserção externa do Brasil.

3 FORMULAÇÃO (2009-2012)

O choque sistêmico representado pela crise financeira internacional iniciada em 
2008, a partir da quebra do banco Lehman Brothers, repercutiu na organização das 
relações internacionais e alterou as condições nas quais a inserção do Brasil vinha 
se processando. O fato do epicentro da crise se localizar nos países desenvolvidos, 
particularmente nos Estados Unidos, tendo efeitos duradouros sobre a zona do 
euro, fez com que o controle das suas consequências, ao menos em um primeiro 
momento, demandasse mudanças nos instrumentos de cooperação internacional. 
Neste contexto, reestrutura-se o G20 Financeiro, alçado ao nível de encontro de 
chefes de Estado, não mais de ministros de Finanças e bancos centrais, ensejando-se 
perspectivas otimistas quanto ao papel dos países emergentes e das alterações no 
equilíbrio do poder internacional. 
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Para o Brasil, participar do G20 Financeiro era visto como reconhecimento do 
seu novo papel internacional, em que pese o fato de se tratar de um arranjo informal 
e de tipo clube, formato de cooperação que o Brasil muitas vezes criticou (Hurrell, 
2010). Na percepção do então presidente Lula, logo após a primeira reunião do 
grupo, em novembro de 2008, na cidade de Washington: “o dado concreto é que, 
pela força política, pela representação dos países que foram inseridos no G20, eu 
penso que não tem mais nenhuma lógica tomar decisões sobre economia, sobre 
política, sem levar em conta esse fórum de hoje” (Brasil volta..., 2008).

Com relação ao comércio multilateral, é pertinente observar que as nego-
ciações da Rodada Doha da OMC, depois do impasse na reunião de Genebra, 
de julho de 2008, junto com a conjuntura de crise econômico-financeira global, 
praticamente se inviabilizam no contexto da proposta original, perdendo o Brasil 
um foro relevante de sua atuação nas negociações econômicas internacionais, parte 
fundamental da estratégia de inserção internacional construída a partir do início 
do milênio. Do mesmo modo, a atuação do país no chamado Pacote de Bali, de 
2013, em conexão com esforços domésticos de mudanças na política de comércio 
exterior representados no Plano Brasil Maior, de simplificação e modernização 
de procedimentos aduaneiros, bem como o inicial e inédito apoio a propostas de 
“colheita antecipada”, de antecipação do “pacote único”, na Rodada Doha, em boa 
medida, operaram à margem do Mercosul. 

O contexto que marcou o fim da primeira década dos anos 2000 e o início da 
segunda impulsionou a formalização e a operacionalização do BRIC (Brasil, Rússia, 
Índia e China), que, em maio de 2008, em Ecaterimburgo (Rússia), realizara sua 
primeira reunião de chanceleres. A partir de então, na esteira do acrônimo que 
inicialmente havia sido criado por um economista de uma instituição financeira, 
foi se constituindo uma entidade político-diplomática (Stuenkel, 2015). Em 2009, 
iniciaram-se as reuniões de cúpula anuais entre os chefes de Estado e de governo 
dos países-membros e, em 2011, a África do Sul é integrada ao grupo, responsável 
pelo “S” dos BRICS.

O BRICS pode ser entendido como uma iniciativa brasileira e russa com o 
objetivo de articulação nos temas financeiros, a fim de que as economias emer-
gentes tivessem sua importância reconhecida em instâncias como o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, com o intuito de promover a 
desconcentração do poder decisório nas instituições internacionais e garantir maior 
autonomia nacional para suas políticas econômicas (Lima e Castelan, 2012). Pode 
ser visto também como peça importante do projeto autonomista da política ex-
terna brasileira, contribuindo como meio na busca por influenciar a arquitetura 
decisória da economia mundial, dificultando a capacidade dos Estados Unidos 
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de promover normas internacionais de caráter liberal e aumentando a influência 
externa do Brasil (Spektor, 2014).

No Mercosul, o período 2009-2012 é de continuidade na expansão das 
temáticas presentes na estrutura do bloco discutidas anteriormente. Destaque-se 
o processo de entrada da Venezuela iniciado em julho de 2006 e que foi aprovado 
após intenso debate pelo Legislativo brasileiro em dezembro de 2009. Como o 
processo de adesão já tinha sido aprovado pela Argentina, em fevereiro de 2007, 
e pelo Uruguai, em agosto de 2007, restava a aprovação do Senado paraguaio. A 
destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo em junho de 2012 em um 
processo político controverso, entre outros fatores pela sua agilidade sumária, ge-
rou reação do Brasil e de outros países com base na ideia de defesa da democracia 
na região. Isso culminou com a suspensão do Paraguai do Mercosul de junho de 
2012 a agosto de 2013, embora não tenha resultado em suspensão de vantagens 
econômicas vinculadas ao bloco ou às relações bilaterais. 

A suspensão do Paraguai possibilitou o ingresso da Venezuela como membro 
pleno do bloco a partir de julho de 2012. A entrada da Venezuela e o procedi-
mento adotado em relação ao Paraguai, embora contassem com o apoio de Brasil, 
Argentina e Uruguai e fossem compatíveis com a prioridade de alargamento do 
Mercosul em detrimento do seu aprofundamento presente na estratégia brasileira, 
gerou intenso debate no que se refere à instrumentalização de certos procedimen-
tos institucionais do bloco e à questão de requisitos de incorporação das normas 
mercosulinas pelos Estados-partes.

Em relação ao entorno regional, a principal mudança ocorre por conta da 
constituição da Unasul, em dezembro de 2008, com um tratado constitutivo ino-
vador, pela sua amplitude e objetivos, ensejando otimismo quanto às possibilidades 
de integração e cooperação sul-americana, ao papel do Brasil em virtude do seu 
protagonismo para a constituição do novo organismo e ao fato de envolver todos 
os países da América do Sul. Para o Brasil, a consolidação da Unasul desempenha 
papel importante na articulação com países que consideram a posição de membro 
associado, por meio de uma área de livre comércio, adequada para suas relações 
com o Mercosul. São os casos de Chile, Colômbia e Peru.6 É importante observar 
que, do ponto de vista institucional, a Unasul, apesar das diferenças em relação ao 
Mercosul, mantém o mesmo padrão institucional, qual seja, o intergovernamen-
talismo. Contudo, há diferenças importantes, com destaque para a construção de 
um discurso voltado à criação de identidade e cidadania regionais, como expresso 
a seguir em uma declaração dos chefes de Estado da Unasul: 

6. O membro associado do Mercosul estabelece com os membros plenos uma área de livre comércio que deve ser 
implementada de acordo com o calendário firmado entre os Estados envolvidos. São membros associados: Chile (1996), 
Peru (2003), Colômbia (2004), Equador (2004), Guiana (2013) e Suriname (2013).
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seu compromisso de avançar, de maneira flexível e gradual, na consolidação de uma 
identidade sul-americana, através do reconhecimento progressivo dos direitos aos 
nacionais de um Estado-membro, residentes em qualquer dos outros Estados-membros 
da Unasul, que permita forjar uma verdadeira cidadania sul-americana, como pilar 
fundamental de um espaço sul-americano integrado (Brasil, 2012).

