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AS RELAÇÕES COM OS ESTADOS UNIDOS (2008-2015)
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1 INTRODUÇÃO

O estudo das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos é um dos temas mais relevan-
tes e polêmicos da agenda da política externa. Essa realidade pode ser percebida na 
polarização em torno de conceitos como alinhamento e autonomia, bilateralismo e 
multilateralismo, e americanismo e antiamericanismo. Tal polarização revela duas 
dimensões: a do maniqueísmo, que persiste na avaliação das relações internacionais 
do Brasil, e a do peso que os Estados Unidos ocupam no imaginário do país e na 
construção de sua ação internacional, sua sociedade, política e cultura.2 

Esse debate deixa de perceber o real estado da arte dessas relações bilaterais, 
tanto em suas potencialidades quanto em suas limitações, que derivam dos con-
textos geopolíticos e geoeconômicos nos quais cada nação se insere e define sua 
posição relativa no equilíbrio de poder mundial. No caso do Brasil, ainda, esse 
debate tende a levar a uma superestimação do poder e do modelo norte-americano, 
bem como a uma subestimação de sua identidade e autonomia como nação da 
América Latina e do terceiro mundo. Além disso, essa superestimação dos recursos 
estadunidenses é sustentada por uma avaliação equivocada da estratégia deste país 
e de suas prioridades com relação ao mundo e, especificamente, para a América 
Latina e o Brasil.

A relação acaba sendo avaliada não pelo que é, mas pelos preconceitos sobre 
o Brasil, o que resulta em um comportamento pendular do país em direção aos 
Estados Unidos. Isso impacta o paradigma de política externa nacional, acarretando 
prejuízo a uma projeção regional e global autônoma, que busca uma parceria sólida 
não só com os Estados Unidos, mas com diversas nações, nas dimensões Norte-Sul 
e Sul-Sul do sistema internacional. Igualmente, algumas avaliações pendem para 
um caráter descritivo sem interpretações críticas.

1. Professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); e pesquisadora do Núcleo  
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Diante dessas fragmentações, o objetivo deste texto é analisar esse intercâmbio 
de 2008 a 2015. As reflexões se encontram divididas em cinco seções, sendo esta 
introdução a primeira delas. Na segunda seção, será analisada a agenda de política 
externa do Brasil e dos Estados Unidos no século XXI. Na terceira seção, abordam-
-se as dimensões político-estratégicas dessas relações bilaterais e, na quarta seção, 
apresenta-se a dinâmica econômico-financeira. Por fim, na quinta seção, busca-se 
apontar um balanço desse relacionamento e algumas tendências.

2 A POLÍTICA EXTERNA DO BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS: A AGENDA DO 
SÉCULO XXI 

Para o Brasil e os Estados Unidos, o período de 2008 a 2015 corresponde a uma 
agenda de poder e trajetórias trocadas,3 nas quais se desenrolam quatro administrações: 
George W. Bush – doravante W. Bush (2001-2008) – e Barack Obama – doravante 
Obama (2009-2015) –, respectivamente, dos partidos Republicano e Democrata; 
e Luiz Inácio Lula da Silva – doravante Lula (2003-2010) – e Dilma Rousseff – 
doravante Dilma (2011-2015) –, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). Em 
2008, os Estados Unidos viviam uma profunda crise político-econômica, enquanto 
o Brasil despontava como uma das principais nações emergentes do sistema, ao 
lado dos demais membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 
Em 2015, a crise se deslocou para o Brasil, e os Estados Unidos solidificaram sua 
recuperação pós-recessão, elevando a projeção hegemônica. 

Para a política externa, essas diferentes realidades corresponderam a momentos 
de continuidade e descontinuidade em ambos os países. Tais momentos podem 
ser divididos em duas fases, com diferentes impactos no relacionamento bilateral: 
de 2008 a março de 2011, mês no qual o presidente Obama visita o Brasil, logo 
no início do governo Dilma, e de abril de 2011 a 2015.

Analisando a política externa brasileira de 2008 a 2011, o que se observa é 
um período de consolidação do modelo de relações internacionais empreendido 
pela gestão Lula (2003-2010), acompanhado, paradoxalmente, do início de sua 
desconstrução pela gestão Dilma, nos meses imediatos a sua eleição e à visita de 
Obama ao país. Para a compreensão desse período, ainda é necessário diferenciar 
as dimensões da retórica e da prática no âmbito das relações internacionais do país, 
que correspondem ao ajuste e à passagem do alto ao baixo perfil na política externa. 

Examinando essas tendências, o triênio final do governo Lula (2008-2010) foi 
caracterizado, como citado, pela consolidação do modelo da diplomacia “altiva e 
ativa”, conforme desenhado desde 2003 pelo embaixador Celso Amorim (Amorim, 
2015). Em 2008, o papel do Brasil, tanto regional quanto global, era considerado 

3. Para uma análise contemporânea da política externa dos Estados Unidos, recomenda-se Pecequilo (2013).
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como um dos mais sólidos do sistema internacional. O período se destacou pela 
defesa de uma política externa de perfil autônomo, baseada na prioridade da Co-
operação Sul-Sul (CSS), mas sem abrir mão das parcerias Norte-Sul. Essa política 
foi definida como “autonomia pela diversificação”, por Vigevani e Cepaluni (2007); 
eixos combinados, por Pecequilo (2012); e de perfil afirmativo, por Visentini (2013). 

O que se observou foi a recuperação de uma agenda terceiro-mundista para 
essa CSS de defesa de temas sociais, como o combate à fome e à pobreza, que 
tornaram o Brasil referência em escala mundial. Essa dimensão reaproximou o 
país de tradicionais parceiros na África e no Oriente Médio, recolocando o tema 
do desenvolvimento na agenda internacional. 

Destaca-se ainda a associação com o BRICS, institucionalizando o grupo e a 
ampliação das alianças de geometria variável, como o IBAS (Índia, Brasil e África 
do Sul). Na região, ganha destaque o alargamento e o aprofundamento da inte-
gração sul-americana, seja por meio de arranjos já existentes, como o Mercosul e 
a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), seja pela criação 
de novos mecanismos, como a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e a 
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

No caso da Celac, em 2014 foi instaurado o Fórum China-Celac, simbólico 
da crescente presença chinesa na região latino-americana, em ascensão desde 2008. 
Naquele ano, a China (2008) lançou um policy paper sobre a região que enfatizava 
a importância de parcerias locais (incluindo o aprofundamento das relações com 
o Brasil, em termos políticos, estratégicos e econômicos). A natureza da CSS 
chinesa era sustentada na premissa do desenvolvimento pacífico, caracterizado 
pelas situações “ganho-ganho” (win-win). Para a América Latina e o Brasil, essa 
expansão chinesa demonstrou-se positiva por trazer mais investimentos e recursos 
à região,4 fundamentalmente associados a obras de infraestrutura e exportações de 
commodities (alimentos, energia e matérias-primas). 

Porém, essa expansão também provocou desvios de comércio, enfraquecimento 
de arranjos produtivos locais, pressões sobre a integração regional e, internamente, 
a desindustrialização de alguns países. Em termos específicos brasileiros, todos esses 
fenômenos puderam ser percebidos, e, para as relações bilaterais com os Estados 
Unidos, o impacto mais direto foi a consolidação da China como principal parceira 
individual do Brasil, em detrimento dos norte-americanos. Essa ultrapassagem 
pode ser explicada tanto pela consolidação do papel global chinês no pós-2008 e a 
consolidação das alianças entre os emergentes como pelo recuo dos Estados Unidos 
e da União Europeia. No hemisfério, isso gerou um fato relevante: a triangulação 

4. Fenômeno similar, e que antecede essa presença chinesa na região, é a projeção da China na África a partir de 
1999, com a criação do Fórum China-África (Forum on China-Africa Cooperation – FOCAC). Ver mais a esse respeito 
em Visentini e Equipe Cebrafrica (2012), para uma análise do tema.
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estratégica Brasil-China-Estados Unidos, desafiando a tradicional zona de influência 
norte-americana. Como será analisado, isso levará a contrarreações hegemônicas 
regional e globalmente, visando conter esses movimentos.

Além disso, a América do Sul se tornou plataforma de negociações inter-
-regionais inéditas, como as cúpulas América do Sul-Países Árabes (Aspa) e América 
do Sul-África (ASA), fortalecendo a CSS. Simultaneamente, isso não significou 
o abandono das ações Norte-Sul, como a retomada das tratativas entre Mercosul 
e União Europeia, iniciadas nos anos 1990. A previsão de conclusão das nego-
ciações continua, porém, em aberto até julho de 2016. No campo multilateral, o 
Brasil liderou a coalizão do G20 comercial no âmbito da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), com especial destaque nas negociações da Rodada do De-
senvolvimento de Doha (RDD), na Reunião Ministerial de Cancun, em 2003. 
Em outro G20, o financeiro, o país desempenhou, ao lado do BRICS, importante 
papel nas conversações sobre o futuro da economia global, em particular no triênio 
2008-2010, auge da crise econômica nos Estados Unidos e na União Europeia.

Outro marco da política externa do período foi a consolidação do “princípio 
da não indiferença” pelo chanceler Amorim, quebrando uma prática tradicional 
de não envolvimento e não ingerência em terceiros países. Inspirado pelo conceito 
da União Africana (UA) de que não é possível ignorar tragédias humanitárias, esse 
princípio sustenta a presença brasileira como liderança na Missão de Estabilização 
das Nações Unidas no Haiti (Minustah). Da mesma forma, sustenta um papel 
mais ativo e o envolvimento em questões mundiais e regionais de teor similar, e 
com implicações para a estabilidade global, por exemplo, as negociações de paz no 
Oriente Médio e na questão nuclear do Irã, como será abordado.

