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AS RELAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA (2008-2015)
Miriam Gomes Saraiva1

1 INTRODUÇÃO

As relações do Brasil com a comunidade europeia datam de 1960. Durante os anos 
1980, as relações foram incrementadas nos campos político e da cooperação e, em 
1992, foi assinado um acordo-quadro de cooperação, classificado como acordo de 
terceira geração. Esse acordo incluiu diversas áreas e deu início a alguns diálogos 
setoriais entre Brasil e União Europeia (UE). Em 2007 foi assinada a parceria 
estratégica entre Brasil e UE. A parceria incluía formalmente o reforço do multi-
lateralismo e a busca de ações conjuntas em temas de direitos humanos, pobreza, 
questões ambientais, energia, Mercosul e estabilidade na América Latina, entre 
outros. Como razões de fundo para esta iniciativa, desde a perspectiva europeia, 
pode-se apontar o papel ativo do Brasil em temas internacionais (com destaque 
à Rodada Doha); a busca por parte da UE de parcerias com países emergentes; a 
percepção do Brasil como parceiro potencial em fóruns multilaterais; e o estan-
camento do diálogo político UE-Mercosul. Os formuladores brasileiros, por sua 
vez, identificavam a parceria com a UE como um instrumento para fortalecer o 
prestígio e o reconhecimento internacionais do país. A expectativa brasileira de 
aumento de investimentos e de transferência de tecnologia de áreas de inovação 
para o Brasil também favoreceram a assinatura do acordo. 

Desde a assinatura da parceria estratégica, foram assinados dois planos de 
ação conjunta e um terceiro está encaminhado, embora sem ter sido ainda im-
plementado. Nos marcos da parceria, foram estabelecidos 33 diálogos setoriais 
em diferentes áreas que envolveram atores de diversas categorias.2 Alguns desses 
diálogos referem-se a questões vinculadas à política internacional, são tratados 
por diplomatas, e cuja interação e impacto são vistos em ações brasileiras e euro-
peias em foros multilaterais – aqui chamados de diálogos de âmbito multilateral.  

1. Professora de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
2. Os diálogos foram iniciados com o acordo-quadro de cooperação de 1992, sendo acompanhados pela Comissão 
Mista Brasil-UE criada pelo acordo. Mas foi com a assinatura da parceria estratégica que os diálogos cresceram 
enormemente em novos setores, assim como tornaram-se mais ágeis. A criação do Serviço de Ação Externa Europeu, 
e, portanto, da Delegação Europeia no Brasil, deu mais corpo aos diálogos (sobretudo àqueles no âmbito bilateral).  
Para mais informações, ver o anexo A.
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Mas o foco da maioria deles são os temas de cooperação bilateral, muitas vezes de 
caráter técnico, cujos resultados são vinculados à dimensão doméstica brasileira 
– os aqui chamados de diálogos de âmbito bilateral.3 Além dos diálogos setoriais, 
foi estabelecido em 2013 um diálogo de alto nível no âmbito multilateral sobre 
paz e segurança internacional. No entanto, oito anos depois do início da parceria, 
seus resultados estão aquém das expectativas iniciais. 

A parceria estratégica é em si complexa, pois institucionaliza a cooperação de 
dois atores diferentes. O Brasil é um Estado-nação, enquanto a União Europeia é 
algo entre uma organização internacional e um corpo supranacional, composto por 
28 Estados, que tem como elemento norteador de sua política externa a difusão 
de ideias e políticas. Além das relações entre o Brasil e a União Europeia mediadas 
pela parceria estratégica e seus diálogos setoriais, existe um outro canal através do 
qual o Brasil mantém interações com partes da UE – as relações bilaterais do Brasil 
com seus Estados-membros –, junto com as complexas relações inter-regionais: 
negociações birregionais UE-Mercosul e o diálogo UE-Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). 

De acordo com a tradição realista da diplomacia brasileira, a UE, em seu co-
letivo, é identificada como um ator que traz algumas complicações e que vem com 
uma agenda fechada para as negociações. A diplomacia brasileira tampouco tem 
organizado o caminho mais eficiente para interagir com o Serviço Europeu para a 
Ação Externa (Seae), apesar de a parceria estratégica vir favorecendo esta interação. 
A percepção da UE como ator político internacional não está definida, e, politica-
mente, a diplomacia brasileira tem clara preferência por relações intergovernamentais. 

No decorrer desse período, a União Europeia experimentou a crise econômi-
ca da zona do euro, assim como vem tendo seu modelo interno questionado por 
atores políticos locais e por países do bloco. A pressão migratória que os países da 
UE vêm sofrendo por parte de muitos refugiados políticos do Oriente Médio, mas 
também refugiados econômicos vindos da África, tem posto à prova seus valores 
e princípios. Nesse processo, a Alemanha vem reforçando progressivamente sua 
posição de paymaster do bloco. Nos marcos do comportamento externo da União 
Europeia, os interesses vêm aumentando seu peso em detrimento dos valores e de 
uma estratégia de colocar-se como poder normativo.

Esses motivos certamente vêm contribuindo para o enfraquecimento da 
parceria estratégica. Mas este capítulo concentra seu foco na perspectiva brasileira: 
examina a evolução dos diálogos ocorrida a partir de 2008 e busca na passagem 
para o governo de Dilma Rousseff (daqui em diante, Dilma) uma explicação 

3. A utilização do termo bilateral deve-se ao fato de a União Europeia ser aceita neste capítulo como um ator unitário 
nos marcos da parceria estratégica.
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para a retração e a mudança de foco da parceria. Detém a atenção também na 
dimensão regional, que sempre ocupou um papel central nas relações entre os 
dois atores. 

Aqui se argumenta que os problemas internos e as mudanças experimentadas 
pela política externa brasileira na passagem da presidência de Luiz Inácio Lula da 
Silva (daqui em diante, Lula) para a presidência de Dilma tiveram um impacto 
negativo e de mudança de foco na parceria estratégica, enfraquecendo sobretudo 
seus diálogos sobre temas multilaterais. Os diálogos bilaterais teriam recebido mais 
atenção a partir de 2011. Esses se materializaram através de canais de interação 
das dimensões diplomática e técnica, com convocatórias orientadas para apoio de 
iniciativas específicas dentro da área abrangida pelo respectivo diálogo setorial, 
promovendo intercâmbio de ideias e cooperação entre as partes. O apoio a essas 
iniciativas teria crescido na passagem para o governo Dilma.

Este capítulo apresenta inicialmente um breve histórico das interações entre o 
Brasil e a União Europeia e, em seguida, concentra-se nas conquistas atingidas du-
rante o período de Lula, com a assinatura da parceria estratégica e os seus primeiros 
resultados. Além disso, examina os fatores que levaram às mudanças ocorridas na 
política externa brasileira, bem como suas características com a nova presidência. 
Nas últimas seções, o capítulo concentra-se, primeiramente, nos diálogos sobre 
temas multilaterais; em seguida, nos diálogos setoriais sobre temas bilaterais e no 
diálogo sobre cooperação triangular; e, por fim, na dimensão regional. 

2  ANTECEDENTES NO COMPORTAMENTO BRASILEIRO PARA A UNIÃO  
EUROPEIA: EXPECTATIVAS DE PARCERIA

Historicamente, as relações do Brasil com a União Europeia podem ser examinadas 
sob a perspectiva da dimensão política – pautada por valores originários comuns – e 
da dimensão econômica – mais difícil, que compreende comércio, investimentos 
e cooperação econômica em diversos setores.4 

A tônica das relações políticas entre o Brasil e a UE são os valores comparti-
lhados, aos quais são feitas referências com frequência em artigos acadêmicos e em 
muitos discursos diplomáticos brasileiros e europeus. Segundo essa visão, o legado 
histórico dos europeus para o Brasil incluiria uma visão de mundo e um conjunto 
de princípios, que seriam basicamente a defesa da democracia, as preocupações com 
a paz regional e internacional, a construção de mecanismos de integração como 
forma de relacionamento com países vizinhos e a identidade cultural originária do 

4. Essa seção foi inspirada em Saraiva (1996).
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passado histórico.5 Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso (daqui 
em diante, FHC), a visão política brasileira da União Europeia e dos países euro-
peus esteve ligada, por um lado, à convergência com os valores vigentes na ordem 
internacional e, por outro lado, à potencialidade, percebida assim pela diplomacia 
brasileira, de os países europeus atuarem como parceiros para a projeção externa 
do Brasil e para uma reforma moderada da ordem internacional. 