Como parte desse novo sistema de integração que se anunciava, de acordo 
com informações do Ministério das Relações Exteriores, em dezembro de 2008, o 
Brasil tomou a iniciativa de convocar a I Cúpula de Chefes de Estado e de Gover-
no da América Latina e Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (Calc), que 
se realizou na Costa do Sauípe, Bahia. O objetivo foi estabelecer um processo de 
cooperação que abrangesse toda a região latino-americana e caribenha. 

Em fevereiro de 2010, o México sediou conjuntamente a II Calc e a Cúpula 
do Grupo do Rio, na chamada Cúpula da Unidade. No evento, foi aprovada a 
ideia de reunir progressivamente o Grupo do Rio e a Calc no marco de um único 
foro, a Celac. Com a Cúpula de Caracas, em dezembro de 2011, deu-se início ao 
funcionamento da Celac.7 Na percepção do governo brasileiro, a criação dessas 
organizações sem a presença dos Estados Unidos ampliaria a capacidade de atu-
ação do Brasil na região, embora, no caso da Celac, houvesse também interesse 
significativo de países como o México e a Argentina na sua consolidação, visando 
inclusive diluir a influência brasileira na região (Wehner, 2014). 

Segundo Garcia (2013), a formação da Celac é a representação de uma nova 
realidade na América Latina. Na sua visão, “sinais dessa nova realidade apareceram 
na IV Cúpula das Américas em Cartagena (2012), quando os Estados Unidos 
ficaram isolados em sua oposição à presença do governo de Cuba na região e a 
Argentina, a fim de encontrar uma solução ao contencioso sobre as Malvinas” 
(Garcia, 2013, p. 61). 

Cuba e Malvinas são importantes temas que retomam questões históricas 
comuns, evidenciam heranças coloniais e são sensíveis, tendo a capacidade de 
estimular a convergência dos países latino-americanos em torno da criação de 
mecanismos de cooperação regional conectados com o objetivo de preservação da 
soberania nacional dos Estados-membros. De acordo com o ex-presidente Lula, 
por ocasião da abertura da Calc que deu origem à Celac: 

7. Para mais informações, acessar: <https://goo.gl/jEYn8L>. 



As Relações com a América do Sul (2008-2015)  | 249

hoje, nos reunimos, os líderes da América Latina e do Caribe, para afirmar nossa 
singularidade regional e debater um futuro comum. Queremos dar respostas nossas 
para as aspirações de bem-estar e prosperidade de nossos povos. Passados dois sécu-
los desde nossas independências, esta é a primeira vez que a região une suas vozes. 
Vivíamos uma mesma realidade, mas olhando para longe, em busca de soluções que 
muitas vezes estavam à mão, em nosso entorno (Brasil, 2008).

Essas ideias se processavam em um contexto no qual os Estados Unidos di-
minuíram consideravelmente a importância dada à América Latina no conjunto de 
sua política externa, já que a partir de 2001 as prioridades se voltaram às questões 
de segurança e de combate ao terrorismo. A atuação norte-americana se concentrou 
nas relações bilaterais, principalmente com os países da América Central (México) 
e do Caribe, com os países andinos e com o Brasil, sinalizando certo desinteresse 
por uma abordagem hemisférica. Os argumentos brasileiros para a conformação 
desse sistema de integração baseado na ideia de círculos concêntricos, assim como 
o papel ocupado pelo Mercosul e pela Unasul podem ser vistos em trecho de livro 
do embaixador Antonio José Ferreira Simões8 (2011, p. 46): 

para o Brasil, o Mercosul continuará sendo o núcleo duro da integração. Para entender 
o papel desempenhado por cada iniciativa de integração, é útil evocar aquela velha 
imagem de círculos concêntricos. O Mercosul seria, para o Brasil e para os demais 
países-membros, o círculo central no qual estaríamos engajados e que se caracteriza 
por um grau de densidade maior. Os compromissos no Mercosul, que é uma união 
aduaneira e aspira a transformar-se em um verdadeiro mercado comum, são de 
natureza distinta daqueles assumidos em outros esquemas mais amplos, seja de con-
certação e consultas políticas, como o Grupo do Rio, seja de natureza multissetorial, 
como a Unasul. Esses outros esquemas seriam círculos de raio maior, que contêm 
os círculos centrais e geram compromissos de caráter mais geral e complementar em 
relação àqueles, o que em geral não significa ter de mudar a legislação nacional ou 
aceitar certa dose de supranacionalidade. Isso não impede que, no futuro, os círculos 
maiores ganhem mais densidade e produzam uma convergência com círculos centrais.

Assim, pela lógica exposta nessa ideia, os círculos concêntricos seriam defi-
nidos em relação ao nível de comprometimento do Estado em relação ao processo 
integrativo. Quanto mais central, maior a perda de autonomia estatal e maior o 
comprometimento com o bloco. Quanto mais perto das bordas, maior o grau de 
autonomia estatal e menor a rigidez em relação aos acordos estabelecidos (figura 1). 

8. O embaixador teve importante papel em negociações que vão da Alca à Celac. De 2001 a 2003, foi o coordenador-
-geral para as negociações da Alca; de 2006-2008, foi o primeiro diretor do Departamento de Energia do Itamaraty, 
depois foi embaixador do Brasil em Caracas e, à época da publicação do livro citado, Integração: sonho e realidade 
na América do Sul, era o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, sendo o coordenador nacional 
brasileiro do GMC do Mercosul, da Unasul e da Celac.
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FIGURA 1
Representação gráfica da ideia de círculos concêntricos

Maior comprometimento e menor autonomia estatal
Maior autonomia estatal e menor comprometimento

Mercosul

Unasul

Celac

Fonte: Simões (2011).
Elaboração dos autores. 

A configuração desses círculos a partir da articulação das experiências regionais 
explica a rationale da posição brasileira nos três ambientes de interação. Com isso, 
o país buscaria maximizar as relações favoráveis possíveis de cada arranjo tendo em 
conta as distintas opções de modelo de desenvolvimento e de inserção internacio-
nal presentes na região (Vigevani e Aragusuku, 2014). Buscaria avançar em cada 
arena objetivos considerados estratégicos. Assim, a criação de novos espaços tem 
a ver com objetivos não alcançados nos espaços existentes ou com o surgimento 
de novos desafios. 

