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1 INTRODUÇÃO

Desde sua independência, o Brasil tem se caracterizado como um país que busca 
se relacionar com os demais atores do sistema internacional de maneira universal 
e pacífica, sem fazer distinções. Entretanto, ainda que tenha se posicionado como 
uma nação aberta ao diálogo e às relações diplomáticas, no século XX, até o iní-
cio da década de 1960, o marco referencial da política externa foram as relações 
especiais com os Estados Unidos. 

Somente com a formulação da Política Externa Independente3 (PEI) o 
universalismo se tornou, pela primeira vez, o vetor da inserção externa brasileira. 
Situada historicamente no contexto da Guerra Fria, a PEI propunha a superação 
dos embates ideológicos globais, com a visão de que o país não podia se privar de 
estabelecer relações econômicas vantajosas com outras nações em função dessas 
disputas. Nessa empreitada, as relações com os demais países periféricos ocupavam 
lugar de destaque, uma vez que colaboravam para chamar atenção para a urgência 
de se enfrentar as assimetrias internacionais e promover o desenvolvimento. A 
formação do G77, em 1964, no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês), tornou-se um 
símbolo das demandas terceiro-mundistas.

Após um intervalo – em que as relações especiais com os Estados Unidos 
voltaram a direcionar, de certa forma, a política externa brasileira, em função do 
golpe militar de 1964 e da obsessão com a ameaça comunista, no governo do 
general Ernesto Geisel (1974-1979) –, a busca pragmática pelo desenvolvimento 
voltou novamente a orientar a inserção externa do Brasil. A formulação do chamado 
Pragmatismo Ecumênico e Responsável buscou retomar a crítica ao conflito Leste-
-Oeste, sob o argumento de que o Brasil devia priorizar a busca pelo desenvolvimento 
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em suas iniciativas internacionais. Com a crise do petróleo atingindo em cheio a 
sustentabilidade das contas externas, o governo demandou, em conjunto com seus 
pares na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), o estabelecimento de uma 
nova ordem econômica internacional (NOEI), menos desigual.

Passada a crise dos anos 1980, na década seguinte, o americanismo voltou 
a influenciar os formuladores brasileiros de política externa, no contexto do final 
da Guerra Fria e da primazia do neoliberalismo. Entretanto, as crises financeiras 
do final do século fizeram com que Celso Lafer, ministro das Relações Exteriores 
do final do governo Fernando Henrique Cardoso (daqui em diante, FHC), viesse 
criticar o que chamou de “globalização assimétrica”.

Com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (daqui em diante, Lula) à presi-
dência, defendendo um programa que criticava as estratégias adotadas pelo governo 
antecessor, as relações Sul-Sul voltaram a ter destaque central na política externa 
brasileira. Favorecido por um contexto de bonança econômica internacional, o 
presidente propôs em seu governo uma versão atualizada do terceiro-mundismo, 
com o objetivo de defender o multilateralismo e a multipolaridade no sistema 
internacional, com proposições desenvolvimentistas. Contudo, essa estratégia co-
meçaria a exibir algumas limitações de ordens diversas a partir da crise econômica 
internacional de 2008 e do acirramento das disputas internacionais. 

Diante do significado histórico de busca por autonomia e desenvolvimento 
que têm as relações Sul-Sul para a política externa brasileira e levando em consi-
deração o contexto internacional desfavorável que se estabeleceu a partir da crise 
de 2008, este capítulo possui dois objetivos principais: i) caracterizar, com algum 
grau de generalidade, as relações Sul-Sul do Brasil de 2008 a 2015; e ii) verificar 
se houve retração na assertividade com que iniciativas foram lançadas e mantidas 
nessa área geográfica ao longo desses anos.

O capítulo está organizado em cinco seções, sendo esta introdução a pri-
meira delas. Na segunda seção, são elencados os principais elementos definidores 
da conjuntura internacional de 2008 a 2015, de forma a analisar como foram 
se deteriorando as condições econômicas e políticas globais. Na terceira seção, 
descreve-se e analisa-se a estratégia de cooperação Sul-Sul empreendida como 
prioridade pela política externa brasileira desde 2003. Na quarta seção, por sua 
vez, examina-se a maneira pela qual o agrupamento BRICS (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) foi ganhando centralidade nessa estratégia ao longo 
da primeira metade da década de 2010. Ela conta também com uma subseção 
especial para a análise das complexas relações bilaterais estabelecidas entre o Brasil 
e a China. Por fim, com base na argumentação desenvolvida, a seção final busca 
dar resposta aos objetivos colocados.
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2 A CONJUNTURA INTERNACIONAL DE 2008 A 2015

Ao longo da primeira década do século XXI, o Brasil se projetou e foi reconhecido 
internacionalmente como potência emergente. Contribuíram para essa classificação 
teórica e política alguns importantes resultados conquistados para indicadores 
sociais e econômicos do país: i) crescimento econômico; ii) aumento das exporta-
ções e obtenção de superavit comerciais; iii) acúmulo de reservas estrangeiras; iv) 
internacionalização do capital brasileiro; v) redução do desemprego, da pobreza, da 
miséria e da fome; vi) desconcentração da renda; e vii) controle da inflação. Estas 
conquistas, associadas a uma política externa engajada na tarefa de diversificar os 
parceiros externos do país, proporcionaram a referida projeção.

Do ponto de vista do contexto internacional, o estouro da bolha do mercado 
imobiliário americano, em 2008, e a Grande Recessão que a este evento se seguiu 
contribuíram para deixar claro que a supremacia econômica das grandes potências 
ocidentais estava sofrendo perdas importantes em relação à ascensão das economias 
emergentes. Em outras palavras, a subsequente recuperação destes dois grupos, 
em velocidades de crescimento bastante distintas, em 2009 e 2010, potencializou 
as expectativas sobre o processo de redistribuição de poder econômico em favor 
dos emergentes.

Naquele contexto, os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) resolveram realizar 
suas primeiras cúpulas, tendo como mote principal a responsabilização dos países 
desenvolvidos pelo estopim da crise econômica e, em decorrência, a necessidade 
de reformar as instituições financeiras internacionais, a fim de prover maior influ-
ência aos emergentes, em função de seu papel de contribuir com a recuperação. 
Aquela conjuntura, de taxas de crescimento baixas, nulas ou negativas no mundo 
desenvolvido e altas entre os emergentes, particularmente no Brasil, na China e 
na Índia, levou à antecipação da ultrapassagem do produto interno bruto (PIB) 
chinês com relação ao japonês em 2011.4 

Diante do cenário de recuperação em duas velocidades no imediato pós-
-crise, os Estados Unidos foram os primeiros a agir de forma contundente com 
o objetivo de fazer sua economia reagir – a despeito dos efeitos internacionais de 
suas decisões. Dessa forma, no final de 2008 e começo de 2009, o país realizou 
seu primeiro afrouxamento monetário (quantitative easing), com a intenção de, 
explicando de maneira sucinta, aumentar a liquidez na sua economia para reduzir 
os juros de longo prazo e impulsionar a atividade econômica. Detentora da moeda 
de troca do sistema internacional, a maior economia do mundo observou, como 
efeito secundário, uma fuga de capitais mundo afora em busca de rendimento, 
levando à valorização generalizada das demais divisas no planeta e, portanto, ele-

4. Segundo projeções em um dos famosos relatórios publicado pelo banco Goldman Sachs (2003), o PIB da economia 
chinesa somente ultrapassaria o da japonesa em 2015. 
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vando a competitividade de suas exportações. Novos afrouxamentos se repetiram 
em 2010, 2011 e 2012, com efeitos crescentes sobre a base monetária. O Japão 
seguiu o mesmo caminho em 2011 e 2013; a Europa, em 2015.

Como consequência, muitos investimentos especulativos buscaram os emer-
gentes. Para ilustrar, dados do banco Goldman Sachs demonstram que os maiores 
ganhos de seu fundo de investimentos “BRIC” ocorreram exatamente de setembro 
de 2009 a julho de 2011. Em contrapartida, a competitividade exportadora desses 
países se reduziu, levando o então ministro da Fazenda brasileiro, Guido Mantega, 
a acusar em diversas ocasiões a existência de uma guerra cambial em curso. 

Nesse ínterim, a Europa mergulhou novamente na crise em decorrência de 
diversos fatores, valendo destacar dois principais: i) a insustentabilidade do endivi-
damento público contraído no momento do estopim da crise, que tivera o objetivo 
de resgatar os bancos privados; e ii) as dificuldades resultantes da adoção de uma 
moeda comum (o euro) entre países com níveis de competitividade econômica com 
hiato grande e crescente. A recessão europeia iniciada em 2010 e 2011, somada à 
política econômica americana, afetou o ritmo de crescimento da China e de suas 
exportações nos anos subsequentes.5

Em paralelo, no campo comercial, os Estados Unidos iniciaram as negociações 
da Parceria Transpacífica (TPP, sigla em inglês) – com o Japão e mais dez países 
voltados para o oceano Pacífico – e da Parceria Transatlântica de Comércio e In-
vestimentos (TTIP, sigla em inglês) – com a União Europeia (UE). Eles têm como 
objetivo ampliar suas preferências comerciais no mundo e, de forma indireta, isolar 
os chineses e os demais BRICS, que seguiram apostando em estratégias distintas 
de busca de acesso a mercados e na conclusão das negociações da Rodada Doha 
da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em meados de 2013, o presidente do Banco Central americano, diante 
da obtenção de bons resultados de recuperação da economia do país, anunciou 
que sua política monetária expansiva se reverteria gradualmente. Na ocasião, 
o Federal Reserve enviou um relatório para o Congresso Americano (Estados 
Unidos, 2014) em que se alertavam quais seriam as economias mais vulneráveis 
a esta mudança: os famosos “cinco frágeis” (fragile five). De acordo com o banco 
Morgan Stanley (Lord, 2013), que adotou metodologia similar em relatório 
divulgado meses antes, os países que vinham acumulando repetidos deficit em 
conta corrente e que, portanto, tinham se tornado dependentes da entrada 
generosa de dólares provocada pelo aumento da liquidez no sistema financeiro 
internacional eram África do Sul, Brasil, Índia, Indonésia e Turquia – cinco das 
principais economias emergentes do planeta. 

5. Certamente, elementos intrínsecos ao crescimento econômico chinês  – que passou a depender cada vez mais de 
fatores domésticos para se sustentar – também contribuíram para sua redução.
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Consequentemente, todos eles observaram fugas de capitais de curto prazo 
e desvalorização cambial. Mais recentemente, o mesmo banco “atualizou a lista” e 
lançou um relatório em que aponta, para o mercado de divisas, as “dez encrenca-
das” (troubled ten): dólar taiwanês, dólar cingapurense, rublo russo, baht tailandês, 
won sul-coreano, sol peruano, rand sul-africano, peso chileno, peso colombiano e 
real brasileiro – todas elas moedas de países emergentes e/ou em desenvolvimento.

No mercado de commodities, a desaceleração do crescimento e da demanda 
da China, sem o devido acompanhamento da desaceleração do crescimento da 
oferta nos países produtores, provocou uma redução praticamente ininterrupta 
de seus preços entre 2011 e 2015, da ordem de 42%, segundo dados do índice da 
Bloomberg – marcando o final de um superciclo de alta entre 2004 e 2011. 

No mercado específico de petróleo, os avanços americanos sobre a tecnologia 
de produzir energia a partir do gás do xisto (e a possibilidade de conquistarem 
a independência energética) levaram a Arábia Saudita a elevar sua produção e 
derrubar os preços da commodity em 2014, revelando limitações na capacidade de 
articulação dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
Dessa forma, de uma faixa acima dos US$ 110, em junho/2014, o barril de petróleo 
caiu para em torno de US$ 48, em janeiro/2015, flutuou em torno de US$ 60 ao 
longo do ano de 2015 e voltou aos mesmos US$ 48 em novembro/2015, segundo 
dados da Bloomberg. Estima-se que a produção de energia a partir do gás de xisto 
seja inviável com o preço do barril do petróleo abaixo de US$ 60, o que demonstra 
uma clara política árabe de reserva de mercado. Por sua vez, países dependentes da 
exportação do óleo, como Rússia e Venezuela, vêm observando seus fundamentos 
econômicos piorarem de maneira significativa.