Desde essas expectativas, a diplomacia presidencial de FHC apostou em uma 
aproximação maior com países europeus, com base em uma suposta visão de mun-
do partilhada e no conjunto de princípios mencionados. A expectativa de receber 
apoio de países europeus para a candidatura brasileira a membro permanente do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) foi importante. A assinatura, 
por parte do Brasil, do Tratado de não Proliferação e do Regime de Controle de 
Tecnologia de Mísseis buscava, entre outras, criar confiança nos europeus em uma 
projeção internacional do país.

Na esfera econômica, na dimensão bilateral, as áreas de cooperação e de in-
vestimentos diretos foram consideradas importantes.6 Nessa perspectiva bilateral 
de cooperação, em julho de 1992, o Brasil assinava o terceiro acordo-quadro de 
cooperação com a então comunidade europeia, substituindo um acordo anterior, 
que vigorava desde 1982. Ratificado em 1995, tratou-se de um acordo amplo, 
que se orientou para a cooperação nos campos econômico, comercial, industrial, 
de investimentos, científico e tecnológico, em matéria de normas, de energia, 
telecomunicações e utilização de técnicas espaciais, luta contra as drogas, integra-
ção regional, informação e cultura, administração pública, entre outros. Em seu 
primeiro ano de governo, FHC visitou a Comissão Europeia a fim de reforçar a 
imagem do êxito da liberalização econômica e do Plano Real. A estabilização da 
economia contribuiu para um aumento dos investimentos diretos e da cooperação.

No que diz respeito às relações comerciais, essas podem ser mais bem enten-
didas nos marcos das relações da União Europeia com o Mercosul, que tiveram 
como principal mecanismo de interação as negociações com vistas ao estabeleci-
mento de um acordo de livre comércio (acordo de associação). No final de 1995, 
foi assinado um acordo marco de cooperação entre a UE e o Mercosul, cujas 
negociações de fato tiveram início em 1999. O acordo comportava a liberalização 
comercial, mas também a cooperação econômica e o diálogo político. No campo 
político, os espaços abertos pelo acordo foram aproveitados e o diálogo foi levado 
adiante, apesar da ausência de uma institucionalização, em detrimento de uma 

5. Em entrevista para a imprensa, o então comissário europeu Manuel Marín comentou que a América Latina seria 
um continente com o qual a UE partilharia valores, o que não aconteceria em outras áreas com as quais a UE coopera 
mas onde há diferenças religiosas, culturais e na concepção de democracia e direitos humanos (Oppenheimer, 1999). 
6. A cooperação aqui considerada se refere a financiamentos por parte da UE de diferentes itens da agenda brasileira, 
como prática recorrente nas relações da União Europeia com países do Sul.
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aproximação política bilateral do Brasil com a UE. A tônica explicitada nas relações 
políticas entre os dois blocos durante o período foram os valores compartilhados 
defendidos nos regimes internacionais. No campo da cooperação, as iniciativas 
de apoio à institucionalização e ao aprofundamento do Mercosul e as orientadas 
para a sociedade civil foram prioritárias. 

As negociações comerciais, porém, foram difíceis. Mesmo antes de o acordo 
entrar em vigor, a comissão e o Mercosul acordaram em uma implementação 
provisória da cooperação no campo comercial, e foram realizadas algumas rodadas 
de negociação. Em 1999, o acordo entrou em vigor, dando início às negociações, 
mas os passos no sentido da liberalização comercial mostraram-se difíceis, en-
contrando obstáculos nas posições protecionistas de setores europeus (e também 
brasileiros). De todo modo, havia expectativas, por parte do governo FHC, de que 
essas negociações poderiam, no médio prazo, chegar a bom termo. Por sua vez, 
o fato de essas negociações terem sido identificadas pelo governo brasileiro como 
uma alternativa às negociações comerciais com os Estados Unidos serviu como 
elemento impulsionador do interesse brasileiro em aproximar-se da UE. 

Em 1999, iniciava-se, no Rio de Janeiro, o diálogo inter-regional entre os países 
da UE, da América Latina e do Caribe, do qual o Brasil fazia parte, incentivando 
as expectativas do governo brasileiro quanto ao avanço das negociações comer-
ciais. No entanto, esses esforços não tiveram resultados concretos. Segundo Pino e  
Saraiva (2010), no final do mandato de FHC, poder-se-ia mencionar uma estranha 
combinação de expectativa e frustração. Na dimensão comercial UE-Mercosul, o 
segundo mandato terminava sem que houvesse avanços nas negociações. A busca 
por maior aproximação bilateral do Brasil com a UE foi limitada, embora fosse um 
momento no qual a opção brasileira de apoio aos regimes internacionais poderia ter 
fortalecido uma aliança estratégica UE-Brasil em termos de ações conjuntas diante 
de problemas da política internacional e da política sul-americana. Mas a prioridade 
europeia, mesmo no campo político, orientou-se para o inter-regionalismo: a UE 
apostou, durante esses anos, no diálogo do bloco com o Mercosul.

No campo da cooperação bilateral, os obstáculos para a implementação de 
diversos itens do acordo-quadro de cooperação assinado em 1992 deixaram clara 
a pouca disposição europeia de assumir compromissos financeiros concretos com 
o Brasil. De forma ambiciosa, abriu diversos canais de cooperação, mas que não 
apontaram para resultados concretos (Cavalcanti, 1994). De todo modo, em 
2002, no último ano do governo FHC, o valor comprometido com a cooperação 
europeia atingiu aproximadamente € 210 milhões, em projetos em curso. As prin-
cipais áreas foram: meio ambiente (mais de um terço do total), campo social, luta 
contra a pobreza e apoio a organizações não governamentais – ONGs (Comissão 
Europeia, 2002, p. 18).
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3 O GOVERNO LULA E A PARCERIA ESTRATÉGICA DE 2007

A eleição de Lula trouxe um novo perfil para a política externa brasileira. A visão 
de mundo e as estratégias implementadas durante o governo FHC foram substi-
tuídas, levando o país a um movimento de fortalecimento de sua presença como 
ator global. O comportamento externo do país foi reorientado para a valorização 
da autonomia de suas ações, para o reforço do universalismo, através da cooperação 
Sul-Sul e das instâncias multilaterais, e para o fortalecimento do papel proativo do 
Brasil na política global. Em período de fragmentação da ordem política, o Brasil 
agiu para favorecer posições anti-hegemônicas e multipolares (Gratius, 2011), assim 
como para estruturar sua liderança na América do Sul. A estratégia para alcançar 
esses objetivos seria a defesa da reorganização das instituições internacionais a 
partir de critérios mais inclusivos para os países depois considerados emergentes.

Com vistas a implementar esse projeto, a diplomacia brasileira atuou em diversos 
campos e com diferentes tipos de parcerias. Na dimensão multilateral, o governo Lula 
assumiu uma atuação forte na Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio 
de ação conjunta com outros países do Sul no primeiro Grupo dos 20, conseguindo 
vincular o desfecho da Rodada Doha às negociações agrícolas. O Fórum IBAS (Índia, 
Brasil e África do Sul) foi criado com vistas a debater questões relacionadas à ordem 
internacional, às Nações Unidas e à tecnologia. Esses países foram identificados como 
principais parceiros do Brasil no esforço de reformulação da ordem internacional.  
Nas preferências brasileiras, a primeira instituição a ser reformada seria a Organização 
das Nações Unidas (ONU), com vistas a ampliar os assentos permanentes no Conse-
lho de Segurança. O Brasil também fez parte de outros fóruns multilaterais, como as 
negociações sobre mudança climática e energia. Lula muniu-se de forte diplomacia 
presidencial para projetar a imagem do Brasil em novos cenários.

Nesse contexto de política externa, a percepção brasileira da UE experimentou 
uma inflexão. Inicialmente, a ideia de que a UE e seus Estados-membros pode-
riam ser aliados importantes, em uma revisão da ordem internacional defendida 
pelo governo anterior, teve continuidade. A percepção consolidada da diplomacia 
brasileira era de que haveria valores comuns entre o Brasil e a UE em temas como 
desenvolvimento, democracia e paz internacional, bem como no que diz respeito 
à defesa do multilateralismo na política global. Foi mantida, então, a busca por 
uma aproximação com países europeus nos marcos do projeto brasileiro de player 
global, no qual uma aliança com os Estados Unidos não estava em cogitação.7 

No âmbito da interação direta do Brasil com a UE, no primeiro mandato de 
Lula, foi assinado um acordo-quadro de cooperação científica e tecnológica e foi 
estabelecida a Mesa-Redonda da Sociedade Civil. No entanto, no mesmo período, 

7. De acordo com Pino (2006), a Europa veria o governo brasileiro como um “strategic ally in order to stop the hege-
monic unilaterlism of the US”. 
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foram interrompidas as negociações da Rodada Doha pelo bloqueio efetuado pelo 
Grupo dos 20 (liderado pelo Brasil), e as negociações da UE com o Mercosul para 
a assinatura de um acordo de associação foram suspensas. Essas ações levantaram 
na Comissão Europeia um temor por eventual afastamento do Brasil e de não 
conclusão das negociações com o Mercosul (Lazarou e Fonseca, 2013). Em 2005, 
a União Europeia iniciou um debate interno sobre a possibilidade de buscar uma 
parceria bilateral com o Brasil (Meissner, 2015).