As opiniões em relação ao funcionamento dessa nova configuração dos proces-
sos de cooperação e integração regional latino-americanos são variadas. Por um lado, 
há interpretações críticas sobre a condução externa do Brasil em relação à região. 
Na interpretação de Rubens Barbosa, ex-embaixador, negociador do Mercosul nos 
anos 1990 e responsável pela área de comércio exterior da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), “a criação de órgãos regionais de integração, como 
a Unasul e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), 
acaba por duplicar competências e contribuir para o esvaziamento do Mercosul” 
(Barbosa, 2010). Algumas análises acadêmicas demonstram certa tendência de 
sobreposição de agendas entre os diversos níveis, com impactos importantes sobre 
a capacidade de acompanhamento e participação dos atores não governamentais 
(Budini, 2015). Uma questão relevante refere-se à operacionalização dos diversos 
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instrumentos dada sua dinâmica de negociações basear-se em reuniões de cúpula 
e de dependência da diplomacia presidencial. 

Por outro lado, a crescente proliferação de novos mecanismos cooperativos 
não resulta necessariamente em maior comprometimento dos Estados em relação 
às instituições regionais. Pelo contrário, os acordos estabelecidos acabam sendo 
utilizados como plataforma de atuação internacional e de meio para o fortalecimento 
das soberanias estatais, dificultando um maior aprofundamento das instituições 
regionais existentes (Ribeiro, 2016). Um dos efeitos dessa nova configuração pode 
ser visto em relação ao Mercosul, que, a partir de 2010, diferentemente do período 
que se inicia no começo dos anos 2000, observa diminuição no ritmo de atuação 
de organizações da sociedade civil, “reflexo das dinâmicas intergovernamentais do 
bloco, das dificuldades de aprofundamento da integração e da coexistência com 
outras iniciativas regionais” (Budini, 2015, p. 139). A perspectiva de cooperação 
regional prevalece sobre a de integração, fato que torna possível a coexistência dos 
processos estruturados pelo Brasil a partir de 2008.

No caso da Unasul, como afirmam Desiderá Neto et al. (2014, p. 55), apesar 
de um discurso inovador, “os instrumentos regionais ficaram aquém dos objetivos 
propostos, mesmo que estes fossem coerentes com a prática diplomática consoli-
dada ao longo dos anos”. Permanece, portanto, um padrão de baixa importância 
atribuída aos instrumentos de integração, principalmente em relação à necessidade 
de desenvolver um corpo técnico próprio na instituição. Sem estrutura de fun-
cionamento compatível e orçamento adequado, o bloco inspira dúvidas sobre sua 
capacidade para lidar com objetivos que são tão amplos e ambiciosos. Prevalece 
a lógica de concentrar a coordenação dos esforços a partir de estruturas nacionais 
existentes para a realização dos objetivos regionais, o que garante forte protagonismo 
brasileiro e preserva a histórica vulnerabilidade das experiências de regionalismo 
sul e latino-americano diante das instabilidades políticas e econômicas dos Estados 
participantes. Neste sentido, como afirma Tussie (2013, p. 264) “os atuais acordos 
regionais devem ser analisados como política nacional por outros meios”.

A formatação desse sistema de integração foi operada, apesar da crise econô-
mica de 2008, em um contexto favorável, tanto do ponto de vista externo quanto 
doméstico. As expectativas positivas geradas nos últimos dois anos do segundo 
governo Lula, alimentadas pela forte retomada do crescimento econômico (gráfico 
1) e por uma ativa diplomacia presidencial, davam suporte a um discurso otimista 
que apontava para a expansão dos mecanismos regionais, abordando temas antes 
pouco trabalhados por parte do Brasil.
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GRÁFICO 1
Crescimento do produto interno bruto (PIB) do Brasil (2008-2014)
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Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <https://goo.gl/CbCUWH>. Acesso em: 23 jul. 2016.

Por exemplo, em relação à questão do financiamento da integração, o então 
presidente Lula (2009) entendia que seria: 

fundamental também restaurar o financiamento para as economias em desenvolvi-
mento, especialmente para os países mais pobres. O aumento do capital do BID, 
o fortalecimento da CAF e o lançamento definitivo do Banco do Sul ajudarão na 
retomada do crescimento e na geração de empregos (Brasil, 2009).

Da mesma forma, a presidente Dilma Rousseff (daqui em diante, Dilma), 
nos dois anos iniciais de seu mandato, beneficia-se da situação herdada do governo 
anterior e imprime continuidade às políticas econômicas e sociais, chegando a 
alcançar índices de aprovação pessoal significativamente altos, como demonstra o 
gráfico 2, elaborado pelo instituto de pesquisas Datafolha.
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GRÁFICO 2
Avaliação da presidente Dilma (2011-2016)
(Em %)
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Fonte: Datafolha. Disponível em: <https://goo.gl/31D6Ux>. Acesso em: 13 jul. 2016. 

Essa percepção de confiança na condução doméstica e no reconhecimento 
internacional que o Brasil passou a receber pode ser vista em trecho do discurso 
proferido por Dilma e que trata da criação de novos mecanismos regionais: 

dispomos do Banco do Sul e do Focem – Fundo para a Convergência Estrutural –, 
elementos-chave de redução das nossas disparidades e assimetrias. Vamos expandi-
-los e aperfeiçoá-los. Vamos criar outros mecanismos. Incorporemos ao Mercosul 
mais países da América do Sul do porte e da relevância da Venezuela. Esse processo 
de ampliação só nos fortalece, nos torna uma região estratégica, tanto do ponto de 
vista da sua economia, mas também da geopolítica internacional (Brasil, 2011).

Entre as novas questões que passaram a ser tratadas nessa fase intensa de 
formulação decisória, a questão da defesa, até então pouco estruturada a partir de 
uma lógica regional, passa a ser incorporada. A formação, em 2008, do Conselho 
de Defesa Sul-Americano, no âmbito da Unasul, é algo relevante nesse sentido, já 
que os países da América do Sul não tinham um histórico de cooperação no tema 
e subordinavam a discussão dessas questões à relação com os Estados Unidos ou 
aos regimes e às instituições criadas à sombra da hegemonia desse país, como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

O regime de segurança sul-americano foi criado com vistas a fortalecer a 
cooperação em temas de defesa e segurança e estabelecer um contraponto à pe-
netração dos Estados Unidos na América do Sul, mais precisamente, na região 
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andina. Havia um claro esforço no sentido de associar os objetivos de redução da 
pobreza e das desigualdades sociais, presentes no tratado constitutivo da Unasul, 
com a dessecuritização de alguns problemas enfrentados pelos países da região. 
Uma das principais ideias era utilizar a institucionalidade própria da Unasul para 
solucionar controvérsias e tensões na América do Sul, como ocorreu nos casos da 
crise institucional da Bolívia em 2008, da reação à utilização de bases militares dos 
Estados Unidos na Colômbia, da tensão entre Colômbia e Venezuela em julho de 
2010, e da crise política da Venezuela a partir de 2014. 