Já em 2005, essas iniciativas se traduziram no relacionamento bilateral, com 
o lançamento do Diálogo Estratégico, com os Estados Unidos reconhecendo esse 
papel, como será examinado. Em 2008, havia, portanto, uma solidez real dessa 
agenda externa, que dava ao Brasil um novo ganho de poder externo. Internamente, 
apesar da crise econômica global, o país prosperava, amparado pelo dinamismo do 
mercado interno, devido à expansão do crédito e às reservas conquistadas a partir 
do comércio com a China. 

O período final do governo Lula foi de elevado otimismo e de crescimento, o 
que levou à vitória da continuidade nas eleições de 2010, com Dilma. Em 2010, a 
oposição focou em críticas à política externa, devido a esse elevado apoio popular 
interno, com atenção às relações com os Estados Unidos e aos contenciosos com esse 
país: direitos humanos e questão nuclear do Irã e a condenação do golpe em Honduras. 

Como apontam Hirst e Lima (2015), no século XXI, “a política externa 
ganhou um espaço na opinião pública e se tornou um tópico para despertar o 
debate e a polarização dependendo do assunto em jogo”. E nada mais polarizado 
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do que as relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, cada vez mais divididas entre 
“americanistas” e “não americanistas”, divisão maniqueísta e que reduz as relações 
internacionais ao âmbito hemisférico. Não cabe aqui adentrar nos detalhes dessas 
agendas, tendo em vista que serão examinadas adiante, mas é preciso destacar que 
esta pressão sobre as relações internacionais refletiu-se, ao lado de outros fatores, 
em uma agenda de baixo perfil no pós-2011.

Ainda que prevalecesse uma continuidade no discurso externo de Dilma, de 
manutenção das iniciativas, as primeiras ações contrariaram essa demanda. Antes 
mesmo de assumir, a presidente recém-eleita disse que, no campo dos direitos 
humanos, seriam feitas mudanças. A preocupação era retirar a repercussão do caso 
de Sakineh Ashtiani, condenada à morte por apedrejamento no Irã, que a oposição 
levantara como prova do apoio do Brasil a ditadores (Ahmadinejad, no Irã, Hugo 
Chávez, na Venezuela, dentre outros). A primeira visita anunciada foi a do presidente 
Obama ao Brasil, em março de 2011, e a busca de um “relançamento” da relação. 
Para o Ministério das Relações Exteriores (MRE), foi indicado o ex-embaixador 
em Washington Antônio Patriota, que permaneceu no cargo de 2011 a 2013.

Até o conflito com os Estados Unidos, em 2013, por conta da espionagem à 
presidente Dilma pela Agência de Segurança Nacional (NSA, sigla em inglês), não 
houve grandes novidades na agenda externa. Isso levou à aprovação, nas Nações 
Unidas, da Lei da Privacidade Digital, em 2013. Nesse mesmo ano, haveria uma 
troca na gestão do MRE, e o embaixador Patriota foi substituído pelo embaixador 
Luiz Alberto Figueiredo Machado (Patriota assumiu logo na sequência a repre-
sentação do país nas Nações Unidas), que ficou no cargo até janeiro de 2015. Ao 
iniciar-se o segundo mandato da presidente Dilma, o novo ministro nomeado foi 
o embaixador Mauro Vieira, que, como Patriota, fora embaixador em Washington.

Antes disso, outra iniciativa que também poderia ser apontada como rele-
vante é a contraposição do conceito de “responsabilidade ao proteger” (RwP) à 
“responsabilidade de proteger” (R2P), que criticava as intervenções que estavam 
sendo feitas em nome das Nações Unidas, pedindo critérios mais claros. Porém, 
essas iniciativas eram mais limitadas a temas e tópicos, mais em resposta a crises 
do que em correspondência a uma visão estratégica. Dessa forma, não puderam 
impedir um razoável encolhimento brasileiro em sua projeção. 

Em contraste com o “princípio da não indiferença”, o RwP mantinha-se em 
nível mais retórico do que prático. Inclusive, o Brasil abandonou gradualmente a 
prioridade da não indiferença, principalmente na América do Sul. As tensões quase 
permanentes na Venezuela, em particular após a morte de Chávez, em 2013, e a 
crise institucional no Paraguai, que levou à deposição do presidente eleito Fernando 
Lugo, careceram de uma mediação brasileira e das instituições sul-americanas de 
uma forma geral. Mesmo a suspensão temporária do Paraguai dessas instituições 
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foi tratada de forma pouco sólida e foi pouco contestada no âmbito dos protocolos 
democráticos do Mercosul e da Unasul.

Na América do Sul, nas relações com o BRICS, tudo prevaleceu em compasso 
de espera, esvaziando o ativismo anterior. Na região, mesmo com a criação do 
Conselho de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e do Conselho de Defesa 
Sul-Americano (CDS) para manter o processo de aprofundamento da integração, 
não se observou uma compatibilização entre planejamento e recursos (e ações sólidas 
do governo brasileiro). Prevaleceu um descolamento entre o que eram intenções e 
o que efetivamente se investia de capital político-econômico nestas ações.5

No caso do BRICS, ainda assim, em 2014, foi lançado o Novo Banco de 
Desenvolvimento do BRICS (NBD), na cúpula de Fortaleza, devido à ação da 
China e da Índia, majoritariamente. Parte da quebra pode ser explicada não só 
pela necessidade de acomodação interna, evitando um tema polarizado e buscando 
atrair a oposição, com a aproximação com os Estados Unidos, mas também pelo 
estilo de liderança da presidente, mais voltado a temas internos. Em oposição à 
diplomacia presidencial de Lula (e de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso, 
1995-2002), a presença de Dilma externamente era menos frequente e sistemática. 
As condições econômicas internas e a crescente oposição, em particular no biênio 
2014-2015, resultaram em um governo mais voltado às crises do que à solidificação 
de um papel global para o Brasil.

Em 2015, o governo tentou promover uma nova ofensiva externa, compensa-
tória de sua perda de espaço. Entre maio, junho e julho daquele ano, a presidente 
investiu nas relações bilaterais com a China, os Estados Unidos e a União Euro-
peia, tentando encontrar na política externa uma válvula de escape para as crises 
domésticas. A ideia era, por meio de acordos bilaterais com esses grandes parceiros, 
dinamizar a economia brasileira, com atração de investimentos, novos projetos e 
abertura de mercados. Não havia um conteúdo político destacado dessas agendas, 
até mesmo na CSS com a China (da qual resultou o Plano de Ação Conjunta), 
uma vez que prevalecia a preocupação com os temas internos e uma perspectiva 
apolítica de relações internacionais.

Dessa forma, entre 2008 e 2015, a trajetória do país foi da força à fraqueza, 
em duas fases: força relativa, de 2008 a 2011, final do governo Lula e início do 
governo Dilma; e fraqueza relativa, de março de 2011 a dezembro de 2015. Por sua 
vez, a trajetória da política externa dos Estados Unidos foi contrária, da fraqueza 
relativa à reafirmação hegemônica. 

O período corresponde ao último ano do governo de W. Bush, já imerso em 
uma profunda crise econômica e recessão, e à campanha presidencial de Obama e 

5. Ver Pecequilo e Carmo (2015) para uma análise da política regional do Brasil.
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sua chegada ao poder (2009-2015). Em termos gerais, a política externa do período 
pode ser dividida em dois períodos, que correspondem ao mesmo recorte temporal 
mencionado para as relações bilaterais Brasil-Estados Unidos: de 2008 a março de 
2011 e de abril de 2011 ao final de 2015. 

Em termos de política externa, observa-se em 2008 a continuidade dos ajus-
tes táticos iniciados por W. Bush em janeiro de 2005, ano que corresponde a sua 
posse em segundo mandato. Tais ajustes referem-se a uma agenda compensatória 
das crises geradas pela própria administração em seu primeiro termo (2001-2004), 
devido ao seu perfil unilateral e militarista. Embasando esse perfil, encontra-se 
a doutrina Bush, desenvolvida na Estratégia de Segurança Nacional (National 
Security Strategy – NSS) de 2002, que defende as guerras preventivas realizadas 
pelos Estados Unidos, assim como documentos que definem o “Eixo do Mal” de 
países inimigos dos norte-americanos (Irã, Iraque e Coreia do Norte, inicialmente, 
depois também Cuba, Síria e Venezuela).

Econômica e estrategicamente, a guerra global contra o terror (global war on 
terror – GWT), iniciada após os atentados de 11 de setembro de 2001, os conflitos 
em solo deflagrados pelos republicanos no Afeganistão (2001-2014) e no Iraque 
(2003-2013), o foco no reposicionamento estratégico na Eurásia e a desvalorização 
do multilateralismo agravaram uma situação de isolamento, perda de credibilidade 
e superextensão: havia um refluxo do poder norte-americano.

Para a América Latina, o primeiro mandato de W. Bush representou uma 
época de estagnação. Em contraste com um discurso de campanha, em 2000, que 
prometia a renovação da cooperação hemisférica e o lançamento de um “século 
das Américas”, com iniciativas de impacto na área comercial, o que se observou 
foi uma agenda minimalista. Essa agenda apenas continuou reproduzindo assime-
trias políticas e econômicas conhecidas, com críticas a governos vistos como “não 
democráticos” segundo a avaliação estadunidense (com destaque à Venezuela de 
Hugo Chávez), tentativa de imposição de condicionalidades às nações associadas 
a tentativas de ingerência, pouca atenção econômica e foco em questões como o 
tráfico de drogas, a imigração e o fenômeno em ascensão do terrorismo transnacional. 