Em 2006, Durão Barroso fez uma viagem ao Brasil. Em 2007, en-
trou em vigor o documento estratégico para o Brasil de 2007 a 2013  
(European Commision, [s.d.]), e, em maio de 2007, a comissão enviou para outras 
instâncias da UE o comunicado “Para uma parceria estratégica UE-Brasil”, no 
qual propõe a aliança estratégica e classifica o Brasil como “protagonista” e “líder 
regional” (Commission of the European Communities, 2005). Durante 2007, 
o Brasil foi envolvido em algumas iniciativas europeias, como a participação de 
representantes brasileiros em reuniões com europeus, referentes às negociações 
econômicas internacionais.8 Foram também estabelecidos diálogos sobre mudanças 
climáticas (com foco multilateral), sobre a dimensão ambiental do desenvolvimento 
sustentável (bilateral) e sobre políticas de integração regional.

Estava pavimentado o caminho da parceria estratégica. No final de 2007, o 
movimento foi coroado com a assinatura do acordo de parceria estratégica entre a 
UE e o Brasil, por fora do âmbito do Mercosul.9 A parceria incluía formalmente o 
reforço do multilateralismo e a busca de ações conjuntas em temas de direitos hu-
manos, pobreza, questões ambientais, energia, Mercosul e estabilidade na América 
Latina. Segundo Telò (2014), a parceria teria apontado para a construção de uma visão 
compartilhada no multilateralismo dos níveis regional, inter-regional e internacional.

Como razões de fundo para essa iniciativa, da perspectiva europeia, pode-se 
apontar o papel ativo do Brasil em temas internacionais (com destaque à Rodada 
Doha); a busca, por parte da UE, de parcerias com países emergentes; a percepção 
do Brasil como parceiro potencial em fóruns multilaterais; e o estancamento do 
diálogo político UE-Mercosul. Os formuladores brasileiros identificavam a par-
ceria com a UE como instrumento para fortalecer o prestígio e o reconhecimento 
internacionais do país, assim como a enxergavam como um canal para aproximar 
o Brasil de países europeus de maior relevância, do ponto de vista brasileiro.  
A expectativa brasileira de aumento de investimentos e transferência, para o Brasil, 
de tecnologia e inovação também favoreceu a assinatura do acordo. 

8. Em cúpula do G8, em 2007, o Brasil – junto com China, Índia e África do Sul e México – foi convidado a formalizar 
seu diálogo com os países mais ricos do mundo por meio do processo Heiligendamm ou O5.
9. Segundo Whitman e Rodt (2012), a parceria estratégica foi um instrumento estruturado pela UE para responder à 
ascensão internacional de novos atores.
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Em 2008, foi assinado o primeiro plano de ação conjunta, e encontros de cúpula 
anuais foram iniciados com vistas a melhorar a interação entre as diplomacias. O 
plano estabeleceu os critérios orientadores da cooperação entre ambos, sobretudo por 
meio de uma série de diálogos setoriais. Também recompôs diálogos estabelecidos 
durante o primeiro mandato de Lula. Destaca inicialmente as questões multilaterais 
de promoção da paz, da segurança, dos direitos humanos (estabelecendo consultas 
regulares sobre esse tema) e do desarmamento e não proliferação. Nesse caso, seriam 
diálogos atentos a questões multilaterais, embora incorporassem também cooperação 
mais direta no âmbito bilateral.

Uma questão que recebeu destaque – e que é um tema prioritário na política 
externa da União Europeia – diz respeito às pré-condições necessárias para um desen-
volvimento sustentável. Nesse caso, aos diálogos já estabelecidos sobre mudança climá-
tica e desenvolvimento sustentável, somaram-se outros novos, vinculados a questões 
macroeconômicas, investimentos, comércio, tecnologia da informação, propriedade 
intelectual, produção industrial, coesão social, desenvolvimento social e emprego, 
energia nuclear, entre outros. São diálogos setoriais basicamente de âmbito bilateral.

Nos marcos do desenvolvimento sustentável, o plano de ação conjunta incluiu 
iniciativas triangulares de cooperação orientadas para países de menos recursos. 
Tratou-se de uma dimensão específica, pois, embora não pertença ao universo de 
temas multilaterais, seus resultados se fazem sentir em terceiros países. Durante a 
gestão de Lula, a cooperação Sul-Sul do Brasil com outros países cresceu muito, 
orientada basicamente para países da África e da América Latina com menos recur-
sos. A cooperação triangular do Brasil com outros doadores do Ocidente e Japão 
“se expandiu rapidamente graças à combinação de suas vantagens comparativas, 
entre as quais se destacam suas afinidades econômicas e culturais com países do 
Sul, adaptabilidade de suas políticas e experiências de desenvolvimento e os custos 
reduzidos de execução” (Pino, 2014, p. 131). As áreas principais de ação definidas 
no plano foram de bioenergia, saúde e agricultura.

Também mencionada no plano foi a cooperação na área do inter-regionalismo, 
indicando a importância da retomada e do fortalecimento das negociações UE-
-Mercosul e da parceria estratégica birregional entre a União Europeia e a América 
Latina e o Caribe.10 As questões de ciência, tecnologia e inovação – que representam 
uma área sensível para o Brasil – foram incluídas, consolidando o diálogo sobre 
esta área estabelecido com base no Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Brasil e a UE, assinado em 2004. Por fim, como novidade, foi estabelecido 
um diálogo sobre políticas culturais.

10. Quando a parceria estratégica foi assinada, as negociações estavam vigentes, embora no momento estivessem 
suspensas e os objetivos iniciais, longe de serem atingidos. As negociações haviam sido interrompidas em 2004, e foram 
reiniciadas somente em 2010.
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4 PRIMEIROS RESULTADOS

No final do governo Lula, os resultados concretos da parceria estratégica eram 
limitados. As declarações conjuntas das cúpulas de 2008, 2009 e 2010 mencio-
nam com muita ênfase temas do âmbito multilateral vinculados à promoção de 
princípios – como defesa da democracia, Estado de direito e direitos humanos – e 
à importância das tentativas conjuntas com vistas a resolver problemas da ordem 
mundial – especialmente para a mudança climática, o desenvolvimento sustentável 
e a segurança energética (Lazarou e Fonseca, 2013). Por insistência brasileira, o 
esforço de levar adiante uma reforma tanto das Nações Unidas quanto da arqui-
tetura financeira global fizeram parte dos temas em destaque.

O conteúdo das declarações apontava para dois atores de alcance global, com 
os “mesmos objetivos quanto à visão da ordem internacional” (Lazarou e Fonseca, 
2013, p. 109).11 Mas, na prática, a interação produziu poucos resultados. Apesar das 
expectativas iniciais de ações conjuntas por parte da UE e de um esperado forta-
lecimento de interesses e preferências brasileiros na arena global (Ferreira-Pereira, 
2015), uma articulação das preferências do Brasil e da UE foi difícil. Se, por um 
lado, os países europeus foram inicialmente identificados como aliados importantes 
na revisão das instituições internacionais por parte de formuladores brasileiros, por 
outro lado, foram visíveis as dificuldades de aproximação em temas importantes. 
Em pouco tempo, ficou claro para a diplomacia brasileira que as concepções dos 
dois lados não encontravam muitas convergências. O fato de, em uma ordem 
política fragmentada, a UE buscar construir pontes entre os Estados Unidos e os 
países do Sul obstaculizou a construção de uma aliança brasileira com a UE para 
a revisão da ordem global. Por outro lado, a prioridade dada pelo Brasil a outros 
parceiros do Sul e redes de advocacia, como o IBAS, o BASIC (Brasil, África do 
Sul, Índia e China), o Grupo dos 20 e o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), esvaziou a relevância da UE dentre os formuladores da política 
externa brasileira (Ferreira-Pereira, 2015).