Apesar das diferenças entre o Mercosul, a Unasul e a Celac, todos têm como 
característica comum ampliar a capacidade de ação do Brasil na região buscando 
projetar maior autonomia na relação com os Estados Unidos, ampliar a cooperação, 
o intercâmbio comercial e a infraestrutura regional. Inserem-se em um movimento 
mais geral visando a uma ordem internacional multipolar. O meio para isso seria, 
portanto, a articulação de um espaço econômico e político latino e sul-americano 
operado a partir da criação de novos mecanismos de cooperação regional e da 
adaptação dos existentes. 

Nesse sentido, a integração da infraestrutura regional, apesar da experiência 
acumulada da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA) nos anos 2000, foi reconfigurada em 2009, com a criação do Conselho 
de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), no âmbito da Unasul. Mesmo não 
sendo um novo tema na integração sul-americana, o tratamento que se buscou 
dar com a criação deste conselho, principalmente por parte do Brasil, revelava um 
descontentamento com a dinâmica estabelecida até então em relação aos projetos 
de infraestrutura. O diagnóstico, principalmente dos setores mais próximos da 
presidência brasileira, era de que a IIRSA tinha uma lógica de atuação ligada ao 
modelo de “regionalismo aberto” dos anos 1990, ou seja, sua atuação estava voltada 
para projetos que atendessem a uma lógica de mercado em torno do estabeleci-
mento de “corredores de exportação”, em detrimento dos objetivos estratégicos dos 
Estados para a promoção do desenvolvimento da região. Diante disso, o objetivo 
foi o de adaptar os mecanismos existentes incorporando a IIRSA ao novo conselho 
enquanto foro técnico e, simultaneamente, criar um comitê coordenador de nível 
ministerial encarregado de levar adiante as negociações intergovernamentais.

Fica evidente que o período 2009-2012 é de uma forte reconfiguração das 
instituições regionais, a qual se viabilizava pelo protagonismo brasileiro. Naquele 
momento, o Brasil detinha uma importante capacidade de persuasão parcialmente 
adquirida ao longo dos anos anteriores por meio de intensa diplomacia presidencial 
que operava em um contexto no qual os principais argumentos da atuação externa 
do país eram respaldados pela conjuntura doméstica, de crescimento econômico e 
de resultados no campo social. Essa situação favorável em boa medida se viabilizou 
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enquanto a demanda por produtos primários estava aquecida e os preços das com-
modities agrícolas e minerais mantinham-se em patamares elevados, principalmente 
em razão da atividade econômica chinesa. 

Note-se que o tipo de relacionamento comercial do Brasil com a China repete 
padrões de troca de tipo Norte-Sul e fortalece a tendência de reprimarização da 
economia nacional (Rodriguez, 2012), mesmo tendo uma importante história de 
relacionamento bilateral no âmbito de uma política de cooperação Sul-Sul que 
vem desde os anos 1970 e que perdura até os dias de hoje. Para o Brasil e os outros 
países da região, os benefícios provenientes da relação com a China independem 
da complementaridade produtiva regional ou de outros esforços maiores de co-
operação entre os países. Em alguns casos, os excedentes no intercâmbio com o 
gigante asiático têm diminuído o interesse na integração regional por parte de atores 
domésticos relevantes no Brasil. Some-se a isso a questão da perda de mercado 
dos produtos manufaturados do Brasil na América do Sul, que têm dificuldade de 
concorrer com as exportações chinesas.

A China, a partir dos anos 2000, vem assumindo grande importância para 
a região, constituindo-se, portanto, no grande fator exógeno que complica o 
entendimento da nova dimensão que a integração sul-americana alcançou, com 
repercussão direta em relação aos interesses brasileiros e dos demais países da re-
gião, e, também, influenciando as relações entre os Estados Unidos e a América 
Latina. Historicamente, a ação norte-americana em relação aos países da América 
Latina sempre ganhou contornos mais específicos e diretos em situações em que 
se considerava que a ação de outras potências extra-hemisféricas ameaçasse seus 
interesses na região ou colocasse em questão a sua influência (Lowenthal, Whi-
tehead e Piccone, 2011). Ainda não é possível entender se esse é o caso da China. 
Do ponto de vista de alguns países da América Latina, o aumento do intercâmbio 
com a China pode aumentar o poder de barganha com Washington e viabilizar 
políticas de maior autonomia.

A relação dos países com a China, como veremos adiante, no decorrer dos 
anos 2000, trouxe e traz novos desafios de difícil encaminhamento para a política 
brasileira em relação à região. De uma perspectiva chinesa, a relação com a América 
Latina e a América do Sul vincula-se aos objetivos domésticos de suprimento de 
energia e de matérias-primas, de exportação de produtos tecnológicos, de desen-
volvimento e de fortalecimento da sua inserção internacional. Vale lembrar que, 
na América Latina, Costa Rica, Chile e Peru têm acordos de livre comércio com 
a China. 

O Mercosul não desenvolveu uma agenda para lidar com a China. A Declara-
ção Conjunta Mercosul-China sobre o Fortalecimento da Cooperação Econômica 
e Comercial, adotada na Reunião de Cúpula do Mercosul de Mendoza, em junho 
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de 2012, poderia sinalizar uma mudança nesse cenário. Contudo, os tímidos avan-
ços, até o momento, não permitem afirmar que a relação com a China contribui 
para o fortalecimento do Mercosul, na medida em que os benefícios comerciais 
que os países têm conseguido se verificam de modo independente do processo de 
integração. Para os esforços de integração produtiva regional e de cadeias regionais 
no Mercosul, a situação de especialização produtiva estabelecida no comércio com 
a China traz desafios consideráveis. Guardadas as diferenças, o documento de 18 
de julho de 2016, do Conselho da União Europeia, definindo uma estratégia do 
bloco em relação à China, demonstra que o tema está colocado para distintos 
blocos e processos de integração. 

Na fase de formulação (2009-2012), utilizada neste texto como forma de 
melhor compreender a arquitetura institucional regional estimulada pela ação bra-
sileira, composta pela articulação entre Mercosul, Unasul e Celac, abordamos dois 
elementos de pressão importantes que afetam diretamente a capacidade de barganha 
brasileira diante de seus vizinhos: os Estados Unidos e a China. No entanto, um 
terceiro elemento completa o quadro geral, qual seja, a consolidação da Aliança 
do Pacífico, que se configura como importante pressão sobre a capacidade de ar-
gumentação brasileira na região, colocando frente a frente dois modelos distintos 
de cooperação/integração ao resgatar a ideia de regionalismo aberto, justamente o 
modelo oposto às propostas brasileiras implementadas a partir de 2003. 