Dessa forma, de uma situação em que a conjuntura externa era bastante 
favorável para sua economia e para a dos demais emergentes, desde 2012 o Brasil 
tem se debatido com efeitos mais severos da crise internacional iniciada em 2008. 
Com a mudança da estrutura produtiva nacional desencadeada no período de 
bonança (aumento da participação dos bens primários na composição do PIB; 
dificuldades do setor industrial causadas pelo câmbio apreciado; e o acirramento 
da concorrência externa), o novo cenário, somado ao esgotamento do modelo de 
crescimento baseado no aumento do crédito e do consumo domésticos, impactou 
negativamente sobre os indicadores que vinham apresentando bons resultados. 
Entre outros fatores, o ritmo de crescimento econômico decresceu até se converter 
em uma recessão, o desemprego, aos poucos, foi crescendo, a melhora dos indica-
dores sociais se estagnou e a inflação foi se descontrolando (sobretudo em 2015). 
Com isso, a projeção internacional do país como potência emergente deixou de 
ter a mesma efervescência, no contexto da proliferação de prognósticos pessimistas 
sobre o futuro do país.
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Adicionalmente, cabe notar, nesse contexto do início do século XXI, o surgi-
mento de novas formas de organização regional, no sentido de que as regiões não 
apenas têm oferecido espaço para as relações intrarregionais, mas também são agentes 
do processo de transformação global. A partir das regiões, se projetam políticas, 
processos e propósitos baseados em sua realidade e em necessidades particulares. 
Conforme a América do Sul foi ganhando presença e projeção, surgiram novas 
modalidades de construção regional, com ambições e características idiossincráticas. 
A transformação do regionalismo como espaço de deliberação e ação coletiva se 
encaminha de dentro (da região) para fora (da região), em contraste com o regio-
nalismo comercialista que anteriormente serviu para ordenar a região em relação 
às necessidades e aos interesses que vinham do globo para a região. 

Essa virada na construção de novas propostas e modalidades é o que concei-
tualmente foi denominado, em trabalho anterior, de regionalismo pós-hegemônico 
(Riggirozzi e Tussie, 2012). Ele terá seus altos e baixos, mas emerge em um 
mundo em que se multiplicam as competências das regiões. Em contraste com 
o momento do pós-Guerra Fria, a característica da ordem global do século XXI 
é a de que não existe uma única linha de comando, e dessa forma as hierarquias 
fluem. Isso oferece uma estrutura de oportunidade para o agir das regiões, dos 
poderes regionais e do regionalismo. 

Além disso, atualmente a construção regional está liberada do espelho e dos 
padrões da Europa, os quais pareciam inescapáveis e dos quais se deveriam extrair 
lições – impossíveis de emular em condições não europeias e, em particular, em uma 
região como a sul-americana, que se caracteriza por uma especialização exportadora 
baseada em recursos naturais destinados principalmente a mercados terceiros.

Essa liberação do padrão europeu comporta uma liberação cognitiva, a partir 
da qual o regionalismo pode ser avaliado por seus próprios méritos. Na América 
Latina, esta situação permite afirmar que a região foi e tem sido uma plataforma 
da promoção do desenvolvimento. De fato, a região foi uma forte promotora das 
organizações regionais ainda mesmo na Conferência de São Francisco, que criou 
a Organização das Nações Unidas (ONU). Foi a primeira região a criar um banco 
regional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e esteve pronta para 
criar a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc), em 1960, e depois 
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), em 1980. 

Em suma, observa-se que o período 2008-2015 foi caracterizado por uma 
sequência peculiar de movimentos tanto conjunturais como estruturais no siste-
ma internacional (ascensão dos emergentes e reconstrução do regionalismo sul-
-americano, crise sistêmica, reações das grandes potências e, finalmente, crise dos 
emergentes). Esta conjuntura foi configurando um ambiente no qual as alternativas 
de ação disponíveis tornaram-se cada vez mais limitadas para todos os atores, 
especialmente os países emergentes. 
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3 A ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO SUL-SUL: DE LULA A DILMA

Nesta seção, é realizado um panorama geral das relações do Brasil com os países em 
desenvolvimento. Uma vez que a estratégia de reaproximação com estas nações foi 
planejada no governo Lula, tendo continuidade no governo seguinte, é impossível 
analisar o período 2008-2015 sem voltar para 2003, de forma que se possa com-
preender a trajetória recente da política externa brasileira em relação a esse tema.

3.1 Governo Lula (2003-2010)

A política externa brasileira, a partir da inauguração do governo Lula, passou por 
uma importante reformulação no que diz respeito à maneira de o país se projetar 
no ambiente internacional. De acordo com Vigevani e Cepaluni (2007), após os 
governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e FHC, nos quais vigorou 
a busca de credibilidade por meio da participação nos regimes internacionais, a 
partir do governo Lula, a busca de autonomia passou a ser realizada por meio da 
diversificação de parceiros. 

Essa nova estratégia era possível em um contexto internacional como o des-
crito anteriormente – de múltiplas competências e de hierarquias em disputa. Na 
América do Sul, isso foi facilitado também pelo ciclo das commodities, que permitiu 
altas taxas de crescimento e acúmulo de reservas. Nessa situação, o Brasil quitou 
antecipadamente sua dívida com o FMI, tornando-se credor internacional. Ao 
mesmo tempo, outras regiões de países periféricos começaram a mostrar também 
altas taxas de crescimento, gerando novas oportunidades e perspectivas para o 
estreitamento de laços com elas. Dessa forma, a

(...) adesão do país aos princípios e às normas internacionais [passou a ocorrer] por 
meio de alianças Sul-Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tra-
dicionais (China, Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio etc.), pois 
acredita[va]-se que eles reduzem as assimetrias nas relações externas com países mais 
poderosos e aumentam a capacidade negociadora nacional (Vigevani e Cepaluni, 
2007, p. 283). 

Outras características importantes dessa ressignificação são a afirmação de 
posições a favor do desenvolvimento nas negociações comerciais globais e hemis-
féricas; o lançamento de candidaturas próprias para a liderança de organismos 
internacionais; e a repetida busca pela reforma e por um assento permanente 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU (Hirst e Lima, 2006).

Dessa maneira, com o objetivo de somar recursos de poder para aumentar a 
efetividade da defesa de seus interesses na política internacional, no governo Lula 
o Brasil se dedicou à formação de coalizões internacionais com países em desen-
volvimento – com destaque para os emergentes – que apresentavam determinados 
objetivos convergentes com os seus: a promoção de um mundo multipolar baseado 



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

340 | 

no multilateralismo.6 Era claro também o intuito de se consolidar regionalmente 
em um contexto pós-hegemônico.

Conforme analisa Lima (2005, p. 11-13), e tendo como base também os apon-
tamentos do então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim (2010, p. 215), 
pode-se afirmar que a mudança da estratégia de inserção internacional ocorreu em 
função de alteração na própria leitura que o novo governo fazia do cenário interna-
cional como um todo. Nesse ponto, Amorim foi um expoente articulador ideológico 
da construção do regionalismo pós-hegemônico.7 Na gestão anterior, o país buscava 
“credibilidade” perante as grandes potências a partir da adoção dos padrões e dos 
regimes internacionais do bloco ocidental globalizado, pois acreditava que extrairia 
benefícios de uma inserção entendida como modernizadora. A partir do governo 
Lula, o país passou a buscar “autonomia”, por meio da conformação de espaços 
políticos alternativos que de alguma maneira deslegitimassem a ordem unipolar e 
promovessem a desconcentração de poder, uma vez que, ao examinar a globalização 
como um fenômeno gerador de desigualdades, instava-se a se tornar um ator global 
com as devidas capacidades para enfrentar os desafios de seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Brasil se projetou como ator relevante na reforma da ordem 
econômica. Já em 2001, junto com a África do Sul e a Índia, havia promovido 
a Declaração de Doha sobre Saúde Pública na OMC; em 2003, o Brasil foi um 
ator central na Convenção Marco para o Controle do Tabaco; e, em 2007, na 
Declaração de Oslo sobre Saúde (Riggirozzi, 2015). Estes êxitos diplomáticos em 
relação à saúde em âmbito internacional serviram como marcos para a cooperação 
que o país promoveu no governo Lula.

Para contextualizar, deve-se ter em mente que, para além das diferenças 
ideológicas entre os partidos que estiveram no comando do país nos anos 1990 
e 2000,8 do ponto de vista do ambiente internacional, a Guerra Contra o Terror, 
promovida pelos Estados Unidos na administração de George W. Bush desde 
2001, em momentos emblemáticos executada de forma unilateral (guerras do 
Afeganistão e do Iraque), em parte abalou a capacidade de liderança global da 
superpotência, em especial com relação à perda do apoio inicial de determinados 
parceiros tradicionais da Europa Ocidental (Buzan, 2007). Desse modo, o cenário 
dos anos 2000 se mostrou propício para o lançamento de iniciativas globais que, 
sem adotar um discurso muito agressivo, contestassem a hegemonia americana e 
buscassem aliados para defender o multilateralismo.

6. Com relação ao multilateralismo, Cervo (2010) afirmava que o conceito deveria envolver dois pressupostos: i) a existência de 
regras que governam a ordem internacional; e ii) a sua formulação conjunta, de forma que elas não favoreçam os interesses 
dos mais fortes em detrimento dos mais fracos.
7. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, também teve 
papel relevante na formulação dessa visão.
8. Principalmente as diferenças programáticas entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos 
Trabalhadores (PT).
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Baseado nessa nova leitura, no âmbito do regime multilateral de comércio, 
em 2003, na V Conferência Ministerial da OMC (Cancún), o Brasil, em parceria 
com a Índia, liderou os movimentos de coordenação política para a formação do 
G20 agrícola.9 Esta coalizão de países em desenvolvimento atuou conjuntamente 
nas negociações pelo acesso aos mercados agrícolas das grandes potências – Estados 
Unidos e União Europeia, essencialmente – na Rodada Doha, relançando no século 
XXI uma versão atualizada do terceiro-mundismo, com perfil mais propositivo. 

Além de demandarem acesso a mercados, os países que a compõem também 
se posicionaram de forma contrária aos subsídios aos produtores agrícolas e às 
exportações que os países desenvolvidos seguem praticando. Conforme lembra 
Carvalho (2010), o grupo exibiu um significativo poder de agenda, sendo que 
várias de suas propostas foram incluídas em diferentes fases do processo negociador, 
provocando reações das grandes potências no sentido de modificarem suas posições.

É válido ainda notar que, dentro desse grupo, estavam presentes países com 
perfis diferenciados de composição de seus mercados domésticos de bens agrícolas, 
havendo grandes produtores e exportadores do agronegócio, países com produção 
predominantemente composta pela agricultura familiar e, até mesmo, importadores 
líquidos de alimentos. Portanto, pelo menos até os impasses do pacote de julho 
de 2008, deve-se reconhecer que houve importantes esforços de coordenação, por 
meio de muitas reuniões, em diversos níveis no interior da coalizão para que se 
chegasse a propostas comuns de liberalização nas rodadas de negociações, de forma 
a manter ao longo dos anos a coesão do grupo, sua força política e seu reconheci-
mento como ator relevante (Ramanzini Júnior e Viana, 2012). 

Decorrente também de experiências adquiridas em negociações anteriores no 
domínio da OMC, outra importante coalizão formada no governo Lula se refere 
ao Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). Previamente, estes 
três países haviam se colocado em posições similares no tema do contencioso das 
patentes farmacêuticas de medicamentos antirretrovirais. Eles defendiam o argu-
mento humanitário de que a saúde pública deveria prevalecer sobre os direitos de 
propriedade intelectual, em oposição à defesa americana dos laboratórios privados 
que produziam os medicamentos em questão (Oliveira, 2005).

Aproveitando a convergência de visões neste caso, e dando prosseguimento 
a consultas feitas diretamente entre os mandatários das três nações por ocasião de 
terem se encontrado como convidados na Cúpula do G8, em Evian, em junho 
de 2003, o governo brasileiro convocou uma reunião de chanceleres com a África 

9. O grupo era formado por África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Índia, México, Paquistão, Paraguai, Peru, Filipinas, Tailândia e Venezuela. Tornou-se comum usar 
o termo G20, mas, na verdade, com a inclusão posterior de Egito e Quênia, o grupo passou a contar com 22 membros 
(Narlikar e Tussie, 2003).
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do Sul e a Índia em Brasília no mesmo ano com o objetivo de examinar temas da 
agenda internacional e de interesse mútuo, ampliando o diálogo trilateral. 

Naquela ocasião, o fórum foi estabelecido por meio da Declaração de Brasília. Ao 
reconhecerem suas semelhanças como grandes mercados emergentes e como grandes 
países democráticos em desenvolvimento, os objetivos do grupo se basearam na explo-
ração de áreas para cooperação para o desenvolvimento – especialmente o combate à 
pobreza e à fome – e no diálogo para a adoção de posições comuns em temas globais. 

O fato de se caracterizarem as três nações como importantes potências de 
porte médio, todas com reconhecida influência regional em três continentes 
diferentes, demandando juntas, de uma forma geral, mais voz e mais capacidade 
decisória nos distintos fóruns da governança global, fez com que a formação do 
grupo chamasse a atenção do mundo. Nesta coalizão, em especial, transparece 
nas declarações do grupo uma disposição a desempenhar um papel de interme-
diação na ordem internacional, seja nas relações entre os continentes do mundo 
em desenvolvimento (América do Sul, África e Ásia), seja entre o Sul e o Norte, 
neste caso se colocando como porta-vozes do Sul Global, posição historicamente 
arvorada pelo Brasil e pela Índia. 

A partir de então, quatro reuniões de cúpula do grupo ocorreram ao longo 
do governo Lula: Rio de Janeiro (2006), Tshwane (2007), Nova Délhi (2008) e 
Brasília (2010). Dos temas da agenda da política internacional que foram discutidos 
entre os mandatários dos três países emergentes, merece destaque o aparecimento 
recorrente das seguintes questões: i) reforma abrangente da ONU e do CSNU, o 
qual julgam que precisa ser ampliado nas categorias de membros permanentes e 
não permanentes; ii) desenvolvimento sustentável; iii) propriedade intelectual; e 
iv) liberalização do comércio agrícola na Rodada Doha. 

Ao mesmo tempo, no que diz respeito às relações intragrupo, aprovei-
tando-se do fato de apresentarem semelhanças em alguns indicadores sociais 
e econômicos, formou-se também uma agenda de cooperação trilateral para o 
desenvolvimento com foco na troca de experiências. Ela resultou na assinatura 
de acordos e na promoção de atividades em várias áreas temáticas: comércio, 
energia, agricultura, transportes, ciência e tecnologia, saúde, sociedade da 
informação e desenvolvimento social.Mais importante, em 2004 criaram o 
Fundo IBAS de Alívio à Fome e à Pobreza, o qual se dirige a financiar projetos 
em países terceiros.10

Com o objetivo de aproximar as relações com o mundo árabe, sob forte 
influência e iniciativa da diplomacia presidencial, o governo brasileiro convocou 
também em Brasília, no ano de 2005, a Cúpula América do Sul-Países Árabes 

10. O compromisso de cada país é destinar, ao menos, US$ 1 milhão por ano ao fundo.
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(Aspa). Apontava-se que o continente precisava se emancipar das grandes potências 
ao se relacionar diretamente com o Oriente Médio. Além disso, cumpre lembrar 
que, no Brasil, cerca de 5% da população é descendente de árabes, outro dado que 
serviu de motivação para a aproximação (Amorim, 2010, p. 235). 

A I Aspa contou com a presença dos 22 países que integram a Liga Árabe, 
mais os doze países sul-americanos. Como destaca Manzur (2011), o Brasil teve 
um papel de destaque na agenda desse encontro, sendo capaz de colocar na mesa 
de negociação o fechamento de posições sobre temas como combate à fome, de-
sarmamento nuclear e cooperação para o desenvolvimento.

No período compreendido pelo governo Lula (2003-2010), o mecanismo 
inter-regional contou com uma segunda edição, em Doha (Qatar), em 2009. No 
que se refere ao diálogo sobre assuntos da agenda global, a necessidade do forta-
lecimento do multilateralismo como espaço privilegiado para o encaminhamento 
das questões internacionais deu a tônica para o tratamento dos temas específicos. 
Vale destacar a visão comum entre as regiões a respeito dos seguintes temas: i) 
reforma da ONU; ii) armas de destruição em massa; iii) terrorismo; iv) agenda 
de desenvolvimento de Doha; e v) a questão do Estado palestino. 

Como no caso do Fórum IBAS, houve também, nesses encontros de cúpula, 
um esforço para auscultar áreas em que pudesse ocorrer mais cooperação para o 
desenvolvimento entre as duas regiões. Entre os campos abarcados, incluem-se 
comércio, ciência e tecnologia, ação contra a fome e a pobreza, cultura, entre outros.

Outro traço marcante da política externa do governo Lula para o mundo em 
desenvolvimento se revelou na busca de reinaugurar sob novas bases as relações 
com os países da África. Esta campanha se baseou em um discurso que apontava 
uma dívida histórica brasileira com aquele continente, a qual decorre dos sécu-
los em que vigorou o tráfico intercontinental de escravos negros. Dessa forma, 
abandonava-se o discurso culturalista que havia permeado os contatos anteriores 
do Brasil com o continente africano (Saraiva, 2010). Além disso, de certa maneira, 
atendia-se a demandas domésticas pela valorização do negro e contra o racismo, 
emanadas por movimentos sociais representantes da vasta população brasileira de 
afrodescendentes, a maior do mundo (Lechini, 2008).

Na implementação dessa política, o presidente Lula visitou a África doze 
vezes, incluindo 23 países. O número de embaixadas brasileiras instaladas no 
continente africano, por seu turno, mais que dobrou, cobrindo 39 dos 53 países. 
Em Brasília, treze novas embaixadas de países africanos foram abertas. Como re-
conhecimento da dedicação brasileira ao continente no período, na XIII Cúpula 
da União Africana, ocorrida na Líbia em 2009, o presidente Lula participou como 
convidado de honra (Amorim, 2010).
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Do ponto de vista multilateral, esses movimentos de reaproximação pragmá-
tica do Brasil com o continente africano impulsionaram iniciativas, em parceria 
com o empenho da Nigéria, para um processo inter-regional que culminou na 
realização da Cúpula América do Sul-África (ASA), em Abuja (Nigéria), em 2006, 
a qual contou com uma segunda edição, em Isla Margarita (Venezuela), em 2009.

Entre as questões discutidas nesses dois encontros, vale indicar a identifica-
ção da existência de posições comuns aos dois continentes, entre outras, no que 
se refere à urgência da reforma da ONU em favor de maior representatividade 
dos países em desenvolvimento, à defesa dos direitos humanos dos imigrantes 
independentemente de sua condição jurídica e à necessidade de se abordar os 
problemas do desenvolvimento nas regras multilaterais de comércio. De toda 
maneira, neste mecanismo inter-regional, a maior parte da agenda das cúpulas foi 
ocupada pela identificação de áreas para a realização de projetos de cooperação 
para o desenvolvimento. 

Por fim, foi muito relevante, nesse conjunto de coalizões Sul-Sul, a decisão 
dos BRIC de realizar, em 2009, na cidade de Ecaterimburgo (Rússia), sua primeira 
reunião de cúpula. A formação desse grupo tem relação com a publicidade midiá-
tica e o interesse acadêmico que se desenvolveu em torno dos países do acrônimo 
BRIC. A sigla foi indicada pelo economista Jim O’Neill, a partir de projeções 
econômicas publicadas em documentos institucionais do banco Goldman Sachs 
(2001; 2003), como o único grupo de economias emergentes efetivamente capazes 
de contrabalançar e até mesmo sobrepor o peso econômico das grandes potências 
nos próximos cinquenta anos. 

Conforme apontado anteriormente, após a eclosão da crise do mercado 
hipotecário americano, em 2008, os quatro grandes emergentes, apresentando de-
sempenho de recuperação econômica claramente superior ao das grandes potências 
e, portanto, situados na posição privilegiada de representarem elemento central 
para a restauração e a manutenção do dinamismo econômico mundial, decidiram 
fazer do acrônimo uma instância de concertação política. 

Diante dessa nova realidade, os líderes insistiram, na ocasião da cúpula, na 
necessidade de confirmar o G20 financeiro, em substituição ao G8, como espaço 
privilegiado para a coordenação de ações e para o diálogo político a respeito de 
assuntos financeiros e econômicos globais – comemorando o alto perfil conferido 
ao grupo pela presença do presidente americano, em sua reunião ministerial de 
Washington, em 2008, e depois na reunião de cúpula que ele convocou meses de-
pois. Para além disso, advogaram também por uma ampla reforma das instituições 
financeiras internacionais, de forma a refletir as mudanças recentes na distribuição 
das capacidades econômicas no mundo.
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Certamente, a I Cúpula BRIC apresentava como objetivo prioritário coor-
denar as ações individuais de combate à crise financeira internacional dos países 
ali reunidos, mas acabou-se aproveitando para trazer à mesa de discussão alguns 
outros temas da política global. Ainda que não se tenha chegado a consensos com 
nível elevado de detalhamento naquele momento, apareceram de forma genérica 
na declaração conjunta do evento como questões de interesse comum: i) Rodada 
Doha; ii) Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs); iii) mudanças 
climáticas; iv) terrorismo; e v) reforma da ONU. 

É interessante notar que, no caso dos BRIC, em comparação com as demais 
coalizões Sul-Sul de que o Brasil fez parte no governo Lula, provavelmente em 
função do maior peso político do grupo (que conta com duas grandes potências 
com poder de veto no CSNU), havia mais cautela ao coordenar posições e, por 
conseguinte, abordar uma quantidade maior de temas com mais assertividade. 

No ano seguinte, em Brasília, realizou-se a II Cúpula BRIC, dando prossegui-
mento à regularidade das atividades anuais da coalizão. Dada a baixa institucionali-
dade que envolve os encontros do G20 financeiro (e, portanto, o risco de em algum 
momento o G8 buscar recuperar seu antigo lugar, como de certa forma seus países 
têm tentado nos últimos anos), novamente foi ressaltado o papel central desempe-
nhado por aquele grupo no combate à crise internacional. Em função da crescente 
disparidade entre, de um lado, a representação no FMI e no Banco Mundial e, de 
outro, o crescente peso econômico dos BRICS, em particular da China, a reforma das 
instituições financeiras internacionais apareceu com mais detalhe, mencionando-se 
diretamente a reestruturação no poder de voto. A análise das duas cúpulas demonstra 
ainda que, no caso dos BRIC, havia menos esforços em sondar áreas para a cooperação 
para o desenvolvimento – o que veio acontecer somente depois.

Um último esforço diplomático importante do Brasil no escopo das relações 
Sul-Sul sob a presidência de Lula foi a intermediação, juntamente com a Turquia, 
pela busca de uma solução para as negociações internacionais sobre a natureza 
do programa nuclear iraniano. Diante dos impasses nas tratativas levadas à frente 
entre o P5+1 (Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), 
a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) e o Irã, o Brasil e a Turquia 
tomaram a iniciativa de propor uma resolução para o caso – com a anuência dos 
negociadores precedentes.

Desse processo resultou o Acordo Tripartite, pelo qual se conseguiu chegar a 
uma proposta em que o Irã deixaria de enriquecer urânio e depositaria o estoque 
que possuía na Turquia. Entretanto, uma vez anunciado o desfecho da questão, as 
grandes potências – em especial os Estados Unidos – retiraram seu apoio e não apro-
varam as condições acordadas, alegando que não se podia confiar no compromisso 
do Irã. As sanções ocidentais, dessa forma, não foram suspensas naquele momento. 
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Embora, na realidade, a diplomacia brasileira, com o auxílio da Turquia, tenha 
tido sucesso na conclusão dessa difícil tarefa, revelando como os emergentes podem 
ter habilidade e sensibilidade diferenciadas para tratar com outros países em desenvol-
vimento na ordem vigente, o caso se tornou alvo de críticas dos opositores do governo 
e da política externa no país. Para eles, o Brasil não deveria empreender recursos para 
se envolver nessas questões distantes, principalmente por causa das acusações sobre 
violações dos direitos humanos que recaem sobre o Irã (Pecequilo, 2015). Acima de 
tudo, o episódio sinalizou o início de um período no qual o Brasil enfrentaria cada vez 
mais dificuldades para protagonizar a definição de agendas na política internacional. 

Ao mesmo tempo que, no governo Lula, se efetivou uma ampla diversificação 
de parceiros externos do país em direção ao Sul, levando à formação de coalizões 
com potências emergentes e com grandes regiões em desenvolvimento, esses 
movimentos vieram acompanhados de um aumento expressivo da prestação de 
cooperação para o desenvolvimento por parte do país a uma parte desses parceiros. 

Ao longo do período 2003-2010, conforme foi ocorrendo o estabelecimento 
e a consolidação dos contatos ao Sul, o Brasil foi transferindo cada vez mais recur-
sos financeiros e informacionais e exportando suas recentes experiências exitosas 
com determinadas políticas públicas para países latino-americanos, africanos 
(especialmente os de língua oficial portuguesa) e, com menor frequência, árabes e 
asiáticos. Além de buscar contribuir com o desenvolvimento desses parceiros e, a 
partir disso, promover parcerias duradouras com essas nações, o país almejou expor 
uma imagem positiva de solidariedade e de responsabilidade perante a comunidade 
internacional. Com a conquista de prestígio internacional e a ampliação da rede 
de contatos externos, essas iniciativas colaboravam com o objetivo de se projetar 
como ator global nas relações internacionais.

Nesse sentido, é fundamental frisar que, com a grande maioria desses parceiros 
com quem fez contato ao Sul, o Brasil se posicionou na relação constituída como 
doador, prestador ou fornecedor da cooperação para o desenvolvimento. Em razão 
disso, juntamente com a China, a Índia e a Rússia, entre alguns poucos outros, o 
país começou a receber da comunidade de analistas e de profissionais que atuam no 
sistema da cooperação para o desenvolvimento a denominação de doador emergente.11

Contudo, a diplomacia negou veementemente esse rótulo em diferentes 
oportunidades, com a preocupação de ter sua imagem associada a dos doado-
res tradicionais do Conselho de Assistência para o Desenvolvimento (CAD), 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Uma vez possuindo longa experiência como país receptor da assistência, sendo 
inclusive crítico de práticas históricas das potências tradicionais, principalmente 

11. Para uma ampla discussão do conceito, ver os artigos que compõem o volume 25, número 4, da revista Cambridge 
review of international affairs.
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a da imposição de condicionalidades políticas e econômicas na prestação da 
ajuda, o Brasil insistiu que seus projetos se diferenciam por se basearem em 
relações horizontais, entre nações parceiras, com benefícios mútuos entre as 
partes. Além disso, como adiciona Pino (2010, p. 1), no discurso oficial, “a 
cooperação (...) não tem fins lucrativos, nem condições ou imposições vincu-
ladas à compra de bens e serviços. Busca responder às demandas formuladas 
por países em desenvolvimento”.

Essas características, enunciadas pelo governo brasileiro como princípios ou 
marcas identificadoras e diferenciadoras da cooperação Sul-Sul, passaram a ser 
afirmadas também no contexto das cúpulas do Fórum IBAS, da Aspa e da ASA, 
conforme se transcreve abaixo:

Os líderes recordam que a cooperação Sul-Sul é um projeto comum dos povos e 
dos países do Sul, uma parceria entre iguais, e deve ser seguida pelos princípios de 
respeito à soberania nacional, controle e independência nacionais, igualdade, não 
condicionalidade, não interferência nos assuntos internos e benefício mútuo (IV 
Cúpula do Fórum de Diálogo IBAS, 2010).

[Serão empreendidos] esforços conjuntos para a troca de experiências em assuntos como 
seguridade social, inspeção social, condições de trabalho e meio ambiente, empregando 
serviços públicos na área sóciolaboral, tudo isso baseado nos princípios da solidarieda-
de, reciprocidade e complementaridade entre as populações (II Cúpula Aspa, 2009).

Acreditamos numa nova concepção das relações econômicas internacionais que 
fomente ativamente o intercâmbio Sul-Sul baseado nos princípios de transparência, 
complementaridades, cooperação e solidariedade (...) (II Cúpula ASA, 2009).

Carregando a bandeira da defesa do desenvolvimento nos fóruns multilaterais 
e, ao mesmo tempo, buscando promovê-lo a partir da multiplicação da oferta de 
projetos de cooperação técnica, científica e tecnológica, principalmente em países 
da América Latina e da África, com o passar dos anos do governo Lula, os dispên-
dios financeiros do país com estas iniciativas apresentaram crescimento expressivo. 

De acordo com dados provenientes de dois levantamentos realizados pelo Ipea 
e pela Agência Brasileira de Cooperação – ABC (2010 e 2013)12 em um conjunto 
de mais de cinquenta instituições da administração pública brasileira, de 2005 a 

12. O primeiro levantamento (Ipea e ABC, 2010), para os anos 2005-2009, separa a “cooperação brasileira para o 
desenvolvimento internacional” em cinco modalidades: i) assistência humanitária; ii) bolsas de estudo para estrangeiros;  
iii) cooperação técnica, científica e tecnológica; iv) contribuições a organizações internacionais e bancos regionais; e  
v) operações de paz. No segundo levantamento (Ipea e ABC, 2013), por sua vez, concentrado no ano de 2010, aprimorou-se a 
metodologia de contabilização e de apresentação dos dados e as modalidades foram modificadas para cooperação técnica; 
cooperação educacional; cooperação científica e tecnológica; cooperação humanitária; apoio e proteção a refugiados; 
operações de manutenção da paz; e gastos com organismos internacionais. A metodologia de contabilização de ambos 
os levantamentos apresenta relevantes diferenças com relação à da OCDE, sendo importante colocar que a brasileira 
deixa de incluir muitas ações que entram na conta das grandes potências. Dessa forma, considera-se que a comparação 
entre valores da cooperação para o desenvolvimento prestada pelo Brasil e por países do CAD/OCDE é possível, porém 
imperfeita: basta não perder de vista que, em razão de os dados brasileiros serem mais conservadores em suas definições, 
certamente estão subestimados em relação aos das nações desenvolvidas.  
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2010 as execuções orçamentárias nesta rubrica saltaram de US$ 242,9 milhões 
para US$ 1.625,1 milhão,13 um crescimento de mais de seis vezes do montante. 

É interessante notar que, na realização desses levantamentos, a necessidade 
de se buscar informações dos gastos com a cooperação para o desenvolvimento 
diretamente com cada uma das instituições da administração pública federal con-
sultadas pelos pesquisadores – não bastando os dados que possuía a ABC – deixa 
transparecer uma realidade: a forma como foi ocorrendo a descentralização das 
iniciativas no governo diante do avanço acelerado na quantidade das ações con-
cretizadas nessa seara.

Entre as principais áreas temáticas em que o Brasil pôde levar contribuições 
de experiências exitosas domésticas para parceiros externos, têm se destacado: 
qualificação profissional (implementada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – Senai), saúde pública e combate à epidemia HIV/Aids (Ministério da 
Saúde e Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz), pesquisa em agropecuária (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa), alfabetização (Ministério da Edu-
cação) e programas de desenvolvimento social e de transferência condicionada de 
renda – Ministério do Desenvolvimento Social (Pino e Leite, 2010).

Ao mesmo tempo que cresceram os gastos, como consequência de o Brasil 
ter passado por uma transformação em seus indicadores sociais e econômicos, a 
elevação do PIB per capita proporcionou sua graduação para a categoria de país de 
renda média – tornando-se, então, inelegível para receber muitos tipos da Assistên-
cia Oficial ao Desenvolvimento (AOD) proveniente dos países do CAD/OCDE 
(Inoue e Vaz, 2007). A tendência instalada a partir de então é de gradativamente 
o país se transformar em um exportador líquido de recursos da cooperação para o 
desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha superado muitos de seus próprios 
problemas domésticos.14 

Afinal, observa-se que, em todos os contatos feitos com agrupamentos de 
nações em desenvolvimento, a estratégia de cooperação Sul-Sul compreendeu 
duas frentes de ações paralelas e distintas:15 i) a busca pela adoção de posições 
comuns para atuação conjunta na política internacional; e ii) a exploração de 
áreas para realização de projetos de cooperação para o desenvolvimento. À ex-
ceção do G20 agrícola, de objetivos mais específicos e concentrados, este duplo 
caminho de ações se fez presente na filosofia (e ficou registrado no documento 

13. Em valores constantes de 2009.
14. De toda forma, em 2010, o Brasil recebeu US$ 4,46 bilhões em AOD dos países da OCDE (ver o portal da instituição: 
<http://stats.oecd.org/#>).
15. É importante frisar que esses movimentos foram acompanhados por iniciativas que buscavam a expansão das relações 
econômicas com essas regiões, seja por meio do comércio, seja pela internacionalização de empresas brasileiras, com o 
apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Uma análise mais atenta a essa estratégia 
é realizada nos capítulos 5 e 9 desta obra.
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final de cada reunião de cúpula) de todas as demais coalizões de que o Brasil 
participou entre 2003 e 2010 (IBAS, Aspa, ASA e BRIC). Analisando-se o 
Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), esta du-
pla feição da cooperação Sul-Sul – coalizão internacional e cooperação para o 
desenvolvimento – também está claramente gravada nos objetivos colocados 
para este flexível processo de integração regional. Na Unasul, especificamente, a 
cooperação em saúde teve um papel muito relevante, por exemplo (Riggirozzi, 
2015; Herrero e Tussie, 2015).

Conforme sintetizou o então ministro Celso Amorim (2010, p. 231),

(...) a cooperação Sul-Sul é um instrumento diplomático que surge de um desejo 
autêntico por prestar solidariedade aos países mais pobres. Ao mesmo tempo, ela 
ajuda a expandir a participação do Brasil nas relações internacionais. A cooperação 
entre iguais em questões de comércio, investimentos, ciência e tecnologia e outros 
campos reforça nossa estatura e fortalece nossa posição nas negociações de comércio, 
investimentos e do clima. Por fim, construir coalizões com países em desenvolvimento 
é também uma forma de se empenhar na reforma da governança global, de forma a 
tornar as instituições internacionais mais justas e mais democráticas.

3.2 Governo Dilma (2011-2016)

Terminados os dois mandatos de Lula, a chegada de Dilma Rousseff (daqui em 
diante, Dilma) à presidência, em 2011, à diferença da transição entre FHC e Lula, 
não foi acompanhada da expectativa de que grandes mudanças ocorressem na po-
lítica externa do país. Como Dilma era advinda do mesmo partido do presidente 
antecessor e fora ministra-chefe da Casa Civil no governo dele de 2005 a 2010, 
sua eleição apontava para um quadro de continuidade das investidas brasileiras 
em política externa. 

De toda forma, poucos dias após o anúncio oficial de sua vitória no segundo 
turno das eleições de 2010 e o seu primeiro pronunciamento (no qual ela afirmou 
que seu primeiro compromisso seria honrar as mulheres brasileiras), a presidente 
eleita fez uma declaração a respeito do caso da iraniana Sakineh Mohammadi 
Ashtiani – condenada à morte primeiro por apedrejamento, em função de adul-
térios, depois por enforcamento, em razão do homicídio de seu marido –, na qual 
considerava as penas impostas àquela mulher uma barbaridade. Em janeiro de 
2011, já empossada, após receber uma carta da deputada iraniana Zohreh Elahian, 
na qual era informado que a pena de Sakineh havia sido suspensa, Dilma reiterou 
que o caso deveria ser tratado como questão de preservação dos direitos humanos. 

Em função da atuação da presidente nesse caso, criou-se a expectativa 
de que ocorreriam ajustes na política externa brasileira no tocante aos temas 
relacionados aos direitos humanos (incluindo e enfatizando questões de gênero), 
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além do próprio relacionamento bilateral do Brasil com o Irã. Corroboravam 
essa expectativa o passado da presidente – marcado pela tortura nos tempos 
da ditadura militar – e o fato de ser a primeira mulher a alcançar o mais alto 
posto político do Brasil.

De fato, após a rejeição da mediação realizada pelo país para o caso do pro-
grama nuclear iraniano em 2010, no governo Dilma as relações do Brasil com o Irã 
sofreram um esfriamento diplomático. Durante a campanha presidencial de 2010, 
com reforço na de 2014, havia crescido nos partidos opositores – e, de certa forma, 
na opinião pública, em especial a expressa nos grandes meios de comunicação – o 
volume de críticas pelo fato de o Brasil manter relações próximas com países vistos 
como ditaduras, como o Irã, mas também Cuba e Venezuela. Com a contribuição 
desse fator, a diplomacia sob o comando de Dilma buscou tomar posicionamentos 
mais contundentes em alguns casos específicos de evidente violação dos direitos 
humanos – ora apontando os problemas, ora se afastando do país envolvido.

Nesse sentido, durante a Primavera Árabe – a onda de protestos contra os 
regimes autoritários ocorrida no Egito, na Líbia, na Tunísia, na Síria e em alguns 
outros países árabes a partir do final de 2010 e que, em alguns casos, arrasta-se 
até os dias atuais – o governo brasileiro, apesar de evitar manifestar-se sobre os 
assuntos internos dessas nações, posicionou-se favoravelmente, de forma genérica, 
a essa onda de democratização, condenando as ditaduras. 

Ao mesmo tempo, na ocasião da intervenção ocidental na Líbia, em 2011, o 
Brasil, na companhia dos demais BRICS (à exceção da África do Sul), absteve-se 
na votação da resolução do CSNU que autorizava a operação de paz no país. A 
Resolução no 1.973 (2011) foi aprovada pelos demais membros do conselho com 
base no conceito da responsabilidade de proteger – R2P (aprovado em 2005 na 
Cúpula Mundial),16 por meio da qual foi autorizado que fossem empregados “todos 
os meios necessários” para alcançar a pacificação líbia. O bloco dos emergentes, 
por sua vez, alegou que essa permissão era abusiva. 

Diante dos excessos praticados pela Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) nessa intervenção militar, o Brasil propôs qualificar a discussão a 
partir do conceito da responsabilidade ao proteger (RwP), enfatizando a necessi-
dade de que haja maior reflexão sobre a forma de implementação do princípio da 
R2P com base em seu terceiro pilar, ou seja, o uso da força. A África do Sul, que 

16. O princípio se constitui de três pilares: i) cada Estado tem a responsabilidade primária de proteger sua população 
diante de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e limpeza étnica. É também uma responsabilidade 
prevenir esses crimes; ii) a comunidade internacional deve encorajar ou assistir os Estados para que essa responsabilidade 
seja exercida; e iii) a comunidade internacional tem a responsabilidade de usar meios diplomáticos, humanitários e 
outros meios pacíficos apropriados para ajudar a proteger populações ameaçadas por esses crimes. Quando um Estado 
falha de forma manifesta nas suas responsabilidades de proteção, e os meios pacíficos são inadequados, a comunidade 
internacional deve tomar medidas mais fortes, incluindo o uso coletivo da força, autorizado pelo CSNU por meio do 
Capítulo VII da Carta da ONU.
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anteriormente tinha votado no CSNU a favor da intervenção, mudou de posição 
após o início dos bombardeios aéreos ao país, dando apoio à proposta brasileira. 
Um dos principais pontos em torno do qual a discussão se centrava era a definição 
da verdadeira motivação dessas intervenções: evitar crimes contra a humanidade, 
conforme propõe o conceito, ou promover mudanças de regime político em direção 
à democracia, conforme propõe a política externa das grandes potências. 

Concernente à coordenação dos BRICS na promoção desse tipo de iniciativa, 
apenas a Índia, além da África do Sul, apoiou abertamente o Brasil. Os outros dois 
países, principalmente por seus status de grandes potências com poder de veto no 
CSNU, evitaram se posicionar sobre o conceito, o qual acabou progressivamente 
perdendo relevância no regime de segurança internacional – e ainda não foi aprovado 
na AGNU. A própria diplomacia brasileira acabou deixando o tema em segundo 
plano com o passar dos anos. Esse revés sinalizou uma perda relativa na capacidade do 
Brasil para mobilizar agendas na política internacional no início da década de 2010. 

Dois episódios adicionais colaboraram para dar seguimento a essa aparente 
tendência. Em 2014, na ocasião do conflito na Faixa de Gaza entre israelenses e 
palestinos,17 o Itamaraty emitiu uma nota condenando o “uso desproporcional da 
força” por Israel – demandando um imediato cessar-fogo. Além disso, o Brasil chamou 
seu embaixador em Jerusalém para consultas. Em resposta, os israelenses ironizaram 
a atitude brasileira, afirmando que o país seria um “anão diplomático”. Ainda que 
o Brasil tenha conseguido apoio para a emissão de uma resolução condenatória 
pela Comissão de Direitos Humanos na ONU, o episódio foi noticiado como uma 
repercussão negativa sobre a imagem do país como potência emergente.

Em 2015, dois brasileiros foram executados na Indonésia, após terem recebido 
a pena de morte (fuzilamento) por tráfico de drogas.18 O governo brasileiro fez vários 
pedidos de clemência,19 na expectativa de a pena ser alterada para a prisão perpétua. 
Ao longo das tratativas, a presidente Dilma convocou o embaixador brasileiro em 
Jacarta, declarou-se “consternada e indignada” com o caso e, depois, recusou as 
credenciais do embaixador indonésio em Brasília. O Itamaraty enfatizou que as 
execuções criariam uma “sombra” nas relações entre os dois países. Em represália, a 
Indonésia chamou de volta seu embaixador no Brasil. 

17. Três adolescentes israelenses teriam desaparecido na região da Cisjordânia em junho de 2014. Israel acusou o grupo 
Hamas de ser o responsável e deteve dezenas de seus membros. Em resposta, o Hamas disparou mísseis da Faixa de 
Gaza em direção ao território israelense. Por isso, Israel respondeu aos disparos. Nessa resposta, foram atingidas escolas, 
matando mulheres e crianças. Os mortos palestinos excederam em mais de vinte vezes o número de mortos israelenses.
18. Marco Archer havia sido preso em 2004 ao tentar entrar no país com 13kg de cocaína escondidos no tubo de uma 
asa delta. Ele foi executado em janeiro de 2015. Rodrigo Gularte, por sua vez, foi preso em 2004 ao tentar entrar no 
país com 6kg de cocaína escondidos em pranchas de surfe. Ele foi executado em abril de 2015.
19. No caso de Rodrigo Gularte, foi solicitado também que o réu fosse internado em um hospital psiquiátrico, alegando 
que ele seria esquizofrênico.
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Como se sabe, contudo, esses protestos diplomáticos não foram suficientes 
para evitar a execução dos dois brasileiros. Passados nove meses desde a recusa 
da carta de credenciais do embaixador da Indonésia, o governo acabou receben-
do Toto Riyanto novamente como representante da nação asiática. Mais uma 
vez, o Brasil se desgastou e, ao final, não atingiu seu objetivo. De toda forma, é 
fundamental frisar também que, em ambos os casos, e também no desconforto 
com a intervenção na Líbia, ficou clara a mudança para uma posição mais con-
tundente tomada pelo governo diante de casos de violação dos direitos humanos 
e do direito humanitário.

Passando para o campo da prestação de cooperação para o desenvolvimento, 
a qual vinha apresentando aumentos nos dispêndios brasileiros anuais entre 2005 e 
2010, os dados demonstram que nos anos mais recentes houve um estancamento 
desse crescimento, levando a uma queda. Dessa forma, se no triênio 2008-2010 
o Brasil dedicou R$ 3,21 bilhões para esses projetos, no triênio imediatamente 
seguinte, 2011-2013, esse valor caiu para R$ 2,84 bilhões (em valores correntes), 
uma redução20 da ordem de 11,5% (Ipea e ABC, 2016). 

Além de significar uma queda relevante, esse movimento representa uma 
importante mudança de tendência. Em outras palavras, demonstra, ao mesmo 
tempo, a perda progressiva na capacidade de o Brasil dedicar novos recursos orça-
mentários a essas atividades e, de certa forma, uma menor disposição do país em 
auscultar novas nações para prestar cooperação e seguir diversificando a rede de 
parceiros ao redor do planeta. Adicionalmente, essa retração certamente significou 
uma frustração das expectativas geradas no período anterior nos principais parceiros 
receptores desses projetos.

Com relação ao prosseguimento da dinâmica de realização de cúpulas com 
os agrupamentos inaugurados pela diplomacia do governo Lula, tiveram conti-
nuidade com a mesma frequência Aspa, ASA e BRICS (já com a África do Sul).21  
O Fórum IBAS, diferentemente, não manteve a periodicidade dos encontros e 
teve sua última reunião de cúpula em 2011 (em Thswane, África do Sul) – e ainda 
permanece incerto se elas voltarão a ocorrer. Mesmo em 2013, quando o grupo 
comemorou dez anos de existência, não houve uma reunião de alto nível para 
fazer um balanço das atividades da década, reafirmar os compromissos existentes 
e/ou contratar novos. 

20. Em dólar, o valor dessa redução é um pouco maior, da ordem de 14,6%, em função da desvalorização sofrida pela 
moeda brasileira de 2010 a 2013.
21. Uma vez que as cúpulas BRICS aos poucos se tornaram uma prioridade central da estratégia de projeção externa 
do Brasil no começo da década de 2010, o exame de seus resultados será efetuado na seção seguinte – dedicada 
exclusivamente ao agrupamento.
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De fato, desde que foi iniciada a sequência de cúpulas dos BRICS com o 
representante africano como o quinto membro, a manutenção de encontros exclu-
sivos do Fórum IBAS foi progressivamente parecendo um custo desnecessário. Ao 
se analisar o formato das declarações dos dois agrupamentos, é possível observar 
facilmente como, em 2011, as colocações presentes nos documentos resultantes dos 
dois fóruns se tornaram muito semelhantes. Nesse sentido, embora tenha havido 
uma interrupção nas cúpulas exclusivas do Fórum IBAS, o encontro dos chefes 
de Estado e de governo dos três países seguiu acontecendo ano a ano nas cúpulas 
dos BRICS e em reuniões às margens delas. 

De toda forma, é fundamental atentar para dois importantes diferenciais do IBAS 
que, embora continuem em operação, podem correr o risco de perder destaque: o 
Fundo IBAS de Alívio à Fome e à Pobreza, uma iniciativa que não tem paralelo direto 
nos BRICS e que possui projetos concluídos em Burundi, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Haiti, Palestina e Serra Leoa.22 Portanto, caracteriza-se como um fundo que tem 
levado recursos e realizado a projeção conjunta dos três países nas esferas de influên-
cia distintas de cada um deles, às quais individualmente eles dificilmente chegariam 
(Brasil no Burundi, Índia no Haiti e África do Sul no Camboja, por exemplo); a 
assertividade da demanda pela reforma do CSNU e por uma vaga permanente para 
cada um dos países do IBAS (ainda que com propostas distintas de Brasil e Índia, 
de um lado, e África do Sul, do outro), que, ao longo dos anos anteriores, recebeu 
atenção especial do agrupamento, mas que nos encontros dos BRICS adquiriu um 
tratamento mais superficial – uma vez que China e Rússia apenas reconhecem as 
aspirações dos outros três a “desempenharem um papel mais proeminente nas re-
lações internacionais”. Hirst (2015, p. 36) aponta ainda um terceiro diferencial do 
IBAS com relação ao BRICS: o fato de ser formado apenas por países que vinculam 
sua projeção externa aos seus processos de democratização, “o que lhes outorga um 
papel particular como vozes discordantes do primado do internacionalismo liberal”.

Quanto aos demais agrupamentos, vale apontar que, entre 2011 e 2016, 
ocorreram mais duas cúpulas Aspa (a terceira e a quarta): Lima (Peru, 2012) e 
Riade (Arábia Saudita, 2015). A presidente Dilma compareceu à primeira, ao 
passo que na segunda ela enviou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, 
porque dois dias após a cúpula ela iria ao encontro do G20 na Turquia – alegando 
conflito de agenda. 