Gratius (2011, p. 4) chama a atenção para os votos diferentes nas Nações 
Unidas tanto sobre o acordo nuclear, com o governo iraniano, em 2010, quanto 
no que diz respeito à ampliação do Conselho de Segurança. Houve divergências 
também nas negociações no Fundo Monetário Internacional (FMI), em que o 
Brasil buscou ampliar sua cota de participação, em aliança com países do BRICS. 
No que diz respeito ao processo de desarmamento nuclear, a diplomacia brasileira 
adotou posição diferente das preferências da França e do Reino Unido (países 
nuclearizados da UE). Em temas relativos aos direitos humanos, durante o governo 
Lula, a questão foi preterida em nome de outras prioridades de parcerias com 

11. A coincidência de objetivos e visões, além de constar nas declarações, é vista como dada por diversas obras, como 
Telò (2014) e Ferreira-Pereira (2015).
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parceiros emergentes. Como agravante, o governo Lula buscou articular direitos 
humanos com desenvolvimento, enquanto países da UE mostravam preferência 
por condenação a países específicos por desrespeito aos direitos políticos e civis.12 
A expectativa brasileira de reforma no CSNU não foi apoiada, na prática, por 
países europeus.13

A projeção brasileira no cenário internacional foi pautada por crenças na 
autonomia e no universalismo, e orientada para a defesa da multipolarização das 
decisões internacionais, com a diplomacia brasileira buscando projetar o país no 
cenário internacional com o perfil de uma liderança individual dos países do Sul. 
Se houve coincidências quanto a uma defesa vaga do multilateralismo, os países 
europeus mostraram-se satisfeitos com o status quo das instituições internacionais. 
Segundo Gratius (2012, p. 12), cada um teria aspirações de potência global desde 
um viés distinto: enquanto os países europeus se esforçariam para conservar sua 
predominância tradicional nas organizações multilaterais, o Brasil buscaria aumentar 
sua influência e presença globais e desafiar a posição dos Estados Unidos. Assim, 
a defesa do multilateralismo propriamente foi outro tópico para preocupação, 
não havendo interseção entre as preferências dos dois lados sobre a forma que este 
deveria assumir. Enquanto a UE defendeu uma ordem global liberal e normativa, a 
diplomacia brasileira demonstrou suas preferências por um cenário não hegemônico, 
com poucas regras e um sistema internacional pluralista de Estados soberanos.14 
Enquanto a lacuna entre ambos tendeu a se ampliar, as diferenças entre o Brasil e 
a UE, nas suas decisões em fóruns internacionais, foram divergentes.15 Os esforços 
brasileiros de revisão das instituições internacionais encontraram convergência não 
com europeus, mas com outros países emergentes.

Na área de mudança climática e desenvolvimento sustentável, apesar dos 
diferentes cenários enfrentados pelos dois atores, a parceria estratégica abriu ca-
minho para um melhor entendimento e para mais cooperação. Por um lado, a 
dimensão multilateral foi marcada por divergências e pelo alinhamento do Brasil 
com posições de outros países do Sul, nos marcos do BASIC.16 A defesa, por parte 
do governo brasileiro, de que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia 

12. Brantner e Gowan (2008) fornecem muitas informações nesse tópico.
13. Cabe chamar a atenção sobre o principal entrave para um apoio europeu a uma reforma efetiva das Nações Unidas 
ser a falta de convergência interna quanto à forma como essa reforma deve ser implementada. A Alemanha solicita, 
junto com o Brasil, entrar para o Conselho de Segurança como membro permanente ante a resistências da Itália e 
da França. Existe uma corrente que defende que a UE atue em conjunto, comprometendo, assim, a singularidade da 
França e do Reino Unido.
14. Sobre as diferenças entre as ideias existentes de uma ordem política global, ver Hurrell (2007).
15. Segundo Gratius (2012, p. 13), em parte, “due to their different power strategies: while the EU tends to adopt a 
bandwagoning strategy or an alliance with the United States for most global affairs, especially in times of crisis, Brazil 
prefers a soft balancing with the BRICS to defy Washington’s dominant position in the international system”. 
16. O BASIC foi uma coalizão formada pelo Brasil, pela África do Sul, pela Índia e pela China para articular um compor-
tamento comum diante de temas de meio ambiente.
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arcassem com reduções de carbono mais significativas fez com que Brasil e UE 
assumissem posições diferentes na reunião de Copenhague. No âmbito bilateral, 
por outro lado, apesar dos obstáculos enfrentados na dimensão doméstica,17 houve 
avanços, e foi o setor de cooperação que mais concentrou recursos europeus.18 
Também no âmbito bilateral, entre 2009 e 2010, foram estabelecidos outros quatro 
diálogos nos campos da energia nuclear, de questões sanitárias e fitossanitárias e de 
concorrência e estatísticas, com vistas a medir os indicadores do país.

No que diz respeito à cooperação triangular, a primeira iniciativa acor-
dada entre o Brasil e a UE foi lançada no final do governo Lula, em 2010, em  
Moçambique, com vistas à produção de bioenergia. A Agência Brasileira de  
Cooperação (ABC) levou adiante outras iniciativas de cooperação triangular com 
países europeus, mas fora dos marcos da parceria estratégica.

A perspectiva de cooperação na dimensão inter-regional teve parcos resultados.  
A dimensão comercial, embora seja pouco mencionada na parceria estratégica, sempre 
foi uma área com muitos atritos e divergências. As negociações do acordo UE-Mercosul 
foram retomadas em 2010, entre outros fatores, favorecida pela parceria estratégica. 
Mas, por seu turno, a assinatura da parceria estratégica implicou um esvaziamento 
das relações inter-regionais nos campos do diálogo político e da cooperação.

Na América Latina, por sua vez, nos marcos do multilateralismo regional, 
haveria aparentemente convergência de valores entre o Brasil e a UE. A parceria 
estratégica foi assinada em um momento de construção de uma liderança brasileira 
na América do Sul, de crescimento das assimetrias regionais em favor do Brasil, 
dos êxitos do governo Lula e da ascensão de governos de esquerda na região.  
Da perspectiva europeia, haveria valores comuns entre as visões da UE e as bra-
sileiras em temas como a defesa do multilateralismo na região, o interesse pela 
estabilidade política e pela manutenção de regimes democráticos e a luta contra a 
pobreza, convergindo aparentemente com posições europeias. O Brasil passou a 
ser visto como possível líder dos países sul-americanos, capaz de frear as iniciativas 
de Hugo Chávez e servir de contraposição ao socialismo bolivariano por meio de 
um equilíbrio entre crescimento econômico e inclusão social.

No entanto, as possíveis convergências mencionadas não apresentaram resulta-
dos relevantes. No que diz respeito à América do Sul, embora houvesse convergência 
de expectativas, “para o governo brasileiro uma atuação conjunta com a UE na 
região não seria nem necessária nem desejável” (Saraiva, 2014, p. 411). A interação 
do Brasil com seus vizinhos repousaria na autonomia brasileira, e uma aliança tácita 

17. É importante destacar que existem, nos marcos da política doméstica e nos quadros do governo, visões muito 
divergentes sobre como tratar a questão da mudança climática e de preservação do meio ambiente. 
18. No documento sobre a estratégia de 2007 e 2013 da UE com o Brasil, 30% dos recursos foram previstos para serem 
alocados para a promoção da sustentabilidade ambiental (Gratius e González, 2012, p. 17). Nessa área, as relações 
entre o Brasil e a UE já tinham um acúmulo de interações.
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com a UE poderia despertar desconfianças e prejudicar a construção de sua liderança 
na região. O governo brasileiro não partilhava com a UE a identificação de qual 
seria o melhor modelo de regionalismo para a região: o governo Lula investiu no 
regionalismo por meio da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), com o perfil 
do regionalismo pós-liberal, que priorizou a política, afastando-se do entendimento 
europeu de integração regional baseada em uma integração comercial. O foco da 
atenção brasileira foi a América do Sul, enquanto a UE seguiu tratando a América 
Latina como ator principal. As visões sobre a democracia também se distanciaram, 
uma vez que muitas lideranças do governo brasileiro combinaram, em suas visões, 
elementos de um modelo tradicional de democracia representativa com elementos da 
democracia participativa, e o governo aproximou-se de governos que reformularam 
suas respectivas constituições. Com a ausência de uma política norte-americana 
para a região e com o fracasso do neoliberalismo, o Brasil disfrutou de bastante 
autonomia em sua política sul-americana. Como agravante, lideranças do partido 
do presidente identificavam os países europeus como potências extrarregionais. 

Por fim, no que diz respeito à área de ciência e tecnologia, os avanços co-
meçaram a ser sentidos por meio dos novos esquemas de cooperação que foram 
postos em prática entre o Brasil e as instituições científicas europeias (Whitman e 
Rodt, 2012, p. 39). Em 2010, foi lançado um edital para a criação do Instituto de 
Estudos Europeus por um pool de universidades brasileiras. 

Os diálogos bilaterais setoriais de caráter técnico começaram a se desenvolver.  
São financiados pela UE nos marcos da cooperação, e as linhas gerais foram es-
tabelecidas por um plano de ação comum. Seu funcionamento foi definido por 
intermédio de convocatórias para financiamento de projetos, das quais participam 
como candidatos ministérios, instituições ou experts. E a decisão sobre onde alo-
car financiamento é feita pelos dois administradores, ou seja, a União Europeia 
e o Brasil, na maior parte das vezes, na figura do Ministério do Planejamento,  
Desenvolvimento e Gestão (MP). Em termos de apoio a ações nos marcos desses 
diálogos, entre 2008 e 2010, foram feitas convocatórias para financiamento de pro-
jetos, e foram apoiadas 37 ações, vinculadas a onze diálogos setoriais.19

Como elemento agravante para a parceria, a crise financeira iniciada em 
2008 descortinou fraquezas da União Europeia, como o projeto regional e, mais 
particularmente, os obstáculos para aprofundamento da zona do euro. O papel 
normativo da UE como modelo econômico foi posto em xeque, e a capacida-
de europeia de gerir uma ordem econômica mundial começou a ser ameaçada 
por iniciativas alternativas, sugeridas por países emergentes, incluindo o Brasil.  
Em 2009, o presidente Lula afirmava que a crise financeira havia sido causada 
por “gente branca de olhos azuis” (Gois, 2009). Lazarou e Fonseca (2013, p. 111)  

19. Para mais informações, acessar o seguinte portal: <https://goo.gl/wFsV7U>. 
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afirmam que a crise estaria dificultando avanços na parceria por ter afetado os dois 
parceiros de forma desproporcional: a UE teria sido afetada seriamente, enquanto 
o Brasil, apenas levemente. Segundo Pino e Saraiva (2010, p. 59), o grande dese-
quilíbrio de poder que historicamente havia marcado as relações de ambas as partes 
estaria sendo gradualmente suplantado pelo fortalecimento da posição internacional 
do Brasil. O cenário, então, aparecia para os formuladores brasileiros como uma 
janela de oportunidade (Lazarou e Fonseca, 2013, p. 112).

5 A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO DILMA: FATORES DA MUDANÇA

A política externa implementada por Lula não teve sequência no governo de 
Dilma. Embora tenha havido um discurso inicial que aprovava a continuidade 
por parte da Presidência e a manutenção de estratégias de inserção adotada pelo 
governo anterior, na prática, a política externa, durante os mandatos de Dilma, 
experimentou retração e mudanças progressivas.

Nos marcos do multilateralismo, as posições revisionistas brasileiras tiveram 
continuidade, e, portanto, algumas divergências com as potências ocidentais se 
sucederam. A defesa de um multilateralismo apoiado na ideia de revisar as institui-
ções internacionais foi constante. A preferência por um cenário não hegemônico, 
com poucas regras, e um sistema internacional pluralista de Estados soberanos 
seguiu presente. Diante de questões relativas à segurança internacional, a diplo-
macia brasileira procurou manter, inicialmente, a estratégia de assumir um papel 
de liderança. Mas esse esforço não se prolongou por muito tempo.

No início de seu mandato e depois da crise na Líbia, em 2011, Dilma  
Rousseff propôs uma variante da “responsabilidade de proteger”, a “responsabilidade ao 
proteger” (Discurso..., 2011), como estratégia mais adequada para garantir a proteção 
de indivíduos em casos de crise. Mas a diplomacia brasileira não deu continuidade nos 
debates sobre o tema, e a proposta foi caindo no esquecimento. Em temas importan-
tes da agenda internacional, houve iniciativas de articulação de posições nas Nações 
Unidas com outros países emergentes, que se materializaram na convergência de votos 
no Conselho de Segurança em temas como os enfrentamentos internos na Líbia e na 
Síria. A busca pelo assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
perdeu prioridade. Sem mudar as estratégias, as ações foram perdendo impulso. 

A atuação do Brasil no BRICS foi um foco importante da política externa 
de Dilma. As cúpulas ocorreram, e foram assinados diversos acordos. Mas foi no 
campo financeiro que o BRICS avançou mais. A criação do banco para financiar 
iniciativas de desenvolvimento de infraestrutura nos países do bloco foi consolidada. 
A China, além de membro do BRICS, consolidou seu papel como parceiro econô-
mico importante; em 2010, chegou a ocupar posição de maior investidor no país.20  

20. A contração do mercado chinês em 2015 teve impacto nas exportações brasileiras.
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No que diz respeito à relação com os Estados Unidos, a primeira ação do governo 
Dilma foi de aproximação. Mas em 2013 as relações azedaram quando veio à tona 
a espionagem da Agência Americana de Segurança (NSA na sigla em inglês), que 
incluía, dentre seus espionados, a própria presidente e empresas brasileiras. 

Em relação à América do Sul, a ascensão de Dilma esvaziou a dimensão po-
lítica do comportamento brasileiro ante a região no que diz respeito às ações do 
Brasil como ator estruturador das instituições regionais e definidor de agendas.  
De todo modo, a Unasul seguiu sendo a referência de atuação brasileira em situa-
ções de crise; a Celac, criada no último ano da gestão de Lula, não recebeu atenção 
nem nos círculos diplomáticos, nem na Presidência da República. As expectativas 
iniciais da UE, de que o novo governo daria menos apoio aos governos de esquerda 
da região, não se confirmaram; ante as situações de crise na região, as lideranças 
do Partido dos Trabalhadores (PT) seguiram sendo atores principais do governo.  
No campo econômico, em função dos problemas progressivos da economia brasilei-
ra, a perspectiva de arcar com custos da cooperação regional passou a ser vista com 
reticências pelo novo governo. Os investimentos em obras na região foram sendo 
reduzidos paulatinamente.

Alguns fatores dificultaram a manutenção do padrão de comportamento 
anterior. Os cenários internacional e nacional enfrentados pelo governo Dilma 
foram mais áridos que os que enfrentou o governo anterior. Desde o início de seu 
governo, a crise econômica das potências consolidadas deu lugar à recuperação 
econômica norte-americana e, progressivamente, à retomada do controle da crise na 
zona do euro. Essa mudança recuperou a centralidade do G7 e reduziu os espaços 
de atuação dos países emergentes no interior do Grupo dos 20 financeiro. A Rodada 
Doha não avançou, e começaram negociações para a formação de grandes blocos 
de livre comércio, com destaque para os acordos Transatlântico e Transpacífico, que 
dificultaram a inserção do Brasil na economia internacional. A ascensão da China 
introduziu um novo elemento de desequilíbrio, assim como consolidou, no campo 
econômico, uma relação nos padrões Norte-Sul com o Brasil. A bonança dos altos 
preços das commodities exportadas pelo Brasil recuou. Em termos políticos, embora 
o multilateralismo tradicional de base ocidental estivesse em crise, os emergentes 
não conseguiram estabelecer uma agenda para a política global. 

O cenário econômico interno sofreu os impactos da crise financeira inter-
nacional e de equívocos da política econômica adotada após 2008. A média de 
crescimento do produto interno bruto (PIB) reduziu progressivamente, chegando a 
uma situação de contração em 2015. As contas internas ficaram fora do controle, e a 
inflação ultrapassou o limite estabelecido pelo governo. O projeto desenvolvimentista 
brasileiro de alavancar obras de infraestrutura (com recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) sofreu com a difícil situação 
econômica, e diversas iniciativas não foram concluídas. A conjuntura econômica 
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teve impacto no campo político: a reeleição foi possível, mas com uma pequena 
diferença que deixou um legado de crise política. O segundo mandato iniciou-se, 
portanto, com um cenário de crises econômica, política e institucional decorrente 
da oposição de setores da base do governo no Congresso Nacional.

No campo da formulação da política externa, a diplomacia presidencial e 
o papel da Presidência como elemento incentivador e equilibrador de diferentes 
visões de política externa, que havia acontecido durante o governo Lula, foram 
abandonadas. A presidente Dilma mostrou sua preferência pela solução dos proble-
mas internos, junto com seu pouco interesse por temas externos, particularmente 
aqueles que apresentassem ganhos difusos e simbólicos, não tangíveis no curto 
prazo. Houve uma descentralização do processo decisório, e, pouco a pouco, di-
ferentes agências do governo foram se fazendo responsáveis por temas técnicos da 
política externa econômica – com destaque para as lideranças políticas próximas 
ao desenvolvimentismo –, assim como a assessoria da Presidência ocupou-se das 
crises políticas na América do Sul. O corpo diplomático, como defensor de uma 
política externa com ganhos simbólicos e progressivos, por meio de um aumento 
constante da participação do Brasil nos debates de diferentes temas da política 
global, foi perdendo espaços.