A Aliança do Pacífico, constituída em 2012, tem origem na Iniciativa do 
Arco do Pacífico Latino-Americano, também conhecida como Arco do Pacífico, 
criada em 2007, que tinha como membros Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Peru. Segundo 
Ruiz (2010), em 2006, em função da crise instaurada na Comunidade Andina de 
Nações decorrente da saída da Venezuela do bloco, o então presidente do Peru, 
Alan Garcia, propôs a criação de um novo mecanismo de cooperação e integração 
entre os países da região que tinham assinado ou estavam negociando acordos de 
livre comércio com os Estados Unidos. 

É interessante notar que naquele momento o vetor predominante na região 
não era a linha da ênfase comercial representada pela Iniciativa do Arco do Pacífico 
Latino-Americano. As transformações operadas no âmbito do Mercosul, a criação 
da Alba e da Casa evidenciam isso. Entretanto, a emergência da Aliança do Pacífico 
em 2012 pode ser vista como a consolidação de um projeto de regionalismo aberto 
na região, que busca articular a América do Sul com as economias da Ásia-Pacífico e 
assim formar um bloco regional de livre comércio que busca uma maior associação 
e privilegia a liberalização de mercados globais (Padula, 2013). Alguns indicadores 
econômicos positivos apresentados por Chile, Colômbia e Peru, assim como as 
dificuldades econômicas da Venezuela, da Argentina e do Brasil, a partir de 2013, 
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contribuem para fortalecer o modelo representado pela Aliança do Pacífico, em 
conjunto com dificuldades na implementação do modelo construído pelo Brasil a 
partir de 2008 e do início da negociação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. 

4 IMPLEMENTAÇÃO (2013-2015)

A política externa brasileira, na fase que se inicia em 2013, apresenta uma carac-
terística geral mais reativa, no sentido de recuo na assertividade da condução e da 
manutenção das frentes de atuação internacional, embora haja exceções relevantes, 
mesmo que não concentradas no âmbito regional. A atuação para a eleição do 
diplomata Roberto Azevêdo para diretor geral da OMC, em 2013, e a criação, em 
2014, do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo Contingente de 
Reservas (ACR) no âmbito dos BRICS são algumas das ações relevantes do período. 

No caso da eleição de Roberto Azevêdo, apesar de ser uma vitória para o 
esforço diplomático brasileiro realizado desde a primeira metade dos anos 2000 
em relação às negociações multilaterais de comércio, ela se concretiza em um 
momento de forte dificuldade para o encaminhamento da Rodada Doha e em 
um contexto no qual os Estados Unidos promovem os mega-acordos comerciais, a 
Parceria Transpacífica (Trans-Pacific Partnership – TPP), com países do Pacífico,9e 
a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP), com a União Europeia. Importante notar que 
essas negociações não se restringem à abertura do comércio de bens, mas incluem 
temas sensíveis, como propriedade intelectual, serviços, investimentos, questões 
trabalhistas, segurança cibernética e solução de controvérsias entre investidores 
e governos. 

Já em relação ao avanço institucional dos BRICS, verifica-se que esta frente 
foi a mais dinâmica da inserção brasileira entre 2013 e 2015. Os recursos anun-
ciados foram de US$ 50 bilhões de capital inicial para o NBD e US$ 100 bilhões 
para o ACR.10 No caso da evolução das negociações do TTIP, uma consequência 
relevante foi ter sido um dos elementos que contribuíram para a retomada com 
maior intensidade por parte do Brasil da negociação Mercosul-União Europeia. 
No âmbito doméstico brasileiro, há apoio para essa negociação, principalmente em 
setores domésticos críticos à política externa de Dilma, como a Fiesp, que, a partir 
de 2013, começa a demandar com maior intensidade o avanço das negociações. De 
acordo com Paulo Skaf, presidente da Fiesp, “é fundamental que o acordo entre o 
Mercosul e a União Europeia prospere” (É fundamental..., 2013).

9. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Peru, Chile, Vietnã, Brunei, Singapura e Nova Zelândia.
10. Para mais informações, ver página dos BRICS no site do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <https://
goo.gl/EmVKbT>. Acesso em: 13 jul. 2016.
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No campo da cooperação regional, destacam-se as cúpulas Celac-União 
Europeia, em janeiro de 2013 (substituindo as cúpulas América Latina-União 
Europeia, iniciadas em 1999), e a Cúpula Celac-China, em julho de 2014. No 
caso da primeira, trata-se da continuidade do diálogo que já estava previamente 
estabelecido, acrescentando uma funcionalidade para a Celac. Na segunda, por 
sua vez, verifica-se uma inovação no tratamento da região em relação à China, mas 
não significa que este seja o meio principal de relacionamento com os chineses, 
fortemente marcado pelas relações bilaterais.

Quanto ao Mercosul, verifica-se uma situação de inércia em relação ao que já 
se havia avançado, permanecendo praticamente inalterada a situação exposta em 
junho de 2012, com a renúncia do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães do 
cargo de alto representante geral do bloco. Sua saída é anunciada junto com uma 
importante declaração pública que indicava a difícil situação do processo como um 
todo no que se refere à insuficiência de seus instrumentos para o enfrentamento 
das pressões internacionais e regionais, para o desenvolvimento dos Estados par-
ticipantes, para a diminuição das assimetrias entre os países e para alcançar uma 
integração mais profunda. 

O relatório entregue ao conselho de ministros do bloco faz um amplo diag-
nóstico do processo e propõe medidas para a superação da situação de crise em 
que se encontrava e que persiste até os dias atuais. Entre importantes sugestões, 
destaque deve ser dado à questão do Focem, reconhecendo que “os recursos dispo-
níveis ainda são insuficientes para executar um programa mínimo de recuperação 
e de construção das infraestruturas físicas” (Guimarães, 2012), e à necessidade de 
fortalecer a secretaria do Mercosul, a fim de permitir que esta se adapte às neces-
sidades do bloco.

Outra questão sensível ao bloco se verifica em relação à dificuldade dos países-
-membros em manter níveis de convergência quanto aos seus objetivos nacionais e 
de política externa. Demonstração disso pode ser vista nas tratativas iniciadas em 
2012 pelo Uruguai e pelo Paraguai para participar das negociações capitaneadas 
pelos Estados Unidos e pela União Europeia em torno do Trade in Services Agre-
ement (Tisa). Note-se que o Brasil começou a negociar ou já assinou, às margens 
do Mercosul, uma série de acordos de harmonização regulatória e facilitação de 
comércio com países de fora do bloco, inclusive com os Estados Unidos, e tam-
bém acordos de cooperação e facilitação de investimentos (ACFIs) com México, 
Colômbia, Chile, Angola e Moçambique em 2015. 

A Unasul, considerada neste capítulo o elemento mais importante na recon-
figuração das instituições regionais realizada, representou inovações consideráveis 
em termos de tratamento dado a temas que antes eram pouco presentes no âmbito 
regional, como já exposto anteriormente, mas apresentou, no período que se inicia 
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em 2013, dificuldades de realização e implementação. No caso da integração de 
infraestrutura, que é comumente diagnosticada como um dos principais problemas 
para a efetivação de qualquer acordo regional sul-americano, tendo enorme defi-
ciência em termos de conexões físicas entre os países, há relativa evolução, como 
a definição do Plano Estratégico 2012 -2022 e o estabelecimento da Agenda de 
Projetos Prioritários de Integração (API) por parte do Cosiplan. 