No que se refere a esse último tópico, a Colômbia passou a ser identificada 
como zona de “narcoterrorismo”, por conta da atuação das Forças Armadas da 
Colômbia (Farc),6 e a tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, como santuário 
de grupos tipo Al-Qaeda, Hamas e Hezbollah e para a ação do crime organizado. 
Paralelamente, ocorreram o esvaziamento das negociações da Área de Livre Comércio  

6. O conflito com as Farc origina-se em tensões internas na Colômbia ainda nos anos 1960. O que essa “nova” classificação 
narcoterrorista busca é reenquadrar essas tensões em termos mais atualizados e descaracterizar sua trajetória, de certa 
forma, para associá-la à GWT. Essa tática do governo W. Bush visa facilitar a justificativa de ações militares unilaterais 
na região e a projeção dos Estados Unidos na América do Sul militarmente, mesma lógica aplicada à tríplice fronteira.
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das Américas (Alca), a continuidade da guerra contra as drogas na Colômbia, o 
aumento dos contenciosos com a Venezuela de Chávez e o foco em negociações 
comerciais com países de elevada interdependência com os Estados Unidos. Isso 
resultou na constituição do Acordo de Livre Comércio da América Central e Repú-
blica Dominicana (CAFTA-DR) e de um tratado bilateral de livre comércio com 
o Chile, em 2004, iniciativas que entraram em vigor, respectivamente, em 2007 e 
2004, que pouco agregaram em termos de valor político ou econômico à região.

Esse vácuo de poder norte-americano e seu declínio global permitiram uma 
maior margem de manobra para os países latino-americanos, que, como visto a 
partir da análise da política externa brasileira, se empenharam na construção de 
novos projetos de integração regional e reformas socioeconômicas. Além desta 
elevação da ação dos poderes intrarregionais, como Brasil e Venezuela, também 
se observou o aumento gradual da projeção da China em muitos países, o que 
relativizará a presença hemisférica dos Estados Unidos.

O ano de 2008 será representado por uma contrarreação a esses fatores, que, 
como citado, se inicia em janeiro de 2005. Essa contrarreação estende-se ao governo 
de Obama. Em termos globais, o segundo mandato de W. Bush foi sustentado em 
três pilares: multilateralismo assertivo, diplomacia transformacional e reaproximação 
com grandes potências regionais.

Mais uma vez, foram poucas as implicações regionais dessa “retomada” de 
um padrão multilateral da hegemonia. Dentre as medidas realizadas, podem ser 
incluídas a criação e a implementação de mais três tratados de livre comércio (TLCs) 
bilateral com o Peru, a Colômbia e o Panamá, que iniciaram suas negociações entre 
2006-2007 e somente entraram em vigor em 2009, 2012 e 2011, respectivamente. 
Esses tratados apenas validavam situações pré-existentes, e não traziam vantagens 
comparativas aos países latino-americanos, tanto que, em todos os casos aqui citados 
de TLCs – Chile, Peru, Colômbia e Panamá –, o aumento dos fluxos comerciais 
foi pouco significativo e não pôde barrar o avanço chinês nesses países. 

Em termos de ajuste, os mais significativos foram na dimensão político-
-estratégica, em dois níveis: i) aumento das iniciativas militaristas para a região; 
e ii) instauração do citado Diálogo Estratégico com o Brasil. No que se refere ao 
primeiro item, podem ser listadas diversas iniciativas militaristas: a reativação da 
Quarta Frota do Atlântico Sul, pertencente ao Comando Militar do Sul (US-
SOUTHCOM); a criação de um novo comando militar para o patrulhamento 
da região do Atlântico Sul, também renomeada pelo lado brasileiro de Amazônia 
Azul, compartilhada por América do Sul e África (Comando Militar Africano 
– USAFRICOM); e a Iniciativa Mérida de guerra contra as drogas na fronteira 
com o México, associada à construção de um muro entre os países para barrar a 
imigração e facilitar o controle das fronteiras.
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Por sua vez, o Diálogo Estratégico, estabelecido em 2005, significou a elevação 
do relacionamento a nível global. A mesma postura pode ser observada em 2010, 
quando foi lançada a nova NSS dos Estados Unidos, já no governo Obama, na qual 
o Brasil era definido como um dos “novos centros de poder” globais (Estados Uni-
dos, 2010). Como será analisado na seção seguinte, esse movimento foi percebido 
como positivo por muitos setores dentro do país, enquanto outros consideraram 
o efeito apenas “pró-forma”, e que o Brasil permaneceria como secundário para os 
norte-americanos enquanto não reajustasse sua política externa.

Independentemente dessas discussões específicas sobre a relação bilateral, que, 
como se tem indicado, serão abordadas nas próximas seções, é fato que o Brasil 
fazia parte do grupo de potências regionais emergentes das quais os Estados Unidos 
desejavam se reaproximar, após os conflitos, no primeiro mandato de W. Bush. Essa 
tática se aplicava também a parceiros tradicionais, como os europeus, representando 
uma readaptação republicana às novas circunstâncias de poder político-econômico 
em queda. Optava-se pela tática da contenção pelo engajamento dos demais países, 
e não pela confrontação aberta e pelo unilateralismo.

Esse ajuste de W. Bush foi bem-sucedido, tanto que houve uma continuidade 
dessas ações na agenda de Obama em seu primeiro biênio à frente da Casa Branca. 
Ainda que Obama mude fortemente a retórica de W. Bush, o que se observa é 
continuidade. Novos termos são introduzidos, como “poder inteligente” (smart 
power), outros são retirados, como GWT, o que passa uma impressão de inovação, 
que garantiu a Obama o Prêmio Nobel da Paz em 2009. 

Porém, em termos práticos, a política externa manteve essa tática compensatória, 
a qual se somou à necessidade do desengajamento das tropas terrestres no Afeganistão 
e no Iraque. Majoritariamente, a projeção de poder sob Obama entre 2009-2011 
seguiu uma linha defensiva, com a presidência focada na recuperação econômica. 

O papel dos emergentes também mereceu destaque. A NSS de 2010 afirmava 
o seguinte:

o ponto de partida de qualquer ação coletiva é nosso engajamento com outros paí-
ses. O pilar deste engajamento é a relação dos Estados Unidos com nossos amigos e 
aliados mais próximos na Europa, na Ásia, na América e no Oriente Médio – laços 
que são enraizados em interesses e valores comuns, e que reforçam nossa segurança 
mútua e a segurança e a prosperidade abrangentes no mundo. Estamos trabalhando 
para construir parcerias mais fortes e eficientes com outros centros de influência – 
incluindo China, Índia, Rússia, assim como nações crescentemente influentes como 
Brasil, África do Sul e Indonésia –, para que possamos cooperar em questões de 
alcance global e regional, reconhecendo que o poder, em um mundo interconectado, 
não é mais um jogo de soma zero (...). Os Estados Unidos são parte de um ambiente 
internacional dinâmico, no qual diferentes nações estão exercendo maior influência 
(Estados Unidos, 2010, p. 3 e 43, tradução nossa).
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A mesma lógica se aplicou à América Latina: uma nova retórica, associada à 
forte demonstração de interesse, que se esvazia pela ausência de medidas práticas. 
Como sustenta Lowenthal (2011, tradução nossa), “depois de sua eleição (...) Ba-
rack Obama e membros de sua administração demonstraram rápido interesse na 
América Latina e no Caribe”. Segundo o autor, esse interesse estava relacionado à 
percepção de que a região, e alguns de seus países, como México e Brasil, poderia 
ter impactos diretos para os interesses norte-americanos. No caso do México, até 
mais do que no caso do Brasil, a temática da segurança (drogas e imigração) era 
acentuada e merecia atenção mais sistemática. 

No que se refere ao Brasil, a ascensão do país era vista de forma dúbia por 
Washington: por um lado, era percebida como positiva para a estabilidade da 
América do Sul, vis-à-vis países que eram percebidos como riscos elevados (Vene-
zuela); por outro, a maior autonomia brasileira afeta a balança de poder regional, 
em detrimento dos norte-americanos. Iniciativas como a Unasul, a Celac, o BRICS 
e as demais coalizões de geometria variável, além de alianças bilaterais, como a 
Brasil-China, cresceram em paralelo (e em separado) aos Estados Unidos, criando 
alternativas independentes do seu interesse. 

Como indica Walt (2005), essas são ações associadas ao processo desencadeado 
por W. Bush de fortalecimento de coalizões, ações e negociações diplomáticas sem 
os norte-americanos, devido à opção dos republicanos pelo unilateralismo. Inicial-
mente, essa dinâmica, conhecida como soft balancing (equilíbrio brando), focara 
uma medida de contenção das ameaças representadas pelo governo W. Bush, com 
um perfil defensivo, para elevar-se para uma dimensão propositiva-ofensiva. Grupos 
como o BRICS passaram por um processo de institucionalização e começaram a 
desenvolver medidas, a exemplo do NBD.

Entretanto, esse “rápido interesse” não levou a mudanças ou a medidas práticas, 
e o período até março de 2011, quando Obama visita o Brasil, passa relativamen-
te em branco (à época, o Diálogo Estratégico foi elevado a Diálogo Estratégico 
Global). Isso não significa que Obama desmonte as iniciativas de seu antecessor, 
particularmente as militares, mas, sim, que existe uma continuidade sem inovação. 
A inovação, na realidade, veio somente ao longo de 2011, quando a economia 
norte-americana consolidou sua recuperação, e os Estados Unidos puderam passar 
de uma posição defensiva a uma ofensiva. Mas em que consistiu essa ação?

O foco de Obama no pós-2011 foi realizar o que podia, principalmente me-
didas de grande impacto e com maior possibilidade de sucesso (América Latina) 
e novas políticas para a Ásia e a União Europeia, e deixar em suspenso o que não 
teria sucesso, no que se enquadra a política para o Oriente Médio. Nessa região, 
a expansão do Estado islâmico e os eventos da Primavera Árabe depois de 2010, 
associados à intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
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na Líbia, à continuidade da guerra civil na Síria e aos subprodutos, como a crise 
dos refugiados, foram enquadrados na dimensão da “paciência estratégica”. O 
termo foi utilizado com frequência pela gestão Obama e se consolidou, apesar das 
críticas, na NSS de 2015 (Estados Unidos, 2015). 

A única exceção a essa paciência foi a conclusão do Acordo Nuclear com o Irã, 
em 2015. Deve-se destacar que esse acordo sucedeu a primeira tentativa de negociação 
com este país, patrocinada pelo Brasil e pela Turquia em 2010, e que consistiu em 
um dos grandes marcos das relações bilaterais do período, como será visto.