A relação entre a presidente Dilma e o Itamaraty foi, então, se deteriorando no 
decorrer do mandato. Houve uma diminuição no orçamento do ministério, assim 
como também no número de vagas para o concurso para a carreira diplomática, 
apontando para uma redução da participação brasileira de discussões de temas 
internacionais. Segundo Veiga e Rios (2011), questões econômicas de curto prazo 
teriam voltado a ocupar um papel central na política externa em detrimento de 
ações políticas de projeção internacional e de um comportamento estratégico mais 
geral. O esvaziamento do Itamaraty, a descentralização entre diversas agências da 
decisão sobre questões externas e a falta de interesse da presidente fez com que, no 
processo decisório, a responsabilidade pela definição da agenda, que poderia tanto 
ficar com a Presidência quanto com o Itamaraty, não ficasse com nenhum dos dois.

No início do segundo mandato, a crise política e os embates entre a presi-
dente e o Congresso Nacional trouxeram para os debates políticos alguns temas de 
política externa. Uma visão de atores políticos domésticos orientada para dentro 
foi tomando lugar e incentivando críticas à política externa e a movimentos de 
internacionalização de recursos. Processos judiciais referentes ao envolvimento com 
corrupção de grandes empresas brasileiras de serviços de construção de infraes-
trutura, internacionalizadas, e que vinham atuando como importante mecanismo 
da política externa brasileira para a América do Sul colocaram na agenda política 
os investimentos em infraestrutura na região financiados pelo BNDES e levados 
adiantes por algumas dessas empresas.
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6 BRASIL E UNIÃO EUROPEIA A PARTIR DE 2011

A parceria estratégica com a União Europeia não rendeu frutos significativos a partir 
de 2011. Embora tenham seguido os diálogos diante de temas da agenda global, 
a parceria não proporcionou resultados relevantes. Por um lado, ficou claro para 
a diplomacia brasileira que as concepções dos dois lados não encontravam muitas 
convergências. Por outro lado, o projeto de projeção global da política externa 
brasileira, que havia incentivado os europeus a propor a parceria, perdeu vigor. 
A participação do Brasil na política internacional, que havia se materializado em 
um intricado de diferentes coalizões internacionais e mecanismos de interação de 
política externa, sofreu uma visível redução na proatividade. O Brasil foi perdendo 
protagonismo na política global, e seus movimentos assumiram um caráter reativo.

O mês de outubro de 2011 foi marcado pela primeira cúpula Brasil-UE, 
que contou com a presença da nova presidente do Brasil e que, pela segunda vez, 
foi levada adiante pelos novos quadros do Seae. Nessa cúpula, foi assinado o II 
Plano de Ação Conjunta, para ser implantado entre 2012 e 2014. A declaração 
do encontro não trouxe muitas novidades: deu destaque para o incentivo a ações 
conjuntas ante temas multilaterais, como meio ambiente, operações de paz e se-
gurança internacional, reforma das Nações Unidas, questões de direitos humanos. 
Porém reforçou mais uma área que marcou a gestão de Dilma Rousseff: fez reiterada 
menção ao campo de interação acadêmica, tecnologia e inovação.21 

O II Plano de Ações Conjunta deu continuidade ao primeiro, sem mui-
tas novidades, introduziu um diálogo de alto nível sobre questões das Nações  
Unidas, destacou o combate ao terrorismo e ao crime organizado e estabeleceu 
novos diálogos setoriais sobre redução de risco de desastres e turismo.

No entanto, a desaceleração da estratégia de projeção global com o gover-
no Dilma se fez sentir na parceria estratégica. Em 2012, não houve reunião de 
cúpula, acontecendo o sexto encontro no início de 2013 e o sétimo em 2014.  
As declarações dos dois últimos encontros tiveram como principal foco temas vin-
culados à dimensão econômica – de ganhos de curto prazo – e ao desenvolvimento 
sustentável. As questões multilaterais – como os casos da Síria e os problemas de 
segurança na África – perderam a prioridade nas declarações. Em 2014, a tecnologia 
da informação recebeu destaque, e foi mencionado o III Plano de Ação Conjunta, 
previsto para ser implementado entre 2015 e 2017. A crise político-institucional 
de 2015 consumiu as energias do governo, e o que não era prioritário na política 
externa ficou em compasso de espera. Em 2015, não houve reunião de cúpula, e 
este plano não entrou em vigor.22

21. A declaração menciona diretamente o programa Ciências sem Fronteiras, do governo Dilma.
22. Em substituição a esse projeto de plano, atualmente está sendo terminado em novo formato de terceiro plano, 
para ter vigência de 2016 a 2020.
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7  O IMPACTO DA PARCERIA ESTRATÉGICA EM INTERAÇÕES  
MULTILATERAIS GLOBAIS 

Ademais da desaceleração no campo da política externa, houve também, como no 
governo anterior, divergências entre as posições brasileiras e europeias em fóruns 
multilaterais. No que diz respeito às ações em fóruns multilaterais globais, embora 
muitos itens sejam mencionados tanto nas declarações conjuntas quanto no II 
Plano de Ação Conjunta, os resultados foram ainda mais frágeis que no período do 
governo Lula. No campo dos direitos humanos, as expectativas iniciais de ajustes 
em relação ao tema não se confirmaram e, ao contrário, conformou-se uma tensão 
entre o respeito do Brasil por alguns princípios dos direitos humanos e seu respeito 
pela soberania dos Estados, em sua abordagem multilateral ante a situações de crise. 
Apesar do apoio brasileiro a algumas resoluções do Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas, seguiu existindo distância entre as posições do Brasil e da UE 
diante do tema. Os votos de Estados-membros europeus e brasileiros no conselho 
divergiram em relação ao ponto de partida.23

Com a manutenção do perfil autonomista da política externa, não houve 
coincidência com a posição predominante entre os países europeus no que diz 
respeito à segurança internacional, mais especificamente em relação aos enfren-
tamentos internos na Líbia e na Síria. A posição brasileira manteve os princípios 
da não intervenção e da solução pacífica de controvérsias, tão consolidadas no 
Itamaraty.24 Apesar da busca de ações comuns reiterada na declaração comum, du-
rante a cúpula de 2013, Dilma mostrou reservas quanto à ação da França no Mali  
(Ferreira-Pereira, 2015, p. 11). No que diz respeito à formação e defesa do 
Estado palestino, as percepções e, consequentemente, as escolhas também não 
foram coincidentes.

O distanciamento dos princípios tradicionalmente sustentados pela UE 
pode ser visto também no caso da “responsabilidade ao proteger”, proposta pelo 
governo brasileiro. Nesse caso, na medida em que o governo brasileiro sugeriu que 
medidas coercitivas deveriam ser implementadas apenas como última opção, e, 
em caso de intervenção militar, o Conselho de Segurança deveria monitorar sua 
implementação, a UE resistiu na defesa de que, em algumas situações de crise, seria 
importante haver flexibilidade para se poder mobilizar diferentes instrumentos de 
assistência e coerção – incluindo recursos militares (Gratius e Grevi, 2013, p. 4).25 

23. Enquanto as preferências europeias se orientaram para missões de controle em determinados países, as preferências 
brasileiras foram para a regulação de grandes temas, sobretudo dos direitos humanos de segunda e terceira geração.
24. No caso da Líbia, a Alemanha adotou uma posição próxima à do Brasil. No caso da Síria, o governo brasileiro apoiou 
a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) sobre violações dos direitos humanos pelo governo sírio, 
mas sem desdobramentos posteriores.
25. A responsabilidade ao proteger não foi mencionada nas declarações conjuntas de 2011 e seguintes.
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No que diz respeito às instituições econômicas internacionais, os desacordos 
na OMC persistiram, e a União Europeia começou as negociações da Parceria 
Transatlântica de Comércio e Investimentos (TTIP, na sigla em inglês). Quando 
confirmada, essa parceria esvaziará o papel da organização e, portanto, do principal 
fórum multilateral de comércio. No campo financeiro, embora em 2010 tenha sido 
acordada uma mudança nas cotas de participação do Brasil no FMI, a mudança 
não foi implementada por resistência dos Estados Unidos e inércia dos europeus.  
Os Estados europeus mantiveram, assim, as cotas que o governo brasileiro ques-
tionava.26 A crise na zona do euro, embora tenha arrefecido, afetou o espírito 
“solidarista” da União Europeia (Ferreira-Pereira, 2015). Em parte como resposta 
desde o Sul, em 2014, foi aprovada a criação de um banco de desenvolvimento 
pelos países do BRICS. Nos marcos do Grupo dos 20, o governo brasileiro buscou 
articulação de posições sobretudo com os parceiros do BRICS em detrimento de 
alianças com os países do Norte. Segundo Otero-Iglesias (2012, p. 14), no campo 
financeiro o governo brasileiro seria arredio a sistemas bancários e financeiros que 
viessem a limitar sua autonomia na área, assim como mostraria preferências por um 
“multilateralismo lucrativo” orientado para atender a interesses econômicos do país.

No que se refere à tecnologia da informação e controle, na situação referente à 
espionagem por parte da NSA, embora o Brasil tenha implementado uma parceria 
importante com a Alemanha e a questão tenha sido muito mencionada nas duas 
últimas reuniões de cúpula, em seu conjunto, a UE não mostrou uma posição forte 
de rejeição em função de visões internas diferentes sobre o tema. Por fim, foi aprova-
do nas Nações Unidas um documento aquém do esperado pelo governo brasileiro.

Os debates multilaterais sobre mudança climática ocuparam um lu-
gar central durante o período. Na reunião de Durban, em 2011, o Brasil as-
sumiu uma posição mais próxima à da União Europeia, colocando-se como 
mediador entre a posição da UE referente à assunção de compromissos inter-
nacionais legais e a China e a Índia, que defendiam apenas reduções voluntárias  
(Gratius e González, 2012, p. 14). Na conferência Rio+20, porém, houve um 
retrocesso na construção de ideias comuns entre o Brasil e a UE. Os dois lados 
divergiram em diversos temas. Primeiro, em relação ao conceito de economia verde, 
segundo, quanto à dinâmica da política de mitigação aos impactos das emissões do 
desflorestamento e da degradação das florestas na mudança climática (divergiam 
quanto aos métodos de financiar a redução do desflorestamento) e, terceiro, quanto 
aos instrumentos de construção de um regime internacional de desenvolvimento 
sustentável baseado nos três elementos: desenvolvimento, crescimento sustentável 
e proteção ambiental (Gratius e González, 2012, p. 12). Na prática, o governo 

26. No final de 2015, o Congresso americano finalmente aprovou a mudança.
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Dilma defendeu a ideia da responsabilidade comum, mas diferenciada, entre os 
países do Norte e os do Sul em relação aos danos ao meio ambiente. 

Como pano de fundo, a questão ambiental é um tópico difícil para o governo 
brasileiro. Existe uma tensão no Brasil entre a ideia da proteção ambiental em uma 
potência verde e o desenvolvimento econômico a qualquer custo, que limita as 
ações brasileiras no tema. O governo brasileiro, ao mesmo tempo que buscou tanto 
um compromisso com a redução do carbono quanto a redução do desflorestamento, 
desafiou a Corte Interamericana de Direitos Humanos para construir a hidrelétrica 
de Belo Monte.27 Na visão do governo brasileiro, a conciliação de segurança energé-
tica e desenvolvimento econômico aparece diferente da visão predominante na UE 
(Ferreira-Pereira, 2015). Por fim, em 2015, Brasil e União Europeia lançaram uma 
proposta conjunta para regulamentar o mercado de carbono, na Conferência do 
Clima, em Paris, que deu base para o acordo alcançado em seguida.

8  OS DIÁLOGOS NO ÂMBITO BILATERAL: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
INVESTIMENTOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Em termos gerais, a crise financeira da zona do euro e a crise econômica brasileira 
impactaram os diálogos bilaterais. Mas, por sua vez, os diálogos setoriais entre o Brasil 
e a UE prosperaram a partir da estruturação de um conjunto de canais de interação 
estabelecidos com o Seae, desenvolvendo diálogos diplomáticos, técnicos e acadêmicos. 

Nos três primeiros anos do governo Dilma, foram feitas quatro convocatórias 
para iniciativas inscritas nos marcos dos diálogos setoriais, com o financiamento de 
123 propostas, contemplando 22 diálogos. Os diálogos sobre dimensão ambiental do 
desenvolvimento sustentável, direitos humanos, governança do setor público, políticas 
culturais e políticas de integração regional foram contemplados nas quatro convocatórias. 

Na questão ambiental, a dimensão dos diálogos no âmbito bilateral seguiu 
ocupando um lugar importante, com mais êxito que o debate no âmbito mul-
tilateral. Apesar das dificuldades com a legislação brasileira,28 foi uma área que, 
em continuidade ao período de Lula, recebeu muitos recursos de cooperação da 
UE. O governo brasileiro buscou atrair a tecnologia europeia de energia solar 
e eólica, enquanto a UE mostrou interesse pelos biocombustíveis brasileiros  
(Gratius e González, 2012). Existe também um forte intercâmbio nos campos 
acadêmicos, de think-tanks, governos de regiões metropolitanas e sociedade civil 
que abrem boas perspectivas (Gratius e González, 2012).

27. Com fortes impactos ambientais.
28. A oposição doméstica que o governo enfrenta para concessões nessa área – a bancada ruralista – é composta em 
parte por sua base política.
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No que se refere aos investimentos europeus no Brasil, que era um dos prin-
cipais objetivos das tratativas diplomáticas com esses países abertas pela parceria 
estratégica, a crise limitou as expectativas do crescimento sugerido no plano de 
ação conjunta. No entanto, em torno de 50% de todo o fluxo de investimento 
externo direto (IED) que o Brasil recebeu entre 2008 e 2012 teve como origem a 
UE (Otero-Iglesias, 2014, p. 164).

Na área de ciência, tecnologia e inovação, o intercâmbio de acadêmicos e 
estudantes foi a área que mais cresceu, recebendo especial atenção da presidente 
Dilma. Embora o apoio europeu a projetos brasileiros nos quais o governo inves-
tiu fortemente tenha ficado aquém das expectativas iniciais,29 a transferência de 
tecnologia também tenha ficado aquém do esperado e tenha se confirmado mais 
em acordos com governos nacionais da Europa e embora o Instituto de Estudos 
Europeus, criado em 2011, tenha tido pouco impacto nos estudos europeus no 
Brasil e tenha sido desmontado ao final de seu primeiro período previsto, essa 
área foi muito importante, e um elevado número de estudantes e pesquisadores 
brasileiros estiveram por temporadas em instituições europeias.30

9 A DIMENSÃO REGIONAL

A interação do Brasil com a União Europeia na dimensão regional tem dois eixos. 
Dentre os objetivos comuns assinalados no comunicado conjunto de lançamento da 
parceria, estão o fortalecimento das relações UE-Mercosul e do diálogo UE-Estados 
latino-americanos e caribenhos (a partir de 2014, UE-Celac), em conjunto com o 
reforço do regionalismo. Nos dois casos, a manutenção da estabilidade regional e a 
estruturação de uma governança regional que avance com o processo de integração 
são vistos pela UE como elementos importantes. Embora exista um diálogo inter-
-regional estabelecido entre a UE e a Celac, do qual o Brasil faz parte, a parceria 
estratégica assinada trouxe o Brasil para um lugar diferente na visão europeia, 
comparado aos demais países da região.31 

O contexto, então, evoluiu de forma pouco favorável a uma articulação entre 
o Brasil e a UE nos temas regionais. A América Latina, em função de diferenças 
internas, não se constituiu enquanto ator internacional habilitado a dialogar com a 
UE ou a buscar posições comuns ante os temas internacionais. Além da formação 
da Unasul, que enfraqueceu a ideia de América Latina propriamente dita, não houve 
uma coincidência de posições entre os latino-americanos em relação às preferências 
políticas e às estratégias de desenvolvimento nacionais. A formação posterior da Celac 

29. Ferreira-Pereira (2015, p. 17) menciona uma falta de apoio da União Europeia ao projeto Ciência sem Fronteiras.
30. O diálogo sobre ciência e tecnologia foi contemplado em três das quatro convocatórias feitas entre 2011 e 2013.
31. Com exceção do México, com o qual a UE mantém também uma parceria estratégia. A parceria com o México tem 
o foco na dimensão econômica e, em termos políticos multilaterais, as posições mexicanas têm sido mais alinhadas 
com as posições ocidentais e, portanto, europeias.
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não foi suficiente para a superação dessas diferenças. Mais recentemente, o início das 
negociações do TTIP trouxe uma nuvem obscura para o futuro do inter-regionalismo.

Ademais, a parceria estratégica entre a UE e a Celac, que é um instrumento 
importante para o inter-regionalismo europeu, não é vista como prioridade pelo go-
verno brasileiro, além de a Celac ter recebido menos atenção que a Unasul nos círculos 
diplomáticos brasileiros. Por fim, a parceria estratégica Brasil-UE é considerada pelos 
brasileiros como o melhor mecanismo de interação com a UE e o melhor instrumento 
de política externa para fortalecer sua projeção global e os ganhos bilaterais.

A parceria estratégica, somada às expectativas de construção de posições 
conjuntas e à visão do Brasil como potencial líder regional, ampliada pela situa-
ção de autonomia que a política brasileira para os países vizinhos experimentou 
no período, trouxe para as relações UE-América Latina um equilíbrio diferente.  
Foi se conformando como uma relação triangular UE-Brasil-Celac (Brasil incluído).  
Nesse caso, cada vértice do triângulo, individualmente, tem relações diretas com 
os outros dois, proporcionando para o Brasil uma posição diferenciada, com maior 
possibilidade de influir sobre o andamento das relações da UE com o conjunto de 
países latino-americanos. E as ações conjuntas não aconteceram. A ascensão de 
Dilma não favoreceu o cenário de interação entre Brasil-UE-Celac em temas da 
agenda global. 