Outro importante avanço foi o Sistema de Informações do Cosiplan,11 que 
está aberto na internet e permite o acompanhamento dos projetos em tempo real, 
além de maior transparência nas informações, sendo possível inclusive verificar o 
ritmo lento de realização nesse campo. Do mesmo modo, a contínua postergação e 
os obstáculos na implementação de objetivos inseridos nos planos anuais de ação do 
Conselho de Defesa Sul-Americano evidenciam dificuldades. A suspensão da VIII 
Cúpula de Presidentes da Unasul, que ocorreria em agosto de 2014, e a colocação 
do presidente equatoriano, Rafael Correa, na inauguração da sede da Unasul, em 
dezembro de 2014 – “assim não podemos avançar, temos que rever a instituciona-
lidade para sermos mais eficientes” (Unasul..., 2014) –, indicam que os próprios 
membros da instituição reconhecem suas fragilidades. Comini e Frenkel (2014) 
consideram que a Unasul foi constituída sob uma lógica de mínimos denominadores 
comuns, o que permitiu a convivência entre países que apresentavam modelos de 
inserção internacional distintos. Apesar disso, a baixa institucionalidade “com que 
se desenvolveu o processo e as reconfigurações políticas nos alinhamentos dentro 
do bloco colocaram em xeque a capacidade da Unasul em implementar o acordado 
no âmbito político-normativo” (Comini e Frenkel, 2014, p. 71). 

Diante do quadro que se construiu em relação ao sistema de integração criado 
a partir de 2008, no qual uma série de mecanismos e temas sofreu expansão, a 
gradual consolidação da Aliança do Pacífico foi se conformando como um fator 
desafiador para as intenções brasileiras na região. As reações do governo brasileiro 
em relação à aliança variaram de indiferença e/ou negação até chegar a aceitação. 
Em uma manifestação do então assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, 
Marco Aurélio Garcia, em 2013, ao responder a uma indagação se a Aliança do 
Pacífico poderia ser considerada uma ameaça aos interesses brasileiros, este declarou:

a Aliança do Pacífico não deve tirar o nosso sono de maneira nenhuma. O PIB re-
gional que ela envolve é muito menor que o do Mercosul [US$ 2,0 trilhões contra 
US$ 3,3 trilhões]. O bloco não me parece ser formado por países com dinamismo 
econômico e surgiu de um sistema de reduções tarifárias existente há muito tempo. 
A Aliança do Pacífico teve efeito publicitário muito forte, mas contribui muito 
pouco, a não ser para aqueles que já se sentem convencidos por ela antes mesmo da 
criação (Aliança..., 2013).

11. Para mais informações, ver projetos em tempo real. Disponíveis em: <http://iirsa.org/proyectos/>. Acesso em: 12 
jan. 2018.
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Apesar disso, a aproximação entre os dois blocos foi se mostrando uma ten-
dência. Antes que houvesse uma reunião entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, 
houve uma primeira tentativa de negociação entre os dois blocos, quando o Brasil 
apresentou formalmente ao Mercosul, em julho de 2014, uma proposta para es-
tabelecer um acordo de livre comércio com o Chile, a Colômbia e o Peru (Brasil 
quer..., 2014). Em novembro desse ano, a reunião de informação de ministros 
dos negócios estrangeiros dos Estados-partes do Mercosul e dos países-membros 
da Aliança do Pacífico, em Santiago do Chile, discutiu as possibilidades de con-
vergência em áreas de interesse regional e na busca de uma agenda comum para 
esquemas de integração (Integração..., 2014). O ex-ministro das Relações Exte-
riores do Brasil Luiz Alberto Figueiredo esteve presente na reunião e salientou a 
importância da convergência entre os dois blocos, acima de disputas econômicas 
e comerciais, observando que “esta é uma tentativa de ver de forma objetiva e con-
creta a possibilidade de convergência entre os países da região (...). Não estamos 
conversando para colocar pressões, mas sim para compreender muito melhor os 
caminhos e maneiras de fazer avançar esta ideia de todos nós de uma integração 
regional” (Cambero e Jara, 2014).

Os argumentos brasileiros para que exista uma maior aproximação entre os 
dois blocos, além de serem uma reação diante do que parece inevitável, também se 
conectam com a tradição pragmática da política exterior ao buscar a manutenção 
da autonomia e a expansão dos interesses econômicos nacionais. No entanto, como 
resultado dessa maior aproximação e como efeito da própria existência da Aliança 
do Pacífico, potencializaram os argumentos de setores domésticos que pressionam 
o Mercosul para uma guinada de orientação, principalmente em relação ao modelo 
de regionalismo que se implementou durante os dois governos de Lula e o primeiro 
mandato de Dilma. Essas pressões vão no sentido de que o bloco deva retroceder ao 
nível de uma área de livre comércio, deixando de ser uma união aduaneira, e estão 
alicerçadas na percepção de que o Brasil necessitaria “se libertar” das limitações 
impostas pelo bloco e realizar mais acordos comerciais bilaterais, principalmente 
com os países desenvolvidos. Seguindo nesta linha de argumentação, os setores 
críticos da política exterior dos últimos doze anos defendem que o tipo de inserção 
internacional implementada a partir de um enfoque nas relações Sul-Sul estaria 
equivocado, levando o país a escolhas mais idealistas e menos pragmáticas.

Devido ao aumento das pressões por mudanças na postura brasileira em 
relação à cooperação e à integração latino-americana, o governo e os setores que o 
apoiavam buscaram contra-argumentar defendendo as escolhas realizadas a partir 
de 2003. Em entrevista dada ao jornal El Mercurio (Chile), no final de 2014, a 
presidente Dilma elabora ideia nesse sentido:

para nós, o Mercosul representa o mecanismo de integração mais profunda, que 
engloba os diferentes campos de coordenação política, econômica e comercial. Já a 



As Relações com a América do Sul (2008-2015)  | 261

Unasul e a Celac são principalmente instâncias de convergência política entre países 
sul-americanos (Unasul), além dos caribenhos e centro-americanos (Celac), sendo, 
portanto, complementares em muitos aspectos (Dilma..., 2014).