E as demais políticas de grande impacto com maior possibilidade de sucesso, 
e as novas políticas, quais foram? Aqui podem ser destacadas várias frentes. Um 
dos elementos a ser destacado é que os Estados Unidos abandonam uma política 
de engajamento positiva dos emergentes e passam a criticá-los. Nesse campo, está 
incluída a relação com a China, a Rússia, a Índia e o Brasil. Além das críticas ao 
suposto imperialismo desses países na CSS, também se tornou comum uma pressão 
contra a agenda que defendiam, de reformas estruturais na governança global. 

Para os emergentes, essas reformas eram necessárias para democratizar e 
atualizar as organizações internacionais governamentais ao novo equilíbrio de 
poder global, enquanto para os Estados Unidos isso consistia em um revisionismo 
inadequado. Em discurso ao Parlamento britânico em 2011, Obama confronta os 
emergentes por suas posturas. 

Adicionalmente, os Estados Unidos não reconheciam os emergentes como 
um bloco, negando o conceito de BRICS como uma espécie de “propaganda”, 
independentemente dos esforços de institucionalização do grupo. Essa é uma 
conhecida tática do “dividir para conquistar” realizado pela hegemonia, visando 
focar nas relações bilaterais. Obama afirma que:

países como a China, a Índia e o Brasil estão crescendo rapidamente. Esse desenvolvi-
mento deve ser bem-recebido, pois permitiu que milhões, por todo o mundo, tenham 
saído da pobreza, criando novos mercados e novas oportunidades para nossas nações. 
Enquanto essa rápida mudança ocorre, tornou-se moda em alguns meios questionar se 
esta ascensão irá acompanhar o declínio da influência americana e europeia no mundo. 
Talvez, segundo esse argumento, essas nações representem o futuro, e o tempo de nossa 
liderança tenha passado. O argumento está errado. O tempo da nossa liderança é agora. 
Foram os Estados Unidos (...) e nossos aliados democráticos que moldaram o mundo 
no qual estas nações (...) puderam crescer (Estados Unidos, 2011, tradução nossa).

À parte essa ofensiva retórica, houve uma ação prática em termos globais, com 
foco em regiões e iniciativas específicas, visando aos emergentes. Na Ásia, isso se 
traduziu na ação da Parceria Transpacífica (TPP), também conhecida como “pivô 
asiático”. Lançado em 2011, o pivô foi composto pela reorganização das forças de 
projeção militar na Ásia-Pacífico via Comando Militar do Pacífico (USPACOM) 
e pela criação de um arranjo de livre comércio. 
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Esse arranjo entrou em vigor em outubro de 2015, anunciado como o “maior 
tratado de livre comércio mundial”, e era composto por Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Peru, México, Japão, Cingapura, Brunei, Vietnã e Malásia. Nenhum dos 
membros do BRICS encontra-se incluído no arranjo, que surge como forma de 
pressionar a ascensão chinesa na Ásia e a presença russo-indiana, também fechando 
espaços ao Brasil. Tática similar pode ser percebida no lançamento das negocia-
ções secretas de outro acordo comercial: a Parceria Transatlântica em Comércio e 
Investimentos (TTIP), entre os Estados Unidos e a União Europeia. Iniciadas em 
2013, estas negociações continuam em andamento, sem previsão de encerramento 
(lembrando, ainda, que são negociações que ocorrem paralelamente e nem sempre 
em consonância com os preceitos da OMC).7

Na América Latina, depois da visita de Obama ao Brasil, em 2011, como será 
analisado, a relação bilateral passou por altos e baixos. Na região, o foco manteve-se 
nos TLCs. Além disso, procurou-se contrapor estes TLCs às iniciativas do Brasil, 
somando-se o apoio à Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico foi formada 
em 2012 com um caráter predominantemente comercialista por México, Chile, 
Colômbia e Peru. A contenção indireta via TPP e TTIP, assim como as pressões 
militares no Atlântico Sul, se manteve. No geral, prevaleceu uma ofensiva retórica 
para a política regional e um foco em Cuba entre 2013-2015. No que se refere 
à ofensiva retórica no hemisfério, em 2013, o secretário de Estado John Kerry 
decretou o fim da Doutrina Monroe,

a era da Doutrina Monroe acabou (...). A relação que buscamos e que estamos tra-
balhando duro para construir não diz respeito a declarações dos Estados Unidos de 
como e quando o país vai intervir nos assuntos de outros Estados americanos. É sobre 
nossos países percebendo uns aos outros como iguais, dividindo responsabilidades, 
cooperando em questões de segurança e aderindo não a uma doutrina, mas a decisões 
que nos fazem parceiros, para avançar os valores e os interesses que compartilhamos 
(Kerry, 2013, tradução nossa).

Porém, não se pode esquecer que esse seria o “segundo” fim da Doutrina 
Monroe desde o início do pós-Guerra Fria, tendo em vista que o período de 1989-
1991 foi caracterizado por uma ofensiva norte-americana na região com base no 
discurso cooperativo. A ideia do trade, not aid (comércio, não ajuda) trazida pela 
presidência de George H. W. Bush, representada pelos pilares da integração regional, 
do neoliberalismo e da boa governança, já havia sido colocada antes como o início 
de uma nova era de relacionamento hemisférico. Autores como Kissinger (1993) 
chegaram a definir esse relacionamento como um dos sustentáculos da nova ordem 
mundial em emergência, com a América Latina sendo definida como um modelo 
de consolidação econômica e política liberal e capitalista.

7. O apoio a grupos de oposição à Rússia na Ucrânia, e os embargos a esse país realizados pelos Estados Unidos e pela 
União Europeia também se enquadram nessa agenda de contenção.
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Exageros à parte, de que a América Latina e os Estados Unidos “conduzi-
riam” esse novo cenário global, a agenda norte-americana apontava para uma 
reestruturação regional naquele momento. Tal reestruturação, mais do que nunca, 
reforçaria a influência hegemônica dos Estados Unidos, uma vez que haveria uma 
adesão a seus arranjos integracionistas e a sua regra político-econômica sustentada 
no Consenso de Washington (que defendia a diminuição do papel do Estado, 
privatizações, cortes sociais, entre outros). Basicamente, a ponta de lança deste 
projeto foi a Iniciativa para as Américas, na qual foi lançado o tema da construção 
da Zona Hemisférica de Livre Comércio (ZHLC) e o Acordo de Livre Comércio 
da América do Norte (Nafta) entre Estados Unidos, Canadá e México. Dentre 
estes, somente o Nafta entrou em vigor, enquanto a Iniciativa para as Américas se 
esvaziou rapidamente, mais pela falta de ações concretas norte-americanas do que 
pelo pouco interesse local. 

Para a América Latina, as propostas eram percebidas como uma tábua de 
salvação, sustentadas na promessa de comércio e investimentos. A política de ali-
nhamento das políticas externas da região aos Estados Unidos somente facilitaria 
esse processo que não se concretizou. Em 1994, uma nova tentativa de relançamento 
da ZHLC, via Alca, igualmente se esvaziou, depois de uma década de negociações 
sem compromissos estadunidenses reais e devido ao desinteresse do Brasil. Assim, 
este “primeiro” fim da Doutrina Monroe apenas se esvaziou e igualmente não gerou 
nenhuma ação real da política externa norte-americana na reforma de mecanismos 
já existentes, como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar) e a 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Além disso, também não houve 
mudança com relação à política direcionada à Cuba, o que somente ocorreu em 
dezembro de 2014, etapa final da presidência de Obama.

A pergunta que fica é esta: existirá, algum dia, um fim para a Doutrina Monroe? 
Ou se trata apenas de jogo retórico? Pode-se dizer que é apenas jogo retórico, tendo 
em vista que os seus princípios, conforme estabelecidos em 1823, continuam os 
mesmos. E quais seriam eles? A definição do hemisfério americano como zona de 
influência norte-americana, parte de seu território continental geograficamente (de 
onde deriva a expressão “quintal”), e a preservação de sua estabilidade por meio da 
contenção do poder de potências intra e extrarregionais, como garantia de segurança 
dos interesses estadunidenses. Geopolítica e geoeconomicamente, essa realidade 
não se altera, o que se transforma é a tática apresentada para sustentar esta ação. A 
América Latina sempre foi, e continuará sendo, uma fronteira de segurança para 
os Estados Unidos.8

8. A título de comparação, a política externa brasileira também possui suas fronteiras de segurança nas quais nunca 
deixará de agir, independentemente de um discurso diplomático cooperativo: Cone Sul, Amazônia Verde e Amazônia 
Azul são algumas dessas fronteiras. 
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A ação prática traduz isso de certa forma: a maior medida de impacto do 
presidente Obama foi a citada mudança de política com relação à Cuba, em 
dezembro de 2014. O anúncio da retomada das relações diplomáticas naquele 
momento e a aceleração do processo de reaproximação, que em 2016 culminou 
com a visita de Obama à ilha, consistem em uma medida de impacto de baixos 
custos político-econômicos, internos e externos, com benefícios significativos para 
os norte-americanos. Dentre esses benefícios, a confrontação dos lobbies conser-
vadores anti-Cuba, já em processo de desgaste, e a aproximação da base hispânica 
(que havia sido beneficiada por uma nova lei de imigração, proposta em novembro 
de 2014) referem-se a dimensões internas. No caso das dimensões externas, o 
esvaziamento do discurso antiamericano e a contenção da expansão do Brasil e da 
China na América Central e no Caribe são benefícios correlatos.

Em síntese, o que ambas as políticas externas do período demonstram é que as 
oscilações na agenda de relações internacionais corresponderam a dimensões internas 
e externas. Na relação bilateral, isso significou alternâncias, conforme será analisado.

3 A DIMENSÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA

 Avaliando a dimensão político-estratégica, as relações bilaterais de 2008 a março 
de 2011 ocorrem sob o signo do Diálogo Estratégico estabelecido em 2005 e da 
boa relação pessoal que se estabelecera entre os presidentes W. Bush e Lula. Como 
o presidente Lula afirmara,

quando de minha eleição para a presidência não faltaram alguns para prever a dete-
rioração das relações entre Brasil e Estados Unidos. Equivocaram-se redondamente. 
Ao contrário, nossas relações atravessam hoje um de seus melhores momentos. As 
relações econômicas e comerciais se ampliaram em muito e nosso diálogo políti-
co ganhou qualidade superior. Compreendemos, Estados Unidos e Brasil, nossa 
importância econômica e política e as responsabilidades que disso decorrem (...). 
É por todas essas razões que vemos com entusiasmo a disposição norte-americana 
de incluir o Brasil entre os países com os quais os Estados Unidos mantêm diálogo 
estratégico e privilegiado (...). Nesse marco, (...) as relações Estados Unidos-Brasil 
são fundamentais e seu aperfeiçoamento é um legado que devemos deixar aos que 
virão depois (Brasil, 2005, p. 2 e 4-5).

Ainda que parte da oposição no país desmerecesse o estabelecimento desse 
diálogo como “pró-forma”, este só era atribuído a parceiros norte-americanos de 
peso, como China, Grã-Bretanha e Israel. Isso representava uma mudança no re-
conhecimento do status do poder brasileiro, que era positiva e resultante da agenda 
de alto perfil nacional. O termo utilizado pela secretária de Estado Condoleezza 
Rice para definir o novo papel do Brasil e dos demais emergentes era stakeholders 
da ordem mundial (nações que teriam responsabilidades e benefícios na construção 
do sistema internacional, ao lado dos norte-americanos).
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Pragmaticamente, um Diálogo Estratégico não significa a eliminação de 
conflitos ou a implementação de concessões, mas, sim, a reestruturação da rela-
ção sob novos parâmetros e mecanismos. Com isso, foram estabelecidas diversas 
negociações setoriais em campos como energia (etanol e pré-sal), educação, saúde, 
infraestrutura, dentre outros. A transição do governo W. Bush para o de Obama, 
em 2009-2010, manteve esse padrão. Porém, esse reconhecimento não significaria 
que os Estados Unidos passariam a aceitar um papel de maior destaque do Brasil 
em situações de conflito com seus interesses. 

Ainda assim, em 2010, mantinha-se, da parte da presidência de Obama, 
uma preocupação em cooptar os emergentes e o Brasil como parte do modelo 
da nova política externa multilateral e baseada no poder inteligente. No que se 
refere ao Brasil,

 a liderança do Brasil é bem-vinda, e desejamos nos mover além das ultrapassadas 
divisões Norte-Sul para alcançar progresso em questões bilaterais, hemisféricas e 
globais. O sucesso macroeconômico do Brasil aliado aos seus esforços para dimi-
nuir diferenças socioeconômicas oferecem importantes lições para países em todas 
as Américas e na África (...). Como guardião de um patrimônio ambiental único e 
líder em combustíveis renováveis, o Brasil é um importante parceiro no combate à 
mudança climática global e na promoção de segurança energética. E no contexto 
do G20 e da Rodada Doha, trabalharemos ao lado do Brasil para assegurar que o 
desenvolvimento e a prosperidade econômicos sejam amplamente compartilhados 
(Estados Unidos, 2010, p. 44-45, tradução nossa).

Mas em nenhuma das situações a postura hegemônica acompanhou a mudança 
retórica, tanto que o ano de 2010 ficou marcado por contenciosos, representativos 
do choque natural de interesses entre potências. Contenciosos esses que foram exa-
cerbados no âmbito da eleição presidencial brasileira: direitos humanos e questão 
nuclear do Irã e de Honduras, como citado na seção anterior.

A questão dos direitos humanos possui diversas faces. Inicialmente, o tema 
era associado ao apoio que o Brasil supostamente estaria dando a governantes 
autoritários no Irã e na Venezuela, e durante a eleição presidencial girou em tor-
no de um caso concreto: a condenação da morte por apedrejamento da iraniana 
Sakineh Ashtiani. O governo Lula era acusado de tolerar as ações do Irã, quando, 
na realidade, a diplomacia negociava perdão a Ashtiani. Posteriormente, o tema 
simplesmente desapareceu da mídia nacional.

Outro tema polêmico, também relacionado ao Irã, refere-se ao Acordo Tripartite 
Brasil-Turquia-Irã de 2010 (Declaração de Teerã). As origens desse acordo relacionam-
-se à crise nuclear gerada pelo Irã com as potências ocidentais, quando o governo de 
Ahmadinejad, à luz do intervencionismo norte-americano, respondeu às pressões 
sobre o país acelerando o programa nuclear. Assim como a Coreia do Norte, o Irã 
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havia sido incluído por W. Bush no contexto da GWT na lista de Estados do Eixo 
do Mal que seriam potencial objeto de intervenção preventiva, como fora o Iraque 
em 2003. Buscando evitar este destino, o Irã investiu no setor nuclear e passou a ser 
pressionado pelas Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos, para interromper 
seu programa nuclear. Porém, nem os Estados Unidos, nem as Nações Unidas, nem 
os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) detinham capa-
cidade ou credibilidade negociadora para destravar as negociações (esses atores eram 
conhecidos como P5+1, cinco membros permanentes do CSNU mais a Alemanha). 

Para os Estados Unidos, a alternativa foi descentralizar as negociações, trazendo 
novos interlocutores à mesa de negociação. Por sua vez, havia uma disposição de 
países em ascensão, como Brasil e Turquia, para se consolidarem como mediadores 
na arena global. Como indica Amorim (2015, p. 14),9 “é sempre difícil determinar 
com precisão o início de um processo. O impulso que levou o governo brasileiro 
a se empenhar na busca de uma solução negociada para a espinhosa questão do 
programa nuclear iraniano obedeceu a fatores endógenos e exógenos”. 

Diante dessa convergência, iniciou-se o processo negociador, ainda no fim da 
presidência W. Bush, com atenção do governo Obama, em 2008, que resultaria no 
acordo de maio de 2010. Segundo esse acordo, o Irã se comprometia a interromper 
seu programa nuclear em troca de combustível, que não poderia ser usado para fins 
bélicos, garantindo a transparência de suas intenções. Isso levaria à suspensão das 
sanções ocidentais sobre o país e a um monitoramento pelos órgãos competentes da 
implementação do acordo. Entretanto, o acordo acabaria não sendo implementado, 
uma vez que os Estados Unidos, liderados principalmente pela então secretária de 
Estado Hillary Clinton, manifestaram-se contra este (apesar de terem dado o seu 
impulso inicial na participação de Brasil-Turquia).

De acordo com Amorim (2015), essa ação colocou em xeque o acordo, que 
seria abandonado pelas potências ocidentais, as quais retomaram a sua tática de 
pressões via Nações Unidas. Em 2015, isso resultaria em um novo acordo, menos 
restritivo, agora patrocinado pelo P5+1. Os motivos para o abandono do acordo 
pelos Estados Unidos respondem a demandas internas e externas da política externa 
norte-americana: a pressão dos grupos de interesse conservadores, como os de Israel 
e do complexo industrial-militar, contrários a qualquer negociação com o Irã, e a 
busca de contenção das potências em ascensão. No que se refere ao primeiro item, 
Obama optou pelo choque com esses grupos em 2015, em particular o lobby judai-
co, para criar uma ação positiva no Oriente Médio, como citado. Por estar em fim 
de governo, sem possibilidade de reeleição, os custos eram naturalmente menores.

9. O relato do embaixador sobre todo o processo é bastante detalhado, aqui somente são apontadas algumas linhas 
gerais, a fim de ilustrar o tema e as divergências geradas entre os Estados Unidos e o Brasil. Recomenda-se a leitura 
de Amorim (2015) para uma visão mais abrangente.
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Com relação às potências em ascensão, a questão do Irã se insere no campo da 
contrarreação hegemônica. Afinal, como sustenta o embaixador Amorim, essa ação 
havia nos aproximado do “grande jogo da política internacional” (Amorim, 2015, 
p. 103). Isso representava igualmente uma prova de que o sistema internacional 
caminhava para uma desconcentração de poder. E, naturalmente, esse fenômeno 
indica uma real transformação do equilíbrio global em direção à multipolaridade.

Saindo do Irã, voltando ao hemisfério americano, com a questão de Hon-
duras, entre 2009 e 2010: inicialmente, Brasil e Estados Unidos condenaram o 
golpe de Estado naquele país, quando ocorreu a deposição do presidente Manuel 
Zelaya. Todavia, os norte-americanos abandonaram esta posição ainda em 2010, 
reconhecendo o governo golpista (que se tornou interino) de Roberto Micheletti. 
O episódio, no âmbito da nova atuação brasileira na região, via Celac, marcou 
um tensionamento do intercâmbio bilateral, até porque Zelaya ficou exilado na 
embaixada brasileira, pois corria risco de morte. O impasse somente foi “superado” 
quando, em 2011, já na gestão Dilma-Patriota, o governo eleito após o golpe de 
Porfirio Lobo Sosa foi reconhecido.

Finalmente, deve ser mencionada a trajetória das negociações ambientais. Em 
2009, nas negociações da 15a Conferência das Partes (COP-15), em Copenhagen, 
não houve convergências entre os Estados Unidos, o Brasil e os emergentes (que 
formavam o grupo BASIC – Brasil, África do Sul, Índia e China). Na questão 
climática, a cisão Norte-Sul mantém-se, baseada no princípio de adequação de 
responsabilidades e necessidades. Enquanto as nações do terceiro mundo demandam 
a preservação de níveis mais altos de emissão de gases para bancar seu desenvolvi-
mento, as do primeiro mundo rejeitam a possibilidade da diferenciação. Devido 
às dificuldades de se negociar multilateralmente, a opção dos Estados Unidos tem 
sido tentar fechar acordos bilaterais paralelos com a China e o Brasil, enquanto 
sustenta sua ação nas COPs. 

