
PREFÁCIO 

Este livro tem o propósito maior de estimular um debate aberto e democrático 
sobre a política externa brasileira (PEB) nas últimas décadas, tomando o período 
posterior à crise econômica internacional de 2008 como referência. Ao combinar 
textos de acadêmicos e de representantes de governo, promove um rico intercâmbio 
entre analistas de política externa e formuladores/atores de nossa diplomacia, ou 
seja, em certa medida a teoria dialoga com a prática. 

A premissa da obra é a de que as grandes transformações recentes na ordem 
internacional, aliadas à mais profunda recessão da economia brasileira na história e 
à grave crise política que envolve o país nos últimos anos, recomendam um repensar 
de nossa política externa. Sem qualquer pretensão de esgotar o temário da PEB, 
o livro procurou identificar seus mais expressivos desafios e, a partir daí, avaliar as 
grandes linhas da política externa e da diplomacia brasileira em diversas dimensões.

Uma análise desapaixonada da PEB nas últimas décadas não pode ignorar os 
ganhos de projeção internacional do período Lula. Porém, tampouco pode deixar 
de sublinhar os erros cometidos no segundo mandato e o visível declínio de nossa 
diplomacia no governo Dilma. 

A crise internacional certamente restringiu o escopo e a capacidade de atuação 
do Brasil no setor externo, sobretudo, em razão das vulnerabilidades econômicas 
do país. No entanto, se era inevitável a redução da influência internacional do país 
em razão da restrição fiscal e da necessidade de priorização de problemas internos, 
por certo muitas das escolhas equivocadas realizadas pela diplomacia no pós-crise 
também contribuíram para acelerar esse declínio. Assim, é necessário examinar em 
profundidade essas escolhas para compreender as causas dos êxitos e dos fracassos 
da PEB no período, de maneira a se contribuir para o aprimoramento dessa ver-
tente de política pública. 

No plano internacional, a crescente fragmentação dos processos produtivos, 
expressos na generalização das cadeias globais de valor (CGVs), gerou desequilí-
brios sociais crescentes, visíveis na concentração de renda no mundo desenvolvido 
e, na esfera política, na ascensão de movimentos populistas nos Estados Unidos 
e na Europa. Ao mesmo tempo, a crise econômica internacional precipitada pela 
derrocada do setor financeiro norte-americano em 2008 teve relevância não apenas 
para as políticas econômicas contracíclicas, mas também para a diplomacia e a 
coordenação de interesses em nível global. 
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Diante desses dois panoramas anteriormente descritos – PEB e nova ordem 
internacional marcada pelos desequilíbrios gerados pela globalização –, algumas 
perguntas básicas perpassam diversos capítulos do livro. Uma questão central con-
siste em identificar as razões mais robustas para explicar a recessão da economia 
brasileira a partir de 2015 e o declínio de nossa política externa desde 2010. Que 
fatores foram responsáveis por interromper percursos anteriores e estabelecer no-
vos direcionamentos na economia e na política externa? Esses fatores derivam do 
choque de 2008 na economia internacional? Ou residem na mudança substancial 
de paradigmas e orientações na política econômica e na política externa?  

No exame dessas e de outras questões centrais, acredito que devam ser le-
vadas em conta a partidarização da política externa, fenômeno que moldou a 
nossa diplomacia durante quase uma década e meia, e a nova matriz econômica, 
responsável pelo quadro de profunda recessão econômica e retrocesso social dos 
últimos dois anos. 

Neste momento, o país enfrenta o imenso e inadiável desafio de promover o 
ajustamento das contas públicas e o aprimoramento das instituições do Estado, com 
vistas a promover maior eficiência e transparência às ações governamentais. A ampla 
agenda de reformas em curso, não obstante as limitações e os reveses impostos pelo 
jogo democrático, constitui um esforço essencial nessa direção. Agora, