
INTRODUÇÃO1

O objetivo desta obra coletiva é oferecer ao leitor um panorama plural sobre os objetivos 
e as estratégias da inserção externa do Brasil no contexto de uma realidade complexa e 
mutante – a conjuntura internacional que se sucedeu à crise financeira internacional 
de 2008. A abrangência do livro reflete, ao mesmo tempo, a ampliação das esferas de 
atuação internacional do Brasil e a diversidade de visões da comunidade de especialistas 
e profissionais dedicados à análise e à condução de nossa política externa. 

A escolha da crise internacional de 2008 como marco inicial de estudo deve-se 
à importância de seus impactos econômicos e políticos para o Brasil e o mundo. 
Se, de um lado, a política externa de um país apresenta usualmente grandes traços 
de continuidade no tempo, de outro, eventos de ruptura da ordem econômica 
introduzem novas oportunidades e desafios às nações que almejam ampliar sua 
influência internacional.

Assim, os capítulos que compõem a obra constituem o esforço de acadêmicos, 
diplomatas e especialistas do Brasil e do exterior, no sentido de oferecer análises 
sobre os temas mais relevantes da política externa brasileira no período pós-crise 
de 2008. O volume contempla diferentes visões sobre as linhas gerais da política 
externa do Brasil, analisando seus principais objetivos e estratégias e sua relação 
com o ambiente internacional, ademais do contexto doméstico. Trata-se de uma 
obra representativa dos debates nos âmbitos social, acadêmico e político sobre a 
inserção internacional brasileira e os desafios para a manutenção de sua projeção 
externa como potência emergente.

O livro congrega diferentes pesquisas com temáticas da política externa 
brasileira desenvolvidas nos últimos anos pela Diretoria de Estudos e Relações 
Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea, fato que explica a razão 
de alguns capítulos terem como marco analítico o período 2008-2015 e outros 
avançarem a análise até 2017. As análises empreendidas em cada um dos capí-
tulos, ainda que tenham foco na política externa brasileira, constituem também 
contribuições relevantes para o entendimento das próprias características gerais do 
cenário internacional e das diferentes agendas de negociação da política mundial. 

Como ficará evidente na sua leitura, não há resposta única para os desafios da 
inserção internacional do Brasil. É possível identificar diferenças analíticas de acordo 
com o regime internacional e a temática em questão, os atores nacionais, interna-
cionais e transnacionais envolvidos, entre outras variáveis e eventos econômicos e 
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políticos relevantes, o que demonstra a complexidade da política externa brasileira 
no período. Essa complexidade enseja a necessidade de que sejam constantemente 
desenvolvidas e aperfeiçoadas categorias analíticas que captem de modo adequado 
os padrões gerais e as especificidades do comportamento externo de um país, para 
uma avaliação posterior consistente de suas estratégias e resultados. 

O livro está organizado em quatro grandes seções temáticas. A primeira seção, 
intitulada Panorama da política externa brasileira no pós-crise, é composta por dois 
capítulos que analisam o quadro geral da inserção internacional do Brasil a partir 
de 2008, com foco nos principais objetivos e estratégias e como estes se relacionam 
com o contexto político interno do país. No primeiro, de autoria de Sérgio Abreu 
e Lima Florêncio e Edison Benedito da Silva Filho, são destacados, de um lado, os 
ganhos em projeção internacional da era Lula, quando a diplomacia brasileira soube 
aproveitar os espaços de negociação criados em função da crise de 2008 – como 
o G20 financeiro e os BRICS; por outro lado, são apontados alguns equívocos 
oriundos da busca de protagonismo global que teriam induzido o país a sustentar 
posições incompatíveis com sua condição de potência média, retrocedendo assim 
sua influência regional. Ao privilegiar as negociações comerciais multilaterais em 
detrimento da agenda bilateral, o país teria perdido a chance de aprofundar a 
integração produtiva regional, assim como de ampliar seus fluxos de comércio e 
investimento com os principais parceiros econômicos ocidentais. 

O capítulo seguinte, por sua vez, é uma contribuição de Maria Regina Soares 
de Lima que efetua uma análise conceitual e empírica sobre o tema da continuidade 
e da mudança na política externa e sua relação com a política doméstica, tendo em 
conta as noções de agência e de autonomia. Analisando diferentes momentos da 
política externa brasileira e enfatizando aspectos da Política Externa Independente 
(1961-64) e da política externa dos governos Lula e Dilma (2003-2016), a autora 
busca diferenciar políticas baseadas em uma lógica de autonomia de políticas fun-
damentadas na busca de prestígio. A partir de perspectivas distintas, o quadro geral 
delineado pelos dois textos contribui para a contextualização dos demais capítulos 
da obra, voltados para questões específicas da inserção internacional do Brasil.

A segunda seção intitula-se O Brasil diante de novos agrupamentos e instituições 
internacionais no pós-crise e abrange os cinco capítulos seguintes do livro. Iniciando 
esta seção, o texto de Pedro Feliú Ribeiro estuda a atuação da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal brasileiros em temas de política externa a partir de 2008. 
O autor traz dados primários e secundários que demonstram como a progressiva 
erosão da coalizão político-partidária do governo Dilma se fez visível na apreciação 
dos temas de política externa no Congresso Nacional. O quarto capítulo, de autoria 
de Pedro da Motta Veiga e Sandra Polónia Rios, partindo de um quadro analítico 
de economia política, permite um entendimento estrutural da política comercial 
externa brasileira, das preferências de seus principais atores e de suas consequências 
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em termos de posições negociadoras. Os autores também chamam atenção para os 
prejuízos que o protecionismo excessivo impõe às possibilidades de o país empreen-
der políticas de inovação e competitividade no setor industrial. O quinto capítulo, 
de autoria de Rogério de Souza Farias, analisa a atuação do Brasil na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e discute os impactos da crise de 2008 na agenda 
da organização e nas posições do Brasil, inclusive com uma análise sistemática 
da agenda de Bali (2013). O sexto capítulo, escrito por José Gilberto Scandiucci 
Filho, tem como foco a participação do Brasil no G20 financeiro, identificando as 
oscilações tanto no comportamento do país quanto na própria agenda e priorida-
des do grupo. Ao incluir na análise as posições dos Estados Unidos e da China, o 
capítulo contribui para o entendimento dos desafios inerentes à coordenação e à 
cooperação na agenda financeira em termos globais. O autor chama atenção para 
a maneira pela qual, de 2008 a 2015, a cooperação internacional foi se tornando 
cada vez mais difícil de se realizar no agrupamento, levando à adoção de medidas 
de política econômica unilaterais pelas grandes economias.

O sétimo capítulo, de Renato Baumann, discute os aspectos principais do 
agrupamento BRICS sob a ótica brasileira, concentrando-se na questão primordial 
das expectativas do país com a coalizão, bem como os potenciais de negociação e 
complementação a serem explorados e os dilemas e pontos controversos do blo-
co. Ele traz um breve panorama da criação do grupo, expõe questões relativas ao 
Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) – entendido como forte indicador do 
comprometimento dos membros do BRICS com a cooperação intrabloco –, além 
de explorar os riscos que o grupo enfrenta em razão de suas assimetrias internas, 
tais como o de se converter em um grupo “China + 4”. Já o capítulo que fecha 
esta segunda seção, de autoria de Anamélia Soccal Seyffarth e Sérgio Abreu e Lima 
Florêncio, analisa o tema da relação do Brasil com a OCDE, destacando os fatores 
que justificariam a acessão do país a essa organização. A premissa básica dos autores 
é a de que, uma vez que o tema OCDE costuma dividir as opiniões dos diplomatas 
brasileiros, o pedido – embora constitua o primeiro passo de um longo caminho 
até a completa acessão à organização – simboliza um ponto de inflexão na política 
externa brasileira em relação à tradição histórica. Nesse contexto, são analisadas 
questões polêmicas, como a eventual perda de autonomia ou flexibilidade para 
definição de políticas públicas, ao mesmo tempo em que se apontam áreas em que 
a adesão gradual aos padrões estabelecidos pela OCDE poderia contribuir para 
o aprimoramento dessas políticas, por meio da maior segurança, transparência e 
previsibilidade das instituições e da modernização da gestão pública.

A terceira seção do livro, intitulada Regionalismo e parceiros globais do Brasil no 
pós-crise, aborda a evolução da atuação do Brasil a partir de 2008 do ponto de vista 
das relações regionais, das parcerias bilaterais mais relevantes no período e do debate 
doméstico no Poder Legislativo. O tema da inserção do Brasil na América Latina está 
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presente no nono capítulo, escrito por Paulo Roberto de Almeida. Além de efetuar uma 
retrospectiva histórica das relações regionais, o autor comenta os objetivos e as escolhas 
estratégicas adotadas pelos governos Lula e Dilma na América do Sul. Haveria contra-
dições e inconsistências na posição brasileira frente a seus vizinhos nesse período, que 
teriam sido agravadas pela mudança na orientação da política econômica do país após 
a crise de 2008, considerada equivocada na opinião do autor. Por sua vez, no capítulo 
10, Haroldo Ramanzini Júnior e Marcelo Passini Mariano analisam a política externa 
brasileira em relação ao Mercosul, à União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e à 
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Com uma estru-
tura analítica baseada em três fases – antecedentes, formulação e implementação –, os 
autores chamam atenção para o impacto das mudanças internacionais e da conjuntura 
doméstica do Brasil e de outros países da região, ademais da formação da Aliança do 
Pacífico, na atuação e implementação da agenda dessas organizações a partir de 2013.

O capítulo 11, de Miriam Gomes Saraiva, analisa as relações do Brasil com a 
União Europeia (UE). A autora argumenta que problemas domésticos e mudanças 
experimentadas pela política externa brasileira na passagem da presidência de Lula 
para a de Dilma tiveram impacto negativo na evolução da parceria estratégica 
iniciada em 2007, ao enfraquecer o diálogo sobre temas multilaterais. O capítulo 
12, por sua vez, escrito por Cristina Soreanu Pecequilo, estuda as relações do Brasil 
com os Estados Unidos. Ela indica que não houve uma mudança estrutural no 
relacionamento bilateral no período 2008-2015 e argumenta que essa evolução só 
será possível por meio de uma melhor afirmação interna do Brasil, tanto no campo 
político quanto no econômico. O capítulo 13, escrito por Walter Antonio Desiderá 
Neto e Diana Tussie, tem como foco a atuação do Brasil nos novos agrupamentos 
Sul-Sul, como as cúpulas América do Sul-África e América do Sul-Países Árabes. 
Os autores indicam que teria ocorrido uma retração na proposição de novas ini-
ciativas nesse eixo de inserção internacional no período 2008-2015, a exemplo 
do IBAS (Índia, Brasil e África do Sul). Por outro lado, apontam também que a 
maior parte dos mecanismos criados no período 2003-2007 foi mantida em fun-
cionamento, com destaque para avanços institucionais no agrupamento BRICS. 
Ainda, sublinham-se os resultados favoráveis alcançados pelo Brasil por meio da 
cooperação Sul-Sul, a exemplo da eleição de candidatos brasileiros para a direção-
-geral de organismos como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) e a OMC.

Os capítulos 14 e 15 dedicam-se a uma avaliação do impacto da emergência 
da China para a política externa e para a economia brasileira. No primeiro deles, 
Luiz Augusto Castro Neves contextualiza o relacionamento entre Brasil e China nos 
planos geográfico, histórico e político. A relevância da parceria estratégica bilateral, 
para além de interesses políticos comuns como aqueles que orientam os BRICS, 
deriva fundamentalmente do grande nível de complementaridade produtiva entre 
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essas economias – ainda que a concorrência chinesa também represente uma ame-
aça à sobrevivência de vários setores do parque industrial brasileiro. Diante dessas 
ambiguidades, o autor sugere uma agenda de oportunidades a ser explorada nas 
relações bilaterais. No capítulo seguinte, André Luís Forti Scherer contextualiza, 
à luz das transformações da economia mundial, o crescente papel da economia 
chinesa no crescimento global. Ao apresentar a nova estratégia de projeção geoe-
conômica da China, que envolve aspectos econômicos, tecnológicos, ambientais 
e políticos, o autor busca mostrar as oportunidades potenciais que ela oferece ao 
Brasil, considerando também os acordos de cooperação produtiva e financeira 
firmados pelos países em 2014-2015.

O capítulo 16, escrito por Gladys Lechini, aborda a relação do Brasil com 
alguns de seus principais parceiros na África. A autora examina as políticas imple-
mentadas para esse continente durante os dois governos Lula, ao avaliar ações e 
resultados nas esferas política, econômica e de cooperação científica e tecnológica. 
Em seguida, ela se debruça sobre a gestão de Dilma, concluindo que uma possível 
perda de ímpeto da política africana na agenda externa do Brasil não pode ser 
indicada sem que se considere a complexidade dessas relações e as transformações 
ocorridas no contexto geopolítico global no período. 

A quarta seção do livro é intitulada O Brasil e a agenda multilateral no pós-crise. 
No capítulo 17, Helena Margarido Moreira analisa a atuação internacional do 
Brasil na agenda de mudanças climáticas. A autora centra sua análise nos debates 
e nas contradições entre a política doméstica e a externa para este tema, as quais se 
devem aos conflitos de interesses entre grupos domésticos que buscam influenciar 
a tomada de decisão e às dificuldades de implementação das decisões adotadas no 
nível internacional. No capítulo 18, Par Engstrom e Guilherme France abordam 
o tema dos direitos humanos na política externa brasileira, conforme evidenciado 
tanto na retórica quanto na prática política. Seu foco se volta para o que os for-
muladores de política externa dizem que fazem e o que dizem que gostariam de 
fazer em relação aos direitos humanos no exterior, bem como tal política declarada 
é acompanhada, de algum modo, por ação doméstica. 

No capítulo 19, Alcides Costa Vaz estuda a articulação doméstica que contribui 
para a atuação do Brasil nos regimes de segurança internacional. O autor destaca a 
inserção dos temas de segurança e de defesa na agenda e no circuito decisório da política 
externa brasileira, procurando identificar os fatores externos e domésticos que concorrem 
para tal inserção e as respostas adaptativas que a gradual conformação das agendas de 
segurança e de defesa suscitou no âmbito da política externa e na própria estrutura do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE). O significado e o alcance político de tais 
respostas e seus desdobramentos para uma interação harmônica entre as preocupações 
de segurança e de defesa e a diplomacia no marco da política externa são também 
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considerados. No capítulo 20, Israel Oliveira de Andrade e Raphael Camargo Lima 
têm como objetivo analisar as interações entre a política externa brasileira e a agenda 
tecnológica do setor de defesa no período pós-crise, a partir do estudo do processo 
de aquisição dos caças Gripen NG. O argumento central dos autores é o de que, não 
obstante os requisitos técnicos para aquisições no exterior e para o desenvolvimento 
conjunto de armamentos sejam estabelecidos pelas Forças Armadas, o status do rela-
cionamento diplomático do Brasil com os países detentores de tecnologias avançadas 
na área militar também influencia esses processos de forma significativa.

No capítulo 21, Ronaldo Sardenberg apresenta uma análise da trajetória de 
atuação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). O autor 
destaca as transformações econômicas e políticas ocorridas no mundo ao longo das 
últimas décadas que justificam a reforma do CSNU, e conclui com uma série de 
propostas destinadas a orientar a participação futura do Brasil na ONU e em seus 
órgãos subsidiários. No capítulo 22, Israel de Oliveira Andrade e Luiz Gustavo 
Aversa Franco mantêm o foco no sistema ONU, mas neste caso discutindo de 
que maneira a participação brasileira em operações de paz contribuiu, a partir da 
segunda metade dos anos 2000, para a consecução dos objetivos da política exter-
na brasileira. A principal conclusão dos autores é que a missão no Haiti elevou o 
Brasil a um novo patamar no cenário de paz e segurança internacional, tornando-o 
ator relevante nesse campo. O convite para assumir o comando da Força-Tarefa 
Marítima no Líbano em 2011 e, mais recentemente, para compor a operação na 
República Centro-Africana, demonstram essa nova posição.

No capítulo 23, João Brígido Bezerra Lima e José Romero Pereira Júnior 
apresentam a evolução do levantamento da cooperação internacional para o 
desenvolvimento prestada pelas instituições do governo federal do Brasil, cujos 
números vêm sendo consolidados nos relatórios de Cooperação Brasileira para o 
Desenvolvimento Internacional (Cobradi), realizados pelo Ipea e a Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC) do MRE. Os autores refletem sobre os principais desafios 
para a continuação dessas iniciativas nos próximos anos, além de seu potencial 
desdobramento sobre os objetivos e estratégias da política externa brasileira. Por 
fim, no capítulo 24, Luis Fernando Lara Resende estuda a trajetória da ONU para 
consensuar as metas e os indicadores do desenvolvimento socioeconômico a serem 
alcançados pelos países-membros, e como o Brasil desempenhou papel central na 
construção dessas iniciativas por meio de sua diplomacia. O autor analisa em detalhe 
a evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM (2000-2015), 
posteriormente convertidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 
(2015-2030). O capítulo destaca como a iniciativa liderada pelo governo brasileiro 
fez com que os ODS passassem a incluir uma vasta gama de dimensões para além 
da social, a exemplo da sustentabilidade ambiental, da infraestrutura econômica e 
urbana, da inovação tecnológica e da cooperação internacional. 
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Como é possível depreender desta apresentação geral, talvez não seja exagero 
afirmar que o presente livro constitui um dos mais abrangentes e minuciosos esfor-
ços de compreensão da trajetória da inserção internacional brasileira desta última 
década, com uma pluralidade de temas e perspectivas de análise. Dessa forma, de-
sejamos aos leitores uma leitura serena e proveitosa, na expectativa de que esta obra 
contribua para estimular novas pesquisas e alimentar reflexões sobre os caminhos 
percorridos e os rumos a serem trilhados no futuro pela política externa brasileira.
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