No final de 2015, essa tática dupla levou a um acordo climático na COP-
21, de Paris. O Acordo de Paris foi apontado como uma vitória global, mesmo 
sem definir prazos e metas mais sólidos para a emissão dos gases. Essa “abertura” 
foi acompanhada pela manutenção do sistema de responsabilidades e tratamento 
diferenciado entre Norte-Sul e pela concordância das nações do Sul de se estabelecer 
uma regra progressiva para sua adaptação a regras de emissão com tetos menores.

Mas como isso tem afetado as relações bilaterais desde 2011? Diante dessas 
questões que haviam gerado conflito com os norte-americanos, como citado, a presi-
dente recém-eleita iniciou um processo de reaproximação com os Estados Unidos. O 
objetivo era reduzir ruídos internos, em particular dos grupos pró-alinhamento e mais 
críticos da agenda Lula. Havia uma elevada expectativa desses grupos de que, caso o 
Brasil mudasse sua postura, os Estados Unidos concederiam benefícios ao país, como o 
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estabelecimento de um tratado bilateral de livre comércio, a abolição da obrigatoriedade 
dos vistos de entrada e o apoio ao pleito brasileiro por assento permanente no CSNU.10

Somado a isso, segundo analistas norte-americanos, como Mares e Trinkunas 
(2016), havia também, por parte da presidente Dilma, uma percepção de que a 
parceria com os Estados Unidos era uma das mais relevantes para dinamizar a 
economia, a ciência e a tecnologia, a educação e a infraestrutura. Uma das gran-
des vitrines do governo Dilma, o programa Ciência sem Fronteiras tinha como 
objetivo o envio de estudantes de graduação aos Estados Unidos e a outras nações 
ocidentais, preferencialmente, para se aperfeiçoarem (as áreas de ciências sociais e 
humanidades foram excluídas desse projeto pelo governo).

A área na qual o Brasil pareceu ter um novo curso durante o primeiro termo de 
Rousseff foi nas relações com os Estados Unidos. Rousseff acreditava que os Estados 
Unidos eram uma fonte de tecnologia e educação que eram chaves para melhorar 
a produtividade brasileira e a capacidade de inovação. A administração Obama 
reconheceu esse novo perfil na diplomacia brasileira, colaborando em uma série de 
parcerias concebidas para aprofundar a cooperação na governança global, energia, 
educação, ciência e tecnologia. Essa elevação no engajamento bilateral levou à visita 
de Estado do presidente Obama ao Brasil em 2011 e ao convite de Obama para uma 
visita de Estado em 2013 (Mares e Trinkunas, 2016, tradução nossa).

Portanto, em março de 2011,11 Obama visitou o Brasil, e o Diálogo Estraté-
gico foi elevado, no período de 2011-2012, a Diálogo da Parceria Global (DGP). 
No âmbito deste DGP, encontrava-se previsto incentivo à cooperação trilateral, à 
cooperação educacional, à cooperação espacial, à cooperação para inclusão social 
e à cooperação na área de saúde. Também foram estabelecidos diversos acordos: 
Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, Parceria para o Desenvolvimento 
de Biocombustíveis da Aviação, Memorando de Entendimento da Biodiversidade, 
Memorando de Entendimento de Diálogos Estratégicos, Memorando de Entendi-
mento para a Implementação de Atividades de Cooperação Técnica em Terceiros 
Países para Trabalho Decente e Memorando de Cooperação para a Organização 
de Grandes Eventos Esportivos. 

A partir disso, esse DGP desmembrou-se em diversas outras arenas comple-
mentares: Diálogo Econômico-Financeiro (DEF), Diálogo Estratégico Energético 
(DEE) e criação de uma nova Comissão de Relações Econômico-Comerciais, que 
se somava às câmaras de comércio e fóruns negociadores já existentes.

10. Deve-se destacar que, dentre os países que pleiteiam esse assento, encontram-se quatro nações que compuseram 
outra aliança de geometria variável na agenda Lula: o G4, com Brasil, Índia, Japão e Alemanha. Desses países, somente 
Japão e Índia são apoiados pelos Estados Unidos; a Alemanha já foi rejeitada; e o Brasil possui “apreço” por sua 
candidatura da parte dos norte-americanos.
11. Em 2011, um dos mais importantes think-tanks norte-americanos, o Council on Foreign Relations (CFR), lançou um 
relatório intitulado Global Brazil and US-Brazil Relations, no qual eram identificadas inúmeras oportunidades de parceria 
bilateral, e o papel do Brasil como potência regional e global merecia destaque (CFR, 2011). 
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Na oportunidade, tanto Dilma quanto Obama se esforçaram para definir 
a parceria bilateral como uma “relação entre iguais”. Em seu discurso, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, o presidente norte-americano reforçou o reconhe-
cimento do poder brasileiro, elogiando sua ênfase na construção de uma agenda 
branda e propositiva, e a solidez da democracia brasileira (Veja..., 2011).

Quais foram os resultados práticos dessa visita de 2011? Fora a redefinição da 
estrutura do Diálogo Estratégico e alguns acordos, principalmente no campo da 
educação, os propósitos mais sensíveis do Brasil não foram atingidos: em nenhum 
momento os norte-americanos abriram mão de suas posições, seja com relação aos 
vistos, ao apoio à presença brasileira no CSNU ou ao acesso a seus mercados. Nesse 
último campo, como será analisado, manteve-se e aprofundou-se um fenômeno 
que havia se iniciado já em 2010: a perda de espaço relativa dos Estados Unidos 
na economia para a China, que desbancou este país como principal parceiro in-
dividual brasileiro. 

Em termos político-estratégicos, note-se o silêncio brasileiro com relação a 
um fato significativo daquele momento: a visita de Obama ao país coincidiu com 
o anúncio da intervenção da OTAN na Líbia, à qual o Brasil e os demais emer-
gentes haviam se oposto nas Nações Unidas, e que batia de frente com o conceito 
de RwP que o país tentava desenvolver. Essas ações brasileiras foram sintomáticas 
do que foi descrito, em termos gerais, sobre a diplomacia pós-2011: baixo perfil 
e encolhimento visando diminuir ruídos internos. Se houve acomodação com 
os Estados Unidos neste período 2011-2012, esta ocorre não porque os países se 
ajustaram, mas, sim, porque o Brasil deixou de projetar seus interesses de forma 
mais assertiva. 

Nesse contexto, foi anunciada, para outubro de 2013, uma visita de Estado 
da presidente Dilma aos Estados Unidos. Essa visita, contudo, foi cancelada no 
mesmo ano de 2013, após o escândalo da espionagem denunciado por Edward 
Snowden. De acordo com Snowden, funcionário subcontratado da NSA, os Es-
tados Unidos mantinham um programa sistemático de espionagem de diversos 
líderes internacionais e cidadãos. Esse programa era justificado com base no risco 
do terrorismo transnacional e tinha entre os líderes espionados a presidente Dilma 
e a chanceler da Alemanha Angela Merkel. Igualmente, empresas brasileiras, como 
a Petrobras, estavam incluídas no monitoramento.

Os fatos relatados por Snowden foram muito mal recebidos em Brasília, 
que, desde o início do ano, enfrentava uma onda de protestos variados: contra a 
cobrança da tarifa de ônibus (Movimento Passe Livre), contra a Copa do Mundo 
de 2014 (Não Vai Ter Copa) e os supostos manifestantes “sem líderes” dos black 
blocs, que pregavam uma linha anárquica e eram associados pela mídia a um novo 
movimento social. A somatória desses fatores com um governo pressionado pelo 
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aprofundamento das dificuldades econômicas levou o Planalto a tentar instru-
mentalizar o caso da espionagem para se fortalecer. O governo Dilma optou por 
externalizar a crise, criando uma cortina de fumaça. 

A política externa, que estava sempre em segundo plano, surgiu como uma 
válvula de escape e os Estados Unidos, como foco, por estarem se utilizando de 
mecanismos ilegais para atingir seus objetivos. Nesse ponto, a diplomacia brasileira, 
tendo como base as orientações da Presidência, tomou como bandeira a defesa da 
privacidade digital. Em 2013, com o apoio de outros países, essa lei seria aprovada 
nas Nações Unidas e considerada um marco para a regulação da internet. Porém, 
mais do que essa lei, o resultado mais presente para as relações bilaterais foi o 
cancelamento da visita de Estado de Dilma a Washington.

Embora muitos tentem atribuir a esse cancelamento outros resultados e de-
cisões estratégicas do governo brasileiro que não beneficiaram os Estados Unidos, 
como a partilha do pré-sal e a escolha da sueca Grippen para reequipar a aeronáutica, 
essas eram medidas que já haviam sido tomadas. Assim, atribuíam-se a uma crise 
conjuntural decisões relativas ao projeto do Brasil nesses setores, que mantinham 
um curso de autonomia e permaneciam como foco de debate com a oposição. 
Quais os efeitos reais da decisão da presidente Dilma?

Naturalmente, qualquer cancelamento de visita e as manifestações oficiais 
do governo brasileiro contra a NSA levaram a um esfriamento da relação, mas 
sem que se mudassem seus parâmetros: o processo de contenção dos emergentes 
continuava em andamento, a pressão dos Estados Unidos sobre seus desafiadores, 
a necessidade de reenquadramento de projetos autônomos, a contraofensiva he-
gemônica, dentre outros. Ou seja, apenas houve a continuidade das linhas gerais 
da política externa norte-americana para o Brasil, cooptando, quando possível, e 
pressionando direta e indiretamente.

No campo da cooptação, em junho de 2014, na visita do vice-presidente Joe 
Biden ao Brasil, na ocasião da Copa do Mundo, arestas começaram a ser aparadas, 
incluindo o reagendamento da visita da presidente aos Estados Unidos. Redefinida 
pelo governo brasileiro como uma “visita de trabalho”, com o objetivo de deixar 
claro que era uma agenda pragmática e realista, a ida de Dilma a Washington trouxe 
apenas alguns resultados: um compromisso bilateral, no campo do meio ambiente, 
de ampliação do uso das fontes de combustíveis renováveis para 20% até 2030, a 
abertura do mercado norte-americano à carne bovina brasileira, a ratificação dos 
Acordos de Cooperação em Defesa e Segurança de Informações Militares e acordos 
na previdência social e educação. O maior sucesso da visita, além da liberação do 
mercado de carne bovina que foi apontada, foi o estabelecimento do global entry, 
visto de negócios para facilitar as viagens empresariais. 
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A visita foi anunciada como um sucesso e como prova da solidez das rela-
ções bilaterais. Esse aspecto formalista foi destacado no Comunicado conjunto da 
presidenta Dilma Rousseff e do presidente Barack Obama, de 30 de junho de 2015, 
quando são listadas as diversas dimensões do relacionamento (Brasil, 2015). Pre-
valece um teor descritivo nesse documento, que apenas lista iniciativas e prevê que 
o relacionamento vai continuar se aprofundando para fortalecer interesses mútuos 
(um balanço da viagem também pode ser encontrado em Carvalho Neto, 2015). 
De um ponto de vista crítico, observa-se o encolhimento estratégico da capacidade 
negociadora brasileira naquele momento e o foco apolítico de sua pauta de rela-
ções internacionais. Seja nas relações com os Estados Unidos, a China ou a União 
Europeia, o que se observava era uma tentativa do governo de encontrar meios 
para promover o desenvolvimento econômico em uma situação de agravamento 
da crise interna, como citado. 

Entre 2014-2015, o Brasil tornou-se apenas coadjuvante em questões que 
deveriam ser centrais para a sua política externa, como a reaproximação Estados 
Unidos-Cuba. Apesar dos investimentos estratégicos na ilha, como o Porto de Mariel, 
e da presença na região via Celac, o Brasil acompanhou esses acontecimentos para-
lelamente, com a ascensão cada vez maior da presença dos Estados Unidos. Regiões 
estratégicas do interesse brasileiro, como a Amazônia Azul e as parcerias diversificadas 
ao Sul, foram afetadas pelo baixo investimento político-econômico do governo.

Em síntese, na dimensão político-estratégica, o recuo brasileiro levou a um 
encolhimento de sua capacidade estratégica. Esse encolhimento resultou de fatores 
majoritariamente internos, associados às crises enfrentadas pela presidência de Dilma, 
associados a um componente externo: a recuperação da hegemonia dos Estados Unidos 
e a elevação de suas pressões sobre o Brasil e os emergentes. O relacionamento reassumiu 
um padrão cada vez mais assimétrico, em contraste com o período de 2003-2010. 
Caso sejam mantidas as tendências de recuo, a expectativa é para o agravamento dessa 
perda de espaço brasileira e o avanço dos Estados Unidos, em particular no hemisfério. 
Geopoliticamente, tanto os Estados Unidos quanto a China sobrepõem-se ao Brasil 
em tais circunstâncias, situação que se estende à dimensão econômica.

4 A DIMENSÃO ECONÔMICA

Assim como na dimensão político-estratégica, a trajetória econômica entre 
2008 e 2015 foi caracterizada pelo avanço e pelo recuo mútuo das diplomacias 
brasileira e norte-americana, como efeito de suas questões internas e externas. 
O período de 2008 a março de 2011 corresponde a um momento positivo e de 
assertividade da diplomacia brasileira, que consolida alternativas externas a sua 
relação bilateral com os Estados Unidos e tem o reconhecimento de seu novo 
status de poder. De março de 2011 em diante, a balança se reverte, e a trajetória 
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de crise passa ao Brasil. Igualmente, revela os limites naturais que existem, como 
se tem discutido, para que a potência hegemônica perca poder em um quadro 
de desconcentração de poder global.

Parte dessa perda de poder hegemônico associa-se à citada ascensão dos 
emergentes e às pressões para a reforma da governança, simbolizadas por estruturas 
como as Nações Unidas e as instituições econômicas criadas em 1945 em Bretton 
Woods. Mecanismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial (BM) preservam disparidades em suas dimensões decisórias, com o poder 
concentrado nas economias do chamado G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 
França, Itália, Japão e Reino Unido), a despeito do crescimento do BRICS. 

Em 2008, a crise econômica global detonada no núcleo do G7 elevou o poder 
negociador do BRICS, assim como de seus modelos de desenvolvimento. Além da 
promoção de algumas atualizações no sistema de voto do FMI, o grande marco do 
período foi a ascensão da relevância do G20 financeiro como fórum preferencial 
de negociações. O presidente Obama, entre 2009-2010, declarou a importância 
desse organismo para as relações globais e os intercâmbios bilaterais: ele afirmou ser 
essencial que novas formas de crescimento e desenvolvimento fossem encontradas 
para gerar empregos e dar conta de problemas sociais, e os modelos sino-brasileiros 
foram trazidos como exemplos de sucesso (Estados Unidos, 2009).

Essa “boa vontade”, contudo, teve a mesma duração da crise norte-americana: 
assim que o país começou a dar sinais de saída da recessão e recuperação, a defesa 
da reforma da governança, apoiando o BRICS, foi relativizada. Em resposta, o 
BRICS manteve suas demandas e autonomia, como visto. Desde 2014, o NBD 
tornou-se o pilar do que poderia ser uma nova ordem mundial a partir do BRICS, 
representando a maior transformação na governança desde 1945.

No campo econômico, os Estados Unidos têm liderado a criação de arranjos 
como o TPP e o TTIP, à revelia da OMC, cujo grande último marco negociador 
foi justamente em 2003, na RDD (sofrendo transformações de dinâmica e perfil 
após este momento). Na oportunidade, Brasil e Estados Unidos encontraram-se em 
lados opostos na Conferência Ministerial de Cancun, com o Brasil liderando um 
movimento de resistência à abertura comercial desigual dos setores de serviços entre o 
Norte e o Sul, a continuidade do protecionismo agrícola, dentre outros. Esse grupo, 
como citado, ficou conhecido como G20 comercial. Posteriormente, o embaixador 
brasileiro Roberto Azevedo foi eleito para a diretoria-geral da OMC, vencendo o 
candidato mexicano apoiado pelos Estados Unidos. De toda forma, desde 2003, 
é uma evolução complexa e desigual das negociações multilaterais. Entre 2003 e 
2008, as negociações caminharam de forma sólida, mas sem atingir plenamente as 
demandas dos países emergentes com relação à maior equidade do comércio global. 
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Com a crise econômica global de 2008, observou-se um recuo desses pro-
cessos, tendo como base o encolhimento das economias dos Estados Unidos e da 
União Europeia, que passaram a buscar sua recuperação. No caso norte-americano, 
a recuperação econômica consolidou-se, como visto, após 2011, e levou à gradual 
desvalorização destas negociações multilaterais e à opção por arranjos mais frouxos 
(como a Aliança do Pacífico) e novas negociações à margem da OMC, como os 
mencionados TPP e o TTIP.

Nesse contexto, a RDD, em seu perfil mais abrangente, foi sendo substituída 
por negociações mais tópicas e propostas mais localizadas, sendo redefinida como 
“RDD light”. A partir desta nova abordagem, foram possíveis alguns avanços, que 
resultaram na aprovação do Pacote de Bali, na Reunião Ministerial de dezembro de 
2013, com foco mais direcionado aos Países de Menor Desenvolvimento Relativo 
(PMDRs) e com provisões no setor de serviços e agricultura. As decisões, em síntese, 
foram: facilitação de comércio para os PMDRs, prevendo tratamento preferencial, 
segurança alimentar e a possibilidade de acesso preferencial (diferenciado) no setor 
de serviços, caso os membros decidam.

No caso da relação bilateral, isso significa que o Brasil perde poder e mar-
gem de manobra em um mundo no qual predominariam arranjos à margem da 
OMC. Sem a OMC, e seus mecanismos de resolução de controvérsias (MSCs), 
não só o Brasil, mas diversos outros países do Sul tornam-se mais vulneráveis às 
pressões das economias desenvolvidas. E, no caso, o MSC tem sido fundamental 
para proteger os interesses do país em suas relações Norte-Sul, como na agenda 
de contenciosos entre Brasil-Estados Unidos,12 listada no quadro 1, com relação 
ao período de 2000 a 2015.13

12. Além dos Estados Unidos, os contenciosos com a União Europeia são bastante frequentes também, devido ao 
protecionismo deste bloco de seu setor agrícola.
13. Somente estão listados os contenciosos bilaterais entre Brasil-Estados Unidos. Não foram listados os contenciosos 
nos quais um dos países é uma “terceira-parte”.
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Por fim, embora o acesso ao mercado norte-americano continue sendo visto 
como um objetivo quase único das relações bilaterais para alguns grupos internos, 
as perspectivas de uma alteração significativa dos padrões observados na última 
década são baixas. Estruturalmente, a economia norte-americana sustenta-se em 
um sistema de relações comerciais, cujo foco é a Ásia-Pacífico, região com a qual 
detêm enorme deficit. Nesse âmbito, a América Latina é uma válvula de escape 
para diminuir esse deficit, mas que não possui escala suficiente para dinamizar a 
economia dos Estados Unidos. A visão prioritária para a região é baseada em TLCs 
com países menores, reforçando interdependências pré-existentes. Negociações com 
países de maior porte são colocadas em compasso de espera, devido a sua comple-
xidade e dificuldade. 

Adicionalmente, desde 2008, os Estados Unidos têm perdido espaço econô-
mico na América Latina e no Brasil para a China. Ainda que no Brasil se construa 
uma imagem de que isso somente ocorreria em países sem ligações com os Estados 
Unidos (que seria o caso do Brasil, que não tem um TLC com este país), a realidade 
demonstra outro perfil de comércio: parceiros preferenciais dos Estados Unidos que 
se beneficiaram dos TLCs para acessar o mercado norte-americano, como Chile 
e Peru, hoje têm na China o seu principal parceiro individual. Portanto, a perda 
de espaço norte-americana não é somente no Brasil, mas no hemisfério em geral, 
e os TLCs não barraram o avanço chinês. 

No caso do Brasil, a tabela 1 indica o perfil da expansão chinesa nos últimos 
anos, mostrando a participação crescente deste país na economia nacional, além 
da consequente perda de espaço norte-americana. Como se pode perceber, ainda 
que o nível das importações seja mantido razoavelmente “empatado” entre Estados 
Unidos e China, é no setor das exportações brasileiras para o parceiro individual 
que se percebe uma sobreposição da China aos norte-americanos. Ou seja, a China 
compra mais do Brasil do que os Estados Unidos.

TABELA 1
A participação dos Estados Unidos e da China na economia brasileira
(Em %) 

Ano
Exportações

Brasil-Estados Unidos
Exportações  
Brasil-China

Produtos importados 
dos Estados Unidos

Produtos importados 
da China

2003 22,85 6,19 19,80 4,44

2006 17,80 6,10 16,05 8,75

2010 9,56 15,25 14,88 14,08

2014 12,01 18,04 15,28 16,30

2015 12,60 18,63 15,44 17,92

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Disponível em: <https://goo.gl/4YkfLd>.
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E, se a China compra mais do Brasil que os Estados Unidos, é de se esperar, 
como indica a tabela 2, que o Brasil possua superavit comercial com a China, e 
não com os Estados Unidos.

TABELA 2
Saldo da balança comercial brasileira 
(Em US$) 

Ano Saldo com os Estados Unidos Saldo com a China

2003 7.158.624.345 2.385.562.162

2006 9.867.268.845 411.920.393

2010 -7.737.065.836 5.190.487.437

2014 -7.990.559.435 3.271.122.350

2015 -2.391.400.049 4.888.118.590

Fonte: MDIC. Disponível em: <https://goo.gl/4YkfLd>.

Entretanto, esses mesmos dados continuam sendo usados para defender que 
as relações comerciais bilaterais Brasil-Estados Unidos seriam mais profícuas ao país 
do que as de Brasil-China. Mas por quê? A principal argumentação pró-Estados 
Unidos é que a pauta comercial brasileira com os norte-americanos apresentaria 
um perfil menos assimétrico do que com a China, pois seria baseada na venda de 
produtos manufaturados do Brasil aos Estados Unidos. Embora se possa concordar 
que a pauta brasileira para a China seja basicamente de commodities (e que isso 
gera os efeitos de desindustrialização e de reprimarização econômica, dentre ou-
tros), afirmar que o comércio Brasil-Estados Unidos apresenta perfil tão diferente 
é ignorar as informações estatísticas e o próprio deficit bilateral.

No quadro 2, segue uma comparação dos dois fluxos comerciais, e, nos dois 
casos, o Brasil não é um exportador majoritariamente de produtos de alto valor 
agregado. 

Pode-se concluir que a relevância dos Estados Unidos para a economia bra-
sileira permanece. Porém, uma relevância contrabalançada pela economia chinesa. 
A expansão chinesa e a permanência da centralidade norte-americana para o Brasil 
demonstram, na realidade, o risco de que o país abra mão de alternativas externas 
para dinamizar suas exportações, tanto ao Norte quanto ao Sul. As dificuldades 
do sistema multilateral, tendo como foco a OMC, têm sido crescentes, como 
parte da contrarreação hegemônica, acrescida pela perspectiva de que arranjos de 
caráter mais livre-cambistas teriam efeitos melhores do que uma ampla regulação 
do comércio. Essa visão pode trazer inúmeros prejuízos ao país, desmontando uma 
estrutura comercial global da qual o Brasil tem se beneficiado, e colocando em 
xeque regulamentações no setor de serviços, por exemplo.
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QUADRO 2
Fluxos comerciais entre Brasil, China e Estados Unidos

O que o Brasil exporta

China Estados Unidos

Soja; minérios de ferro não aglomerados; 
óleos brutos de petróleo; pasta química; e 
catodos de cobre.

Partes de turborreatores; pasta química; 
café não torrado; óleos brutos de petróleo; 
e produtos semimanufaturados de outras 
ligas de aço.

O que o Brasil importa

China Estados Unidos

Barcos-faróis; outras partes de aparelhos de 
telefonia/telegrafia; outras partes de aparelhos 
receptores de radiodifusão; televisão; e placas 
de microprocessamento.

Partes de turborreatores; gasóleo; hulha 
betuminosa; turborreatores de empuxo; e 
outros propanos liquefeitos.

Fonte: MDIC. Disponível em: <https://goo.gl/4YkfLd>.

Além disso, essa dimensão ainda detém um componente associado à reforma 
das estruturas de governança global, demanda apresentada pelos emergentes diante 
do eixo Estados Unidos-União Europeia. Embora essa questão possa não parecer 
específica da relação bilateral à primeira vista, esta é uma avaliação equivocada, 
na medida em que ganhos de poder dos emergentes e das iniciativas do BRICS 
afetariam o equilíbrio de poder Brasil-Estados Unidos. Mais ainda, poderiam 
impactar diretamente a capacidade de projeção internacional do país, associada à 
diminuição de sua vulnerabilidade interna e externa. 

Essas dinâmicas geoeconômicas, assim como as geopolíticas em andamento, 
manifestam-se em alternâncias políticas na agenda das relações internacionais dos 
Estados Unidos e do Brasil. Adicionalmente, são dinâmicas que, para os dois países, 
refletem suas potencialidades e fragmentações internas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto em termos regionais quanto globais, o que essa análise indica é que não 
existe, por princípio, uma transformação estrutural nas relações bilaterais Brasil-
-Estados Unidos no período 2008-2015. Para cada um dos países, isso deriva de 
fatores específicos ligados à agenda da política externa e à dinâmica interna de sua 
política e sociedade. 

Examinando esses fatores, no que se refere aos Estados Unidos, podem ser 
indicados os seguintes elementos: em primeiro lugar, os Estados Unidos continuam 
a potência hegemônica, e suas ações no cenário internacional prevalecem no sentido 
de manter seu poder e posição relativa, contendo a ascensão de seus adversários. 
Segundo, embora os Estados Unidos tenham se recuperado economicamente, é 
uma recuperação sustentada em um orçamento deficitário e que não eliminou 
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desafios externos, como o chinês. Terceiro, a transição de Obama a outro governo 
pode representar uma quebra nessa recuperação e estabilidade política, mesmo com 
a possibilidade de uma vitória democrata. Quarto, a América Latina se mantém 
secundária diante de outros espaços, como a Eurásia, como indica a estratégia do 
pivô asiático e as negociações com a União Europeia. 

Afinal, para os Estados Unidos, independentemente de declarações retó-
ricas e medidas de impacto, a região continua sendo percebida como parte de 
um conjunto geopolítico e geoeconômico único. Conjunto este que deve ser 
preservado de ameaças intra e extrarregionais à influência estadunidense, a fim 
de que se mantenha um equilíbrio de poder favorável à hegemonia. A realidade 
de que a América Latina é preferencial para os Estados Unidos como sua zona 
de influência, independentemente de quantos “fins” a Doutrina Monroe puder 
vir a ter diplomaticamente, não será alterada, pois se trata de um fato geográfico. 
Prevalece a sua lógica, assim como a alternância tática dos Estados Unidos em 
sua política hemisférica: cooperação ou ingerência.

Diante de outras regiões, como a Eurásia e o Pacífico, a América Latina surge 
como secundária e menos problemática por não conter potências desafiadoras 
de perfil similar à China, à Rússia e à Índia. Ainda que o Brasil se associe a estas 
potências no BRICS e possua influência regional, seu poder relativo, até pela au-
sência de poder militar convencional ou nuclear, é menos ameaçador aos interesses 
norte-americanos comparativamente. Pesa o fato de que o Brasil possui quebras 
sistemáticas em sua política externa, que ocorrem em prejuízo a uma continuidade 
e solidificação de sua projeção de poder. 

Prevalece o uso de políticas tópicas e reativas da parte dos Estados Unidos à 
região, em resposta a poderes intra e extrarregionais. Pode-se sugerir que, no atual 
cenário, a elevação da presença da China no hemisfério constitui-se no principal 
desafio aos norte-americanos. Entretanto, essa presença depende de uma sustenta-
ção da China de seus investimentos político-econômicos na América Latina, bem 
como de um maior compromisso brasileiro com a promoção de uma estratégia 
descolada dos interesses estadunidenses, o que é questionável.

Pelo lado brasileiro, reflexão similar pode ser colocada: não ocorreram trans-
formações estruturais que indicassem a diminuição da influência estadunidense 
em termos político-social-ideológicos e econômicos. Segundo, a política externa 
brasileira continua sujeita a polarizações na avaliação de suas alternativas inter-
nacionais entre o alinhamento e a autonomia. Enquanto esse dilema interno não 
for resolvido, a ausência de consenso sobre as relações internacionais impedirá o 
desenvolvimento de um papel sólido como potência regional e global. Terceiro, 
prevalece razoável grau de vulnerabilidade em setores estratégicos, como saúde, 
educação, infraestrutura e economia. 
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Sem que esses determinantes mudem, a tendência é que os padrões e as osci-
lações aqui descritos permaneçam. Do ponto de vista do Brasil, não cabe esperar 
que os Estados Unidos processem uma “mudança” de sua percepção sobre o país 
para esperar alcançar um novo status regional e global, pois, como discutido, isso 
é função do fortalecimento brasileiro. Embora esta seja uma postura defendida 
por grupos internos pró-alinhamento, essa é uma visão minimalista e inadequada 
do interesse nacional.

Para que haja uma mudança na relação bilateral que favoreça o Brasil, é 
preciso questionar esse próprio intercâmbio: será que ele é realmente o mais 
importante para o país? Qual a sua natureza? E as demais alternativas, quais são? 
Também é preciso compreender qual é a posição relativa do país no quadro das 
relações internacionais, associada a nossos recursos de poder e parcerias externas 
regionais e globais. Esse é um debate que passa pelo Estado, pelo governo, mas 
também pela sociedade, tentando buscar um consenso sobre qual papel o Brasil 
pode desempenhar no mundo.
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