A presidente Dilma reconhece que é natural na América do Sul, por ser um 
continente diversificado, a coexistência de distintas visões acerca de estratégias 
econômicas, assim, ressalta que “respeitamos as opções de muitos países por estabe-
lecerem tratados de livre-comércio, mas os temas da integração não se colocam hoje 
da mesma forma que no século passado” (Dilma..., 2014), referindo-se claramente 
ao retorno do regionalismo aberto proposto pela Aliança do Pacífico. Ao mesmo 
tempo que o bloco do Pacífico pressiona por uma mudança do posicionamento 
brasileiro, também expõe as diferenças existentes, aumentando os questionamentos 
sobre a compatibilidade dos dois modelos em relação ao sistema de integração 
concebido pelo Brasil. De acordo com o então embaixador do Brasil na Argentina, 
Everton Vieira Vargas,

em nível político, não percebo nos governos da região a disposição de formar grupos 
isolados (....). A Unasul e a Celac são instituições de concertação e cooperação que 
envolvem, respectivamente, todos os países da América do Sul e os países da América 
Latina e do Caribe. Por que esses mesmos países lidariam com suas iniciativas de 
integração, como o Mercosul e a Aliança do Pacífico, de maneira antagônica ao que 
acordam nos foros políticos? (Bogado, 2014, p. 16, tradução nossa).

Em resumo, a partir de 2014, o Brasil passou a defender maior cooperação 
com a Aliança do Pacífico. A presidente Dilma chegou a afirmar que “queremos 
também acelerar os acordos de complementação econômica com Chile,[12] a Co-
lômbia, o Equador, o Peru e o México, intensificando o proveitoso diálogo a ser 
desenvolvido cada vez mais com a Aliança do Pacífico, com a qual tivemos uma 
corrente de comércio de US$ 47 bilhões em 2013” (Brasil, 2014). Na reunião de 
cúpula do Mercosul de dezembro de 2015, a questão volta ao posicionamento da 
presidente:

é muito positiva também a contínua aproximação com a Aliança do Pacífico, com a 
qual temos muitas complementariedades, e com a qual devíamos estabelecer relações 
cada vez mais próximas e sólidas. Continuaremos trabalhando pelo estabelecimento 
de uma área de livre comércio na América Latina (Brasil, 2015c).

Os objetivos de aproximação com a Aliança do Pacífico expressos pela pre-
sidente Dilma também foram manifestados claramente pelo então ministro de 
Relações Exteriores Mauro Vieira:

12. Destaque-se o papel diplomático e relativamente inovador do Chile nesse processo de maior aproximação entre o 
Mercosul e a Aliança do Pacífico. Desde o início dos anos 2000, com o governo de Ricardo Lagos, o apoio chileno à Casa 
e as recentes manifestações da presidente Michelle Bachelet, mesmo dispondo de um modelo de inserção econômica 
distinto da maioria dos países da região, o Chile parece ter interesse na empreitada de construção de convergências 
na América do Sul.



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

262 | 

com vistas a reforçar o processo de integração da região, é igualmente importante 
darmos continuidade aos esforços de aproximação do Mercosul com a Aliança do 
Pacífico. Precisamos desconstruir o discurso equivocado de rivalidade entre os dois 
blocos. Estamos unidos, como se sabe, por ampla rede de acordos comerciais, alguns 
dos quais completarão em breve duas décadas (Brasil, 2015b).

Colocadas as considerações acerca das escolhas e da condução externa do 
país, é preciso considerar a crescente instabilidade política e econômica que passa 
a ocorrer a partir de 2013. Durante o primeiro governo Dilma, as condições 
econômicas nacionais e internacionais foram se deteriorando, principalmente em 
relação às contas públicas e à diminuição dos preços das commodities agrícolas e 
minerais. As dificuldades domésticas se tornaram mais visíveis com a crescente 
instabilidade política e a dificuldade de articulação e direcionamento do governo 
federal a partir das grandes manifestações de rua de junho de 2013, que reuniram 
milhares de pessoas em várias cidades brasileiras. Esse contexto de instabilidade foi 
agravado em 2014, com a chamada Operação Lava Jato, na qual a Polícia Federal 
iniciou uma investigação sobre denúncias de corrupção na Petrobras. 

A aprovação da presidente diminuiu consideravelmente em 2013 e sua 
reeleição, em 2014, não gerou aumento de sua avaliação geral ou estabilidade, 
conforme evidencia o gráfico 2. Muito embora não seja possível definir a política 
externa em razão de níveis de aprovação presidencial ou de crescimento econômico, 
o fato é que esses elementos conjugados com dificuldades políticas, na relação com 
o Congresso Nacional, e com certa falta de visualização da política externa como 
instrumento de fortalecimento de uma posição política doméstica colaboraram 
para a retração na atuação internacional do Brasil. 

Some-se a isso as dificuldades de encaminhamento da situação envolvendo 
o transporte do senador boliviano Roger Pinto Molina ao Brasil, em agosto de 
2013, tendo em vista as expectativas do governo Morales, a politização doméstica 
da questão no Brasil e a potencial debilidade que o assunto trouxe para o trabalho 
da Assessoria Internacional da Presidência para Assuntos Internacionais, até então 
canal relevante no acompanhamento das questões relativas à América Latina na 
perspectiva da presidência. As mudanças políticas e as dificuldades enfrentadas pela 
Venezuela que traziam perspectivas de revisão da posição brasileira, bem como a 
nova situação política no Paraguai depois da destituição do presidente Lugo e a que 
se consolidaria na Argentina em 2015 são algumas das agendas que demandavam 
ativo envolvimento presidencial.

Do ponto de vista da presidência, alguns analistas consideram que, a partir 
de 2011, houve menor disposição para envolver-se diretamente com os assuntos 
internacionais, tendo consequências para a diplomacia presidencial, que foi uma 
característica marcante da política externa brasileira desde o primeiro governo FHC, 
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sendo ampliada nos dois governos Lula (Saraiva, 2014; Milani, 2015). Vale notar 
que o novo sistema de integração e cooperação criado a partir de 2008 depende 
fortemente da atuação presidencial, com consequências na estrutura discursiva e 
nas ações relacionadas à manutenção e à reconstrução de políticas voltadas para 
a integração regional. Do ponto de vista institucional, a retração da presidência 
favoreceu o encaminhamento pelo Itamaraty das questões sobre a região. A questão 
é que a diplomacia não tem, necessariamente, a mesma visão que a presidência em 
relação aos processos de cooperação e integração regional.

Além da crescente instabilidade política e econômica interna do Brasil, é 
relevante mencionar que países importantes na articulação do aprofundamento 
do diálogo na América do Sul, como a Argentina e a Venezuela, também passam 
por um período político e econômico delicado. Deste modo, configura-se um 
contexto geral desfavorável, que acaba por evidenciar a dependência dos organis-
mos regionais em relação às instituições nacionais brasileiras, indicando, assim, 
as contradições do direcionamento almejado pelo Brasil para o estreitamento dos 
vínculos regionais. Além dessas mudanças no ambiente político nacional e regional, 
deve-se adicionar o componente do perfil presidencial e o padrão adotado para a 
condução externa do país. 