Na prática, em situações de crise dos regimes democráticos, a ideia de que o 
Brasil e a UE poderiam sustentar valores comuns nos marcos da parceria estraté-
gica UE-Celac-Brasil não se confirmou. No caso do impeachment do presidente 
paraguaio, em 2012, a reação brasileira foi interpretá-lo como um golpe e canalizar 
a posição de rechaço sul-americana por meio das instituições do Mercosul e da 
Unasul, dos quais o Paraguai foi temporariamente suspenso. A Celac não teve um 
papel relevante no tema, e a UE, por sua vez, seguiu a posição mais conciliadora 
adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), que interpretou a 
situação como dentro dos marcos da legalidade. A crise que vem tendo lugar na 
Venezuela também vem sendo tratada nos marcos da Unasul, e, após declarações 
de condenação, a UE limitou-se a apoiar a frágil iniciativa de diálogo implemen-
tada pela Unasul. Ainda no campo político, a negativa de permissão, por parte de 
alguns países, para a passagem do avião presidencial de Evo Morales durante a crise 
da questão da espionagem, causando situação de risco ao presidente boliviano, foi 
considerada coletivamente pela Unasul um desrespeito à região. 

O segundo eixo repousou sobre as negociações do Mercosul com a UE, que 
foram incentivadas e destacadas em todas as declarações conjuntas do Brasil com 
a UE. O diálogo político, que havia perdido vigor com a assinatura da própria 
parceria Brasil-UE, ficou no limbo, e as negociações comerciais do acordo de asso-
ciação UE-Mercosul, embora tenham sido retomadas em 2010, não conseguiram 
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decolar. As medidas protecionistas adotadas recentemente pelo governo argentino e 
a presença da Venezuela no bloco reduziram o interesse europeu e seu engajamento 
no tema. A crise da zona do euro também contribuiu para criar mais dificuldades 
para os avanços das negociações. 

Essas dificuldades favoreceram a formação de expectativas entre atores eco-
nômicos brasileiros de que um acordo poderia ser negociado entre o Brasil e a 
UE. No entanto, este tipo de acordo comprometeria alguns objetivos brasileiros 
de curto prazo, na medida em que iria contra os termos da tarifa externa comum 
do Mercosul, que, apesar das limitações, serve como elemento de coesão. Também 
a UE continuou a rejeitar a principal demanda brasileira de abertura do mercado 
agrícola europeu. Os avanços nas negociações do TTIP estão, porém, influindo 
para modificar a posição brasileira, a qual, progressivamente, vem apostando 
mais fortemente no acordo comercial com a UE, embora sem abrir mão da união 
aduaneira do Mercosul.32

10 CONCLUSÃO

A parceria estratégica entre a UE e o Brasil, assinada durante a presidência de Lula, 
foi resultado de um processo lento de aproximação, e tratou-se de uma iniciativa 
derivada do novo ativismo do Brasil na esfera internacional. A parceria se desdobrou 
em diversos diálogos setoriais, colocando o foco principal na articulação de posições 
em foros multilaterais. No entanto, desde sua assinatura, houve diversas posições 
conflitantes em relação a temas políticos que envolvem valores e instituições multi-
laterais, assim como pouca interseção entre as estratégias e as preferências de ambos.

Essas divergências podem ser entendidas a partir de um pano de fundo de 
diferenças substantivas. Primeiro, o Brasil mostrou preferências por uma ordem 
pluralista de Estados soberanos, multipolar e com diferentes visões de mundo, 
enquanto a UE defenderia uma sociedade internacional de Estados liberal e nor-
mativa. Embora o Brasil seja um país ocidental em suas visões e costumes internos, 
diferentemente da UE, que projeta em sua política externa o seu modelo político 
e econômico liberal, o Brasil não projeta estes valores em sua política externa e 
sustenta uma abordagem internacional baseada no respeito à soberania dos Estados, 
bem como aceita diferentes alternativas de ideologia e regime político. Segundo, a 
prioridade da diplomacia brasileira de construir coalizões nas instituições interna-
cionais e de desenvolver vínculos com outros países emergentes, alguns dos quais 
adotam modelos não liberais, é importante e atua como alavanca para as posições 
brasileiras na política internacional, não podendo ser, portanto, posta em risco. 
Por fim, embora o Brasil partilhe valores com a União Europeia e siga padrões 

32. A ascensão de Mauricio Macri na Argentina abre novas perspectivas de avanço das negociações.
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ocidentais internamente, sua diplomacia não reconhece a UE como um poder 
normativo da ordem internacional.

Desde 2008, a União Europeia se viu envolvida com uma crise financeira 
que teve fortes repercussões tanto internas quanto em sua atuação no exterior.  
Na perspectiva brasileira, a partir do primeiro mandato de Dilma, o país viveu uma 
crise econômica, mais claramente identificada a partir de 2012, e a política externa 
experimentou mudanças que reduziram o seu nível de proatividade com vistas a 
construir uma imagem do país na política internacional, a longo prazo. Com isso, 
além das posições divergentes com as posições europeias em foros multilaterais, 
em continuidade com o que ocorreu durante o governo Lula, as interações foram 
se contraindo, e ficaram mais visíveis no campo ambiental e da mudança de clima.

No entanto, embora tenha havido limites, também ocorreram mudanças po-
sitivas nas relações entre ambos e avanços no campo bilateral. Dois planos de ação 
conjunta foram implementados e diversos diálogos setoriais sobre temas de âmbito 
bilateral se desenvolveram. Áreas de cooperação entre a UE e o Brasil já existentes, 
mas que ocorriam fora de marcos institucionais regulares, foram institucionalizadas 
e ganharam novos espaços de implementação. Os canais de interação com o Seae 
construídos a partir de sua criação, o intercâmbio técnico e científico e o aumento 
do conhecimento um do outro foram ganhos importantes. Durante o governo 
Dilma, com o esvaziamento da dimensão multilateral, este tipo de interação foi 
ganhando mais centralidade, e, em seus primeiros três anos de governo, houve 
quatro convocatórias para financiamento de iniciativas nos marcos dos diálogos, 
com 22 diálogos contemplados.

Em 2015, a parceria entrou em compasso de espera com a não implementa-
ção de um terceiro plano de ação conjunta e com a não realização da cúpula anual.  
A UE tem vivido muitos desafios, e o Brasil, uma crise político-institucional junto 
com a crise econômica. As expectativas em relação à forma de saída da crise institu-
cional deixam os atores envolvidos na retaguarda, e a UE aguarda a definição de seus 
novos interlocutores. Porém, os diálogos bilaterais já estabelecidos seguem seu curso.
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ANEXO A 

QUADRO A.1
Lista de diálogos setoriais 

Âmbito multilateral Data de lançamento

Mudança climática 2007

Desarmamento, não proliferação e segurança 2008

Questões macroeconômicas 2008

Sociedade da informação 2008

Cooperação triangular¹ 2008

Âmbitos multilateral e bilateral Data de lançamento

Direitos humanos 2008

Sociedade da informação 2008

Políticas culturais 2008

Matéria de drogas 2013

Âmbito bilateral Data de lançamento

Pequenas e médias empresas 1995

Sociedades civis 2003

Ciência e tecnologia 2006

Transporte marítimo 2006

Dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável 2007

Política energética 2007

Políticas de integração regional 2007

Governança do setor público 2008

Desenvolvimento social e emprego 2008

Educação, juventude e esporte 2008

Questões industriais e regulatórias 2008

Propriedade intelectual 2008

Serviços financeiros 2008

Transportes aéreos 2008

Cooperação espacial civil 2008

Energia nuclear 2009

Questões sanitárias e fitossanitárias 2009

Concorrência 2009

Estatística 2010

Redução de risco de desastres 2011

Turismo 2011

Agricultura e desenvolvimento rural 2012

Mobilidade urbana 2012

Transporte terrestre 2014

Parlamento Europeu-Congresso Nacional2 Sem data

Fontes:  União Europeia e Brasil. Ministério do Planejamento. Diálogos setoriais União Europeia-Brasil. Informações disponíveis 
no seguinte portal: <https://goo.gl/W6amkF>. Acesso em: 25 dez. 2015. 

Notas: ¹A cooperação triangular não é uma questão multilateral, mas seus impactos se fazem sentir em terceiros países.
            2 O diálogo Parlamento Europeu-Congresso Nacional não tem a data de início publicada, e não teve ainda ações efetivadas.