O exame dos documentos resultantes dessas cúpulas indica que, além do 
seguimento da reafirmação de alguns posicionamentos tomados por meio da 
coordenação política nas reuniões anteriores (reforma da ONU, terrorismo, 
crise financeira, entre outros), vale destacar duas novas questões que foram 
objeto de discussão em 2012 e 2015: i) o repúdio aos bombardeios da OTAN 

22. Em andamento, há também projetos em Camboja, Guiana, Laos, Sudão e Vietnã.
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na operação da Líbia de 2011, com menção inclusive ao conceito da RwP; e ii) 
a condenação do uso desproporcional da força por parte de Israel na Faixa de 
Gaza, relativa aos bombardeios de 2014. Essas menções revelam como o Brasil 
seguiu apostando no apoio desses parceiros para projetar as posições que adota 
na política internacional.

Além disso, como uma demonstração da importância conferida pelos 34 países 
à continuidade regular das cúpulas, em 2015 ficou definido que sua periodicidade 
ocorreria de três em três anos. Portanto, a próxima Aspa está marcada para ocorrer 
em 2018, na cidade de Caracas (Venezuela). 

A cúpula ASA, por sua vez, teve apenas uma edição (a terceira) no período 
em análise: Malabo (Guiné Equatorial, 2013). O próximo encontro de alto nível 
está agendando para ocorrer em Quito (Equador), ainda em 2016. À diferença 
da Aspa, embora também tenha havido uma ampliação no acervo de posiciona-
mentos comuns acordados pelos países da ASA sobre distintas questões, a ênfase 
da cúpula seguiu recaindo sobre a promoção de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento. Da parte brasileira, o destaque efetuado pela diplomacia se di-
recionou aos campos da pesquisa em agropecuária – em função das semelhanças 
geográficas entre os dois continentes – e das políticas de redistribuição de renda e 
de combate à fome e à pobreza.

Em último lugar, é importante adicionar ainda que, além da participação 
nas cúpulas desses agrupamentos Sul-Sul, o governo Dilma se valeu de um canal 
adicional para, ao mesmo tempo, marcar o perfil do Brasil como país defensor do 
mundo em desenvolvimento e realizar suas demandas com relação às questões que 
lhe eram mais importantes de acordo com a conjuntura: a reunião de abertura da 
AGNU. Ao longo de seu mandato, a presidente compareceu a todas as assembleias 
anuais e, conforme a tradição histórica, proferiu os discursos de inauguração em 
nome do Brasil. Este foi o palco mais importante da diplomacia presidencial desse 
governo – tendo em vista que, comparado com os governos FHC e Lula, Dilma 
se dedicou menos à política externa e às viagens internacionais.

Em suas intervenções na AGNU, a presidente efetuou repetidas críticas 
contundentes ao comportamento das grandes potências diante das crises que se 
instalaram no sistema internacional na primeira metade da década de 2010. De uma 
forma geral, ela acusou os países desenvolvidos de não levarem em consideração os 
efeitos negativos que suas estratégias de recuperação têm causado no desempenho 
das políticas adotadas pelas demais nações.

Entre as questões abordadas pela mandatária, cinco delas apareceram 
em todos os pronunciamentos de 2011 a 2015, o que faz com que possam 
ser classificadas, portanto, como prioritárias para a política externa brasileira 
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de seu governo. São elas: i) a crise econômica internacional, desdobrando-se 
sobre a alegada guerra cambial e a necessidade de reforma das instituições da 
governança global (as financeiras e as demais); ii) as mudanças climáticas, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 
e, depois, os ODS; iii) a questão palestina e o direito dessa nação de constituir 
um Estado; iv) a reforma do CSNU; e v) a Primavera Árabe e o conceito da 
RwP, depois desembocando na discussão sobre a crise humanitária na Síria, o 
malogro das intervenções ocidentais nesse tipo de situação, chegando na crise 
dos refugiados (em 2015).

Como se pode perceber, a atenção internacional proporcionada por essas 
ocasiões foi utilizada pela diplomacia presidencial para a afirmação das posições do 
Brasil sobre importantes questões globais. Em todos os discursos, a abordagem dos 
temas buscou trazer o ponto de vista do mundo em desenvolvimento, demonstrando 
a disposição do país a seguir se comportando como porta-voz do terceiro mundo.

4 OS BRICS E SUA CRESCENTE IMPORTÂNCIA PARA O BRASIL

Nesta seção, será examinado especificamente o desenvolvimento dos BRICS como 
uma coalizão e a forma como o Brasil tem apostado, nos últimos sete anos, na 
relação com esses países para, de um lado, manter sua projeção internacional como 
potência emergente e, de outro, buscar saídas para suas dificuldades econômicas. 
Além disso, busca trazer à tona as oportunidades e os desafios que as relações, cada 
vez mais próximas, com a China têm introduzido para a política externa e para a 
economia brasileiras. 

4.1 O desenvolvimento da coalizão BRICS ao longo de sete anos e o 
engajamento brasileiro

No que concerne ao desenvolvimento do agrupamento BRICS, já contando com 
a participação da África do Sul desde 2011, observa-se que suas relações passaram 
por duas etapas mais ou menos distintas, em função das mudanças experimentadas 
pelo contexto internacional no período 2008-2015. Em um primeiro momento, 
que vai de 2009 a 2012, no qual as políticas anticíclicas adotadas pelos BRICS 
foram capazes de mitigar os efeitos da crise, foi privilegiada a dimensão externa 
do bloco. Dito de outra maneira, nas primeiras cúpulas, os líderes se preocuparam 
mais em buscar ajustar suas visões de mundo a respeito da maior quantidade pos-
sível de temas da política internacional, de forma a se posicionar como coalizão 
internacional com algum grau de coesão e superar críticas que apontavam para 
a existência de muitas diferenças entre os países na maneira de se projetarem no 
sistema internacional. O lugar comum encontrado para as abordagens adotadas 
tem sido a constante busca pelo desenvolvimento como pano de fundo, posição 
típica do terceiro-mundismo. 
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Em um segundo momento, entre 2013 e 2015, em que a crise já se fez sentir 
com mais severidade pelos cinco membros do grupo, ainda que o diálogo pela 
ampliação de consensos na dimensão externa não tenha sido perdido de vista, 
abriu-se um espaço considerável para a discussão de uma dimensão interna das 
relações entre os BRICS. Nesse sentido, os países do agrupamento começaram a 
dar vazão a uma ampla agenda voltada para seus fluxos econômicos cruzados e à 
cooperação para o desenvolvimento a prestarem e receberem entre si, tendo como 
elemento símbolo a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do 
Arranjo Contingente de Reservas (ACR). Estas iniciativas revelam uma estratégia 
comum de apostar em um salto qualitativo sobre várias dimensões dos fluxos que 
ocorrem entre os países do agrupamento como alternativa para enfrentar o cenário 
internacional de crise econômica.

De uma maneira geral, as análises que têm se debruçado, nos últimos anos, sobre 
o desenvolvimento do agrupamento BRICS desde sua formalização, na primeira cúpula, 
procuram avaliar seu desempenho como uma coalizão internacional que pretende 
se projetar coletivamente em diversos espaços em que são negociadas as regras da 
governança global, especialmente aqueles focados no sistema financeiro internacional.

Essa dimensão externa do agrupamento BRICS apresentou-se como a face 
prioritária do grupo em seus primeiros anos de formalização. Talvez para responder 
a críticas que apontavam para a impossibilidade de compatibilizar posicionamentos 
diferenciados sobre áreas temáticas das questões centrais em discussão no plano global, 
os governos dos quatro, e depois cinco, países se concentraram na tarefa de progres-
sivamente aparar arestas de seus discursos formados a respeito de cada uma delas.

A dinâmica da realização de encontros de cúpula regulares anuais entre os 
BRICS, especialmente no primeiro período, de 2009-2012, porém com conti-
nuidade nos anos seguintes (2013-2015), revelou-se disposta e capaz para superar 
eventuais diferenças de visão individuais e comungar abordagens pouco a pouco. 
Logo eles conseguiram progressivamente formatar uma visão conjunta para uma 
amplitude considerável de questões da política internacional. O diálogo amadu-
receu de tal maneira que, desde 2012, foi possível à coalizão publicar avaliações 
conjuntas a respeito até mesmo de perturbações pontuais na ordem institucional 
de países específicos e que possuem impacto internacional. 

Após sete anos de existência e de realizações de cúpulas anuais regulares, os 
BRICS conseguiram, conforme demonstra o quadro 1, concertar minimamente 
posições no que diz respeito a treze grandes temas globais e alguns outros temas 
nacionais ou regionais com impacto sistêmico.
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QUADRO 1
Temas da política internacional de consenso entre os BRICS (2009-2015)

Tema Abordagem

Em escala global

Commodities

A volatilidade excessiva nos preços das commodities, especialmente no 
caso de alimentos e energia, apresenta novos riscos para a recuperação da 
economia mundial. As distorções produzidas pelo mercado financeiro devem 
ser combatidas por meio da regulação.

Crime organizado
Compromisso em enfrentar com pleno respeito aos direitos humanos e em 
consonância com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organiza-
do Transnacional. 

Crise econômica internacional e atualização das 
instituições financeiras internacionais

Responsabilização dos países desenvolvidos pelo estopim da crise de 2008, 
com enfoque na necessidade de reforma das cotas, de fortalecimento da 
legitimidade, de capitalização e de aumento de recursos das instituições 
financeiras internacionais (Banco Mundial e FMI). Promoção da relevância 
do G20 como foro principal para discussão das estratégias globais para sair 
da crise. Crítica às políticas de injeção de liquidez monetária adotadas pelos 
países desenvolvidos (União Europeia, Estados Unidos e Japão).

Direitos humanos

Tratamento de todos os direitos humanos, civis, políticos, sociais e culturais, 
inclusive o direito ao desenvolvimento, de maneira justa e equitativa, em 
pé de igualdade e com a mesma ênfase. Apoio ao trabalho do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, levando em conta a necessidade de 
promover, proteger e realizar os direitos humanos de maneira não seletiva, 
não politizada e construtiva, sem critérios duplos.

Espaço exterior

Sua exploração e uso deve ter finalidades pacíficas, e as negociações para a 
conclusão de um acordo ou acordos internacionais para evitar uma corrida 
armamentista devem ser uma ação prioritária da Conferência do Desarma-
mento. A colocação de armas no espaço exterior deve ser prevenida.

Internet

As tecnologias da informação e comunicação devem ser utilizadas para 
fomentar o progresso econômico sustentável e a inclusão social. Condenação 
dos atos de vigilância eletrônica em massa e a coleta de dados de indivíduos 
em todo o mundo, bem como da violação da soberania dos Estados e do 
direito à privacidade. Apoio a um acordo sobre governança da internet.

Meio ambiente e mudanças climáticas

Tratamento da questão no arcabouço da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima e seu Protocolo de Quioto. Adoção do 
princípio da equidade e responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e 
respectivas capacidades.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

Para que fossem alcançados, necessitava-se que os países desenvolvidos 
cumprissem suas metas na prestação de financiamento e cooperação 
internacional para o desenvolvimento e fizessem mais esforços em perdão de 
dívidas, acesso a mercados e transferência de tecnologia. Apoio à Agenda de 
Desenvolvimento pós-2015 (2030) e à elaboração dos ODS.¹

Problema mundial das drogas

Enfoque integral, multidisciplinar e mutuamente reforçado para fornecer e 
exigir estratégias de redução da oferta e da demanda, dentro do princípio da 
responsabilidade comum e compartilhada (regional e global), com respeito ao 
direito internacional.

Reestruturação de dívidas soberanas
Seu gerenciamento deve ser aprimorado para o benefício tanto de credores 
quanto de devedores. Apoio às discussões atuais em curso na ONU sobre 
o tema.

(Continua)
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Tema Abordagem

Reforma da ONU

Necessidade de haver uma reforma abrangente, incluindo a de seu Conselho 
de Segurança, para assegurar maior eficácia, eficiência e representatividade, 
de modo a que possa melhor enfrentar os desafios globais contemporâneos. 
China e Rússia compreendem e apoiam as aspirações de África do Sul, Brasil 
e Índia a desempenharem um papel mais proeminente na organização. 

Rodada Doha da Organização Mundial do 
Comércio 

Relembram se tratar da rodada do desenvolvimento. Apoio a um sistema 
de comércio multilateral, aberto, transparente e baseado em regras. Suporte 
ao pacote da Conferência Ministerial de Bali. Preocupação com acordos 
bilaterais, regionais e plurilaterais que não cumprem com os princípios da 
transparência, inclusão e compatibilidade com as normas da OMC. 

Terrorismo

Apoio à assinatura de uma Convenção Abrangente sobre Terrorismo Interna-
cional no arcabouço da ONU. Condenação do terrorismo em todas as suas 
formas e manifestações. Compromisso com a implementação da Estratégia 
Antiterrorista Global da ONU. 

Em escala regional/local com impacto sistêmico

Afeganistão

Necessidade de haver provimento de cooperação internacional para o 
desenvolvimento do país, de forma que se consiga obter uma situação de paz 
e estabilidade política. Condenação das atividades da Al-Qaeda e do Estado 
Islâmico.

África

Apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e de sua industrialização no 
quadro da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (Nepad). Estímulo 
ao investimento externo direto, ao intercâmbio de conhecimento e à capaci-
tação, bem como à diversificação das importações de produtos provenientes 
do continente.

Estado Islâmico do Iraque e do Levante

Condenação ao terrorismo e aos abusos continuados, generalizados e graves 
dos direitos humanos e às violações do direito internacional humanitário 
cometidos pela organização. Em particular, a perseguição a indivíduos e 
comunidades com base em sua religião ou etnia, bem como todas as formas 
de violência contra civis, em especial mulheres e crianças. 

Irã

Reconhecimento de seu direito ao uso pacífico da energia nuclear, consistente 
com suas obrigações internacionais. Preocupação com as ameaças de ação 
militar e com as sanções econômicas. Apoio ao Plano Global de Ação Conjun-
ta a ser acordado entre o país e o P5+1.²

Palestina

Apoio ao direito palestino de constituir um Estado contíguo e economicamen-
te viável, existindo lado a lado e em paz com Israel, dentro de fronteiras in-
ternacionalmente reconhecidas, baseadas nas linhas de 1967, com Jerusalém 
Oriental como sua capital.

Síria

Preocupação com a situação de violência e de violação dos direitos humanos, 
e também com a possibilidade de haver armas químicas. O tratamento da 
crise deve ser feito sem interferência externa e por meios pacíficos. Apoio às 
resoluções do CSNU.

Ucrânia

Necessidade de um diálogo abrangente, com vistas a encontrar uma solução 
política pacífica. Todas as partes devem cumprir todos os dispositivos do 
Pacote de Medidas para a Implementação dos Acordos de Minsk, adotados 
em fevereiro de 2015 e endossado pelo CSNU.

Outros países

Há posicionamentos menos aprofundados sobre Burundi, Guiné-Bissau, 
Iraque, Líbia, Mali, Nigéria, República Centro-Africana, República Democrática 
do Congo, Somália e Sudão do Sul. De uma maneira geral, são colocações 
que chamam a atenção para a importância de que atores locais conduzam 
o processo de solução de conflitos, promovendo grandes diálogos nacionais. 
Apesar de preferirem que não haja intervenção externa, nos casos em que já 
existem, os trabalhos de operações de paz da ONU são apoiados. 

Fonte: Declarações conjuntas das cúpulas BRICS (de 2009 a 2015).

(Continuação)
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Notas: ¹ Até a Cúpula de Ufá, realizada em julho de 2015, eles ainda não tinham sido devidamente lançados. Em setembro de 
2015, em reunião paralela à AGNU em Nova Iorque, os dezessete ODS foram acordados. 

² Em 2015, após a cúpula, com a mudança de governo no Irã, o P5+1 conseguiu chegar a um acordo com o país.

Conforme é possível apreender dessa relação exaustiva de temas e abordagens, 
ainda que seja variável a profundidade com que diferentes questões são tratadas 
e examinadas pelo agrupamento, percebe-se uma constante defesa do direito ao 
desenvolvimento como mínimo denominador comum dos posicionamentos to-
mados. Ao mesmo tempo, é frequente também a colocação de críticas e demandas 
perante os países desenvolvidos.

Apenas para demonstrar como o acúmulo desse acervo de consensos não 
ocorreu de maneira simples, vale destacar, por exemplo, que temas como “Palestina” 
e “direitos humanos” somente foram aparecer pela primeira vez em declarações 
conjuntas em 2012, e de maneira superficial. A abordagem que está no quadro 
1 apareceu pela primeira vez apenas em 2013 e 2014, para cada um dos temas, 
respectivamente. Dessa maneira, fica claro como, por um lado, a posição cética de 
alguns quanto ao desenvolvimento da dimensão externa da coalizão tinha sobre 
o que se basear e, por outro lado, como os esforços dos cinco países para superar 
essas diferenças revelam a importância que eles têm atribuído ao agrupamento em 
suas estratégias de política externa.

De fato, ao longo dos anos, cresceu para cada um dos cinco participantes a 
instrumentalidade da coalizão para seus anseios internacionais. No caso da África 
do Sul, do Brasil e da Índia, os BRICS têm colaborado para a manutenção de sua 
projeção como potências emergentes e, de certa forma, como líderes regionais das 
demandas do Sul Global – em um cenário de crises econômicas e políticas. Para a 
Rússia, por sua vez, desde que as potências ocidentais começaram a promover seu 
isolamento, a partir do início do conflito na Crimeia (Ucrânia), os BRICS passaram 
a significar uma importante válvula de escape para demonstrar que o país possui 
parceiros a quem recorrer. Por fim, para a China, a principal instrumentalidade do 
agrupamento é processar de uma maneira diluída as demandas que resultam de sua 
ascensão no sistema internacional, de forma a dar continuidade à sua estratégia de 
realizar uma inserção discreta (Niu, 2013), que aparente baixo grau de contestação 
da ordem ocidental. 

No que se refere à agenda das relações entre os próprios BRICS, conforme foi 
colocado anteriormente, seu adensamento somente foi ocorrer a partir de 2013, na 
Cúpula de Durban, África do Sul. Até aquele ano, a dimensão interna das relações 
se restringia ao estímulo de medidas, em alguns temas dispersos, que favoreciam 
a cooperação para o desenvolvimento. 

Depois, com a crise se fazendo sentir com mais força sobre os emergentes, 
juntamente com os descontentamentos a respeito da falta de avanço no processo 

(Continuação)
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de reforma das cotas no Banco Mundial e no FMI, as negociações sobre a criação 
do banco de desenvolvimento dos BRICS, de um lado, e a busca pelo aumento 
de seus fluxos de comércio (e de seu valor agregado) e de investimentos, de outro, 
inauguraram a organização de uma agenda de parceria econômica no bloco.

Com relação à agenda de cooperação para o desenvolvimento, o tema eleito 
como de maior importância pelo agrupamento foi ciência, tecnologia e inovação, 
o único que aparece desde a primeira declaração conjunta (Ecaterimburgo). Neste 
campo, há muitas experiências de sucesso que podem ser trocadas pelos cinco países 
para uns colaborarem com a competitividade dos outros. Por exemplo, o avanço 
brasileiro em agricultura e aviação e o indiano em tecnologia da informação e 
farmacêutica, além de diversas contribuições que a China pode oferecer.

Por sua vez, as áreas temáticas que contam com reuniões regulares anuais de 
autoridades nacionais por elas responsáveis – algumas com mais longevidade que 
outras – são: i) agricultura; ii) bancos de desenvolvimento; iii) cidades, urbanização 
e infraestrutura urbana; iv) ciência, tecnologia e inovação; v) combate à corrupção; 
vi) comércio exterior; vii) defesa da concorrência; viii) educação; ix) empresas es-
tatais; x) finanças e bancos centrais; xi) instituições estatísticas nacionais; xii) meio 
ambiente; xiii) população; xiv) saúde; xv) nacional; think-tanks; e xvi)  trabalho 
e emprego. Além dessas áreas, existem também alguns encontros regulares entre 
representantes do mercado e/ou da sociedade civil promovidos pelos BRICS: i) 
Encontro de Cooperativas; ii) Foro Acadêmico; iii) Foro Civil; iv) Foro Financeiro; 
v) Foro Sindical; e vi) Fórum Empresarial. Por fim, também ocorreu, pela primeira 
vez, em 2015, a primeira reunião do Foro Parlamentar.

No tocante ao campo da parceria econômica, é certo que a experiência anterior 
de parte desses fóruns e encontros foi aproveitada para a formatação das propostas 
nesta área. Como marco dessa dimensão, em 2013, pela primeira vez, foi divulgada 
a intenção de se estabelecer um novo banco de desenvolvimento multilateral dos 
países do agrupamento. Em 2014, foram assinados os acordos constitutivos do 
NBD e do ACR, os quais entraram em vigor em 2015.

O NBD tem como meta mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e 
desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias emergentes e em 
desenvolvimento. Seu capital inicial autorizado é de US$ 100 bilhões, e o capital 
inicial subscrito é de US$ 50 bilhões, dividido igualmente entre os membros fun-
dadores. O poder de voto, dessa forma, também é distribuído igualmente. Sua sede 
é em Xangai, e o banco deve realizar suas primeiras operações ainda em 2016.23 Ele 
vai cooperar com os mecanismos de financiamento internacionais novos e existen-

23. A perspectiva é de que haja o financiamento de usinas eólicas no Brasil e na Rússia. Existem mais vinte projetos 
em análise, que somam US$ 2,5 bilhões (Batista Júnior, 2016).
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tes, com destaque para o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB, 
sigla em inglês), com sede em Pequim e com capital autorizado da mesma monta. 

Na opinião de Paulo Nogueira Batista Junior (2016),24 essas iniciativas têm 
a intenção de suprir a demanda por financiamentos que o Banco Mundial e ou-
tros bancos regionais não têm conseguido atender – e, portanto, não estão sendo 
criadas necessariamente em contraposição à ordem vigente (Fernandes, 2015). De 
toda forma, é relevante ressaltar que o banco fará emissões de bônus na moeda 
chinesa (o renminbi), o que revela uma disputa com a ordem de Bretton Woods, 
baseada no dólar. 

O ACR, por sua vez, possui montante também de US$ 100 bilhões, com 
o objetivo de precaver os países diante de perturbações e pressões de curto prazo 
reais ou potenciais sobre seus balanços de pagamentos. Neste caso, não há exa-
tamente um capital investido, mas um fundo virtual que pode ser solicitado por 
alguma das cinco partes em caso de necessidade, obedecidas algumas condições. 
Não foi decidida ainda sua sede, que pode ser no Rio de Janeiro ou em Xangai. 
No caso do ACR, a ideia é ampliar os mecanismos de resgate para momentos de 
crise. Dessa forma, os BRICS não estariam propriamente se contrapondo à ordem 
internacional de Bretton Woods (uma vez que permanecem fazendo parte dela e de 
suas instituições), mas criando alternativas para agirem de forma mais autônoma.

De uma maneira geral, na Declaração de Fortaleza (2014), está expressa aber-
tamente a intenção de, para além da coordenação política, haver maior cooperação 
e aproximação econômica entre os cinco países, com vistas a facilitar interconexões 
de mercado, integração financeira, conectividade em infraestrutura e contato entre 
as pessoas. De fato, na ocasião daquela cúpula, sob encomenda prévia, cada país 
trouxe um estudo individual sobre suas relações comerciais com os demais países do 
bloco. Além desses documentos individuais, foi formatado um documento coletivo, 
sob a coordenação do Grupo de Contato sobre Temas Econômicos e Comerciais 
dos BRICS (GCTEC), nomeado “Estudo Conjunto dos BRICS sobre Comércio”. 
Nele são feitas recomendações destinadas principalmente à facilitação comercial e 
à elevação do valor agregado na corrente de comércio intrabloco.

Finalmente, na Cúpula de Ufá (2015), o agrupamento divulgou um do-
cumento conjunto de maior fôlego, a Estratégia para uma parceria econômica dos 
BRICS. Em uma primeira análise, levando em consideração a lentidão dos avanços 
na OMC e a negociação de mega-acordos comerciais no mundo, com destaque 
para o TPP, chama a atenção o fato de que não há intenção expressa que siga na 
direção da assinatura de um acordo de preferências comerciais entre os BRICS. 

24. Anteriormente diretor-executivo no FMI, atualmente a cargo de uma das quatro vice-presidências do banco.
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De todo modo, a estratégia não se restringe apenas à facilitação dos negócios. 
Ela compreende a coordenação de políticas macroeconômicas, a troca de informa-
ções em inovação e tecnologias avançadas e a cooperação aduaneira. Vale destacar, 
nesse sentido, a assinatura de alguns acordos, como o Memorando de Entendi-
mento sobre Cooperação entre Agências de Seguro de Crédito às Exportações, o 
Mecanismo de Cooperação Interbancária e a Iniciativa para o Fortalecimento da 
Cooperação em Direitos de Propriedade Intelectual. Além disso, há a intenção de 
ampliar o uso de moedas locais no comércio mútuo.

Nessa estratégia conjunta para enfrentarem a crise, observa-se com alguma 
clareza que, principalmente o Brasil e a Rússia, imersos em distintas crises, ofertam 
cooperação nos campos de mineração, energia e agricultura, demandando, essen-
cialmente da China, recursos para investimentos em infraestrutura, bem como a 
elevação do valor agregado geral de suas importações. Diante disso, a subseção 
seguinte é dedicada exclusivamente à discussão sobre as relações bilaterais do Brasil 
com o gigante asiático.

4.2 As complexas relações bilaterais do Brasil com a China

Sem dúvidas, o mais importante fenômeno das relações internacionais em operação 
nos primeiros quinze anos do século XXI se refere à ascensão do Leste Asiático 
e, especialmente, da China, como o centro dinâmico da economia global. Para o 
Brasil, o estabelecimento chinês como principal potência emergente do sistema 
internacional acabou se revelando a mais importante fonte de oportunidades e 
de desafios a incidirem sobre suas estratégias de desenvolvimento nacional e de 
inserção externa.

Entre os vetores dessa relação bilateral, a cooperação científica e tecnológica 
tem se apresentado como um positivo canal de intercâmbio de conhecimentos 
essenciais para o avanço produtivo de setores da economia brasileira. Nesse sentido, 
são merecedores de nota os projetos de desenvolvimento tecnológico com ênfase 
em: i) produção e lançamento de satélites; ii) nanotecnologia; iii) biotecnologia; 
iv) fármacos; e v) setor agrícola (Pires, Paulino e Cunha, 2015).

No campo das relações comerciais, de toda maneira, os resultados são am-
bíguos. Ao mesmo tempo que as exportações para a China se tornaram relevante 
fonte de divisas para a economia brasileira, a composição da pauta de produtos 
intercambiados caracterizou uma relação assimétrica e vulnerável, na qual o Brasil 
vende bens primários – principalmente minério de ferro, petróleo e soja – e adquire 
uma gama variada de manufaturados. Dessa forma, termos de troca favoráveis são 
um requisito para que a relação seja proveitosa ao Brasil, colocando o país em uma 
situação de fragilidade diante da flutuação dos preços no mercado internacional 
das commodities que exporta (Andrade, Naretto e Leite, 2015).
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De fato, a grande elevação da participação das importações chinesas nas 
vendas externas brasileiras é um fenômeno muito recente, que teve sua fase de 
intensificação proporcionada pelos efeitos da Grande Recessão, iniciada em 2008. 
Dessa forma, com o recuo do crescimento das aquisições dos países desenvolvidos, 
a Ásia logrou conquistar progressivamente a posição de principal cliente brasileiro 
daquele ano em diante, saltando de uma participação de 19% para 32% do total 
das compras em apenas cinco anos – de 2008 a 2013 (Oliveira, 2016).

Com isso, verificou-se paralelamente o estabelecimento de uma paulatina 
primarização da pauta exportadora do Brasil, levando a uma transformação da 
própria composição da estrutura produtiva nacional. Adicionalmente, o avanço 
chinês também levou à perda de espaço nos tradicionais mercados compradores das 
manufaturas brasileiras na América Latina (Pereira, 2014), intensificando a crise 
do setor industrial no país. As empresas brasileiras, por sua vez, acabaram estabe-
lecendo uma relação de parceria com a produção chinesa, na qual se colocaram 
na posição de maquiladoras voltadas para dentro – o mercado interno (Calixtre, 
Biancarelli e Cintra, 2014).

No campo da recepção de investimento externo direto (IED), o ano de 2010 
foi um momento de virada na composição e no volume das iniciativas chinesas 
no Brasil. Ainda que, desde aquele ano, as inversões da China na América Latina 
e no Caribe tenham se concentrado majoritariamente em setores extrativos de re-
cursos naturais (90% do volume de capital), refletindo a natureza de suas relações 
comerciais com a região, na economia brasileira a relação se deu de forma distinta. 
Levando em consideração a quantidade de projetos, em vez do valor investido, no 
caso do Brasil a indústria atraiu mais iniciativas que o setor primário. Em razão da 
política brasileira de conteúdo nacional e das regulações de proteção do mercado 
interno, a China efetuou no país diferentes investimentos em setores industriais 
com o objetivo de acessar o consumo não apenas dos brasileiros, mas também o 
dos demais países sul-americanos, utilizando o Brasil como plataforma. Nessa seara, 
destacam-se os empreendimentos nos campos automobilístico e de eletrônicos 
(Chen e Ludeña, 2014).

Com relação aos financiamentos chineses, os dados demonstram que, desde 
2005, eles totalizaram US$ 125 bilhões na região da América Latina e do Caribe. 
Na evolução dessas transações, em 2015 os empréstimos bilaterais acabaram por 
superar a soma dos financiamentos do Banco Mundial e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Os principais países receptores foram Argentina, Brasil, 
Equador e Venezuela. Em um cenário de escassez do crédito oficial no planeta, os 
chineses ocuparam o espaço então aberto e ofereceram recursos para o financia-
mento de projetos de seu interesse, como a construção do corredor biocenânico 
rodoviário entre Brasil, Bolívia e Chile – para o escoamento de recursos naturais. 
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Ademais, a China anunciou o lançamento de novas plataformas de empréstimo 
para a região da ordem de US$ 35 bilhões: o Fundo de Investimento China-ALC 
de Cooperação Industrial, o Projeto de Infraestrutura China-ALC e o Fundo de 
Cooperação China-ALC – além das próprias ofertas dos bancos comerciais do país. 
O interesse latino-americano por essa fonte de recursos, por sua vez, intensificou-se 
em função da fuga de capitais da região, resultante da sua desaceleração econômica 
e do aumento dos juros americanos no final de 2015 – inaugurando uma potencial 
situação de dependência (Myers, Gallagher e Yuan, 2016).

Para o Brasil, esse quadro de elevação da presença econômica chinesa em sua 
região de influência imediata, ainda que tenha proporcionado frutos importantes 
para a minimização das impotências resultantes de sua própria crise econômica, 
significou perda de poder relativo no continente em que sua projeção como po-
tência emergente vinha se baseando primordialmente (Desiderá Neto e Barros, 
2015). Ao mesmo tempo, a presença chinesa também tem incitado a reação dos 
Estados Unidos, que mantiveram historicamente a América Latina como espaço 
exclusivo de poder, mas que, nos últimos anos, vinham dedicando pouca atenção 
e escassos recursos para a região. A busca chinesa por negócios na América Latina, 
por sua vez, pode vir a se estabilizar, à medida que as taxas de crescimento chinesas 
vêm caindo, e sobretudo em função das portas que a Argentina tem aberto para 
reafirmar a liderança dos Estados Unidos.

Nessa conjuntura, o restabelecimento das relações diplomáticas americanas 
com Cuba, em um contexto de projeção do modelo de desenvolvimento chinês 
na ilha, é simbólico, pois demonstra como Washington e Pequim têm disputado 
espaços e a influência sobre questões de amplo debate no sistema internacional. 
Dessa forma, apesar de significarem um desafio para as aspirações regionais do 
Brasil, se bem instrumentalizadas, essas disputas podem se revelar uma oportuni-
dade interessante para a projeção do país como mediador das questões de interesse 
de seus parceiros mais próximos com as grandes potências globais – tendo como 
fundamento sua posição como promotor das instituições da integração regional 
(Unasul e Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos – Celac, 
principalmente).25 Uma sugestão interessante para a diplomacia seria se inspirar 
na política da “equidistância pragmática”, aplicada de maneira inteligente pela 
política externa do presidente Getúlio Vargas. 

25. Para uma discussão mais ampla das relações da China com o Brasil e com a América Latina no século XXI, ver os 
artigos do volume 2, números 1 e 2, da Revista tempo do mundo.
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5 CONCLUSÃO

Afinal, cumpre avaliar se houve retração na assertividade com que iniciativas foram 
lançadas e mantidas no campo das relações Sul-Sul do Brasil no período 2008-
2015. Dessa forma, no que concerne às coalizões, ao longo do período, tendo 
como base de comparação também o período 2003-2007, houve clara retração 
na proposição de novas iniciativas. Já com relação à manutenção das iniciativas 
lançadas anteriormente, a retração é relativa. Enquanto o Fórum IBAS perdeu 
importância, em função essencialmente da interrupção dos encontros de cúpula 
exclusivos do grupo, as cúpulas Aspa e ASA mantiveram a mesma importância. 
Os BRICS, por sua vez, foram ganhando cada vez mais centralidade na política 
externa como um todo, em função da regularidade anual das cúpulas, da criação 
de instituições próprias, como o NBD e o ACR, do crescimento dos projetos de 
cooperação para o desenvolvimento e da disposição conjunta para promover um 
salto para a parceria econômica.

No caso da prestação de cooperação para o desenvolvimento, a outra frente 
de ações da cooperação Sul-Sul, paralela às coalizões, a retração na assertividade 
foi observada tanto para o lançamento de novas iniciativas e parcerias como para a 
manutenção das existentes. A queda nos gastos orçamentários com essas atividades 
é um forte indicador dessa tendência.

Apostando na estratégia de cooperação Sul-Sul iniciada no governo Lula e 
continuada no governo Dilma, no início do século XXI, o Brasil buscou se inserir 
no sistema internacional como ator global e se projetar como potência emergente. 
O apoio dos demais países periféricos revelou-se como uma aposta central para 
a redução das assimetrias de poder vigentes no mundo, da mesma forma como 
havia sido proposto anteriormente pela PEI e pelo Pragmatismo Responsável e 
Ecumênico. Tendo-se como foco especificamente as relações Sul-Sul, a análise do 
período indica que, embora o país tenha apresentado importantes conquistas, não se 
pode deixar de apontar que também se deparou com reveses relevantes que impac-
taram negativamente na promoção de seu status de potência emergente no mundo 
entre 2008 e 2015. Esses reveses resultaram tanto da deterioração das condições 
econômicas e políticas internacionais impulsionadas pela Grande Recessão como, 
também, por uma menor criatividade e disposição para lançar iniciativas por parte 
da política externa implementada pelo governo Dilma, conforme argumentado 
ao longo deste capítulo.

Dessa forma, deve ser apontado que, de um lado, são frutos diretos da coope-
ração Sul-Sul as eleições de José Graziano da Silva à direção-geral da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês), 
em 2011 e 2015, e de Roberto Azevêdo à direção-geral da OMC, em 2013, uma 
vez que foram fundamentais os votos dos países do Sul Global, especialmente os 
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africanos, para que se concretizassem. Além disso, também foi essencial o apoio 
desses países para que a Rio+20 tenha sido capaz de construir consensos em torno 
de alguns resultados importantes para a agenda do mundo em desenvolvimento, 
como o lançamento da discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Por outro lado, a rejeição do Acordo Tripartite para a questão nuclear do 
Irã expôs a fragilidade do país ao tentar se envolver nas agendas prioritárias das 
potências ocidentais para com o terceiro mundo. O difícil desencadeamento de 
algumas outras iniciativas reforçou essa imagem: i) a baixa adesão concreta ao 
conceito de RwP; ii) o tratamento desrespeitoso recebido de Israel; iii) o impasse 
da Rodada Doha; iv) a impotência diante das práticas protecionistas dos países 
do Norte; e v) a crescente dificuldade do G20 comercial de permanecer unido 
em suas demandas; além do próprio malogro em emplacar a reforma do CSNU e 
conquistar uma vaga permanente no órgão.
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