Tendo em conta esses novos condicionantes, estabeleceu-se em relação à 
região, sobretudo no período 2013-2015: 

• uma política externa mais reativa, restringida por pressões políticas 
domésticas; 

• um novo posicionamento em relação à Aliança do Pacífico, que sugere 
o resgate das preferências brasileiras dos anos 1990 e que estimula uma 
divisão interna em torno de visões sobre qual seria a melhor forma de 
promover a inserção internacional do país; 

• uma postura inercial e uma dificuldade de implementação em relação ao 
sistema de integração e cooperação concebido a partir de 2008; e 

• uma tentativa de reativar com máxima prioridade as negociações em 
torno do acordo Mercosul-União Europeia, como pode ser evidenciado 
na afirmação da presidente Dilma durante a II Cúpula Celac-União 
Europeia (Bruxelas), em 10 de junho de 2015: “o Mercosul quer agora 
consolidar essa relação, avançando nas negociações com a União Euro-
peia. Essa é uma prioridade na agenda externa do Mercosul e do Brasil” 
(Brasil, 2015a).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo buscou demonstrar a importante alteração na postura governamental 
brasileira em relação aos processos de cooperação e integração regional nos anos 2000. 
Identificou-se a formulação de um novo sistema de cooperação e integração regional, 
a partir de 2008, e as dificuldades para a sua implementação, a partir de 2013, par-
cialmente em função da situação de instabilidade política e econômica presente no 
Brasil, que diminuiu consideravelmente a capacidade de persuasão internacional do 
país. Nesse contexto, o sistema formulado na primeira década do novo milênio vai se 
tornando menos ativo em relação a dimensões e potencialidades inicialmente colocadas. 

O novo direcionamento da política externa brasileira para a região operou-se 
a partir da percepção de que o aprofundamento dos processos cooperativos sul-
-americanos necessitava superar a fase focada fundamentalmente na lógica comercial, 
prevalecente, principalmente, nos anos 1990, incorporando novas temáticas e 
reconhecendo o entrave representado pelas fortes assimetrias existentes. Apesar de 
um maior reconhecimento da responsabilidade do Brasil enquanto indutor dessas 
transformações, verificado pelo seu maior protagonismo, não se vislumbrou uma 
mudança qualitativa capaz de superar a lógica intergovernamental, aceitando custos 
provenientes de certa perda de autonomia nacional em benefício de instituições 
regionais. No aspecto institucional, há continuidade em relação a posições dos anos 
1990, evidente pelo não estabelecimento de algum tipo de burocracia especiali-
zada, que poderia, inclusive, ser compatível com o intergovernamentalismo dos 
processos, de modo a garantir maior estabilidade e continuidade da cooperação e da 
integração, atendendo a demandas que surgem naturalmente pela maior interação 
e resistindo às situações de instabilidade política e econômica dos países-membros. 

Por exemplo, a existência de uma burocracia própria, mais robusta, nos 
processos de integração regional, como no caso do Mercosul, ou de integração da 
infraestrutura, no âmbito da Unasul, poderia diminuir as deficiências nacionais, 
pois daria suporte adicional às estruturas domésticas existentes, aumentando sua 
funcionalidade para a promoção do desenvolvimento dos países e atribuindo à in-
tegração uma lógica transformadora. Nesse sentido, é possível considerar que uma 
burocracia regional sul-americana poderia oferecer o que os países têm dificuldade 
de garantir: a estabilidade para a integração, permitindo manter os investimentos 
e os compromissos dos Estados e dos agentes econômicos.

A criação de uma burocracia especializada não garante por si só o aprofunda-
mento da integração. O seu estabelecimento é desafiador em diferentes processos. 
No entanto, é improvável que ocorra um processo integrativo que se aprofunde e 
que seja dinâmico sem a existência de algum corpo burocrático. O que se fortalece, 
a partir de 2008, e que permite a coexistência dos diferentes processos do Merco-
sul, da Unasul e da Celac é a perspectiva de cooperação regional. A questão é que, 
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do ponto de vista do Brasil, desconectada de objetivos ou de alguma realidade de 
integração, a estratégia de ampliar a cooperação com os vizinhos para aferir ganhos 
diversos pode ter resultados frágeis, face aos desafios que enfrenta.

Há uma nítida debilidade na arquitetura institucional para implementar as 
mudanças ensejadas a partir do novo sistema de integração, por não possuir órgãos 
técnicos especializados capazes de manter uma memória e dinâmica própria dos 
temas abrangidos pelos diversos mecanismos existentes no Mercosul, na Unasul e 
na Celac; imprimir maior estabilidade às decisões tomadas; operar tendo em conta 
uma lógica regional; e reduzir os impactos das mudanças governamentais e turbu-
lências domésticas. Cabe observar que a falta de disposição por parte do Brasil em 
relação à maior institucionalização de compromissos regionais e a dificuldade de 
implementação de decisões relacionadas a acordos que envolvem o entorno geo-
gráfico não são características exclusivas do período 2008-2015. Esta conduta tem 
sido formadora do padrão de comportamento brasileiro em relação às instituições 
regionais da América do Sul e está ligada à lógica do institucionalismo pragmático, 
na qual o incentivo à construção institucional se apresenta mais intenso no âmbito 
multilateral do que no regional (Pinheiro, 2004).

A diferença de comportamento do âmbito regional para o multilateral e global 
no que tange à dimensão institucional pode ser verificada na participação e no es-
forço do Brasil no Órgão de Solução de Controvérsias do sistema GATT/OMC e, 
mais recentemente, na criação do NBD e do ACR nos BRICS. Nessa perspectiva, 
é pertinente observar que a ideia de criação de um fundo comum de reservas na 
América do Sul para prevenir crise de balanço de pagamentos, discutida na reunião 
extraordinária dos ministros de Finanças da Unasul, em Lima, em agosto de 2011, não 
prosperou. Ao mesmo tempo, mecanismo similar na esfera dos BRICS recebeu forte 
apoio do Brasil. Raciocínio análogo poderia ser colocado para o entendimento das 
reticências do Brasil quando da discussão do Banco do Sul (Calixtre e Barros, 2010). 

De forma geral, o quadro que atualmente se apresenta tende a estimular 
divisões internas no governo e na sociedade sobre a estratégia de inserção no 
mundo; aumentar a indefinição do papel da cooperação e da integração regional 
na política externa; diminuir a atratividade para investimentos externos; arrefecer 
esforços de integração e complementação produtiva regional, de internacionali-
zação das empresas brasileiras; e incentivar a realização de acordos internacionais 
que busquem resultados de curto prazo, mesmo que eventualmente em piores 
condições de negociação. Como resultado, aumenta a tendência brasileira de 
manter a região como plataforma para seus objetivos externos, perpetuando os 
compromissos integrativos de baixa institucionalidade, tolerantes às assimetrias, 
vulneráveis às variações políticas domésticas e regionais, assim como aos interesses 
das principais potências mundiais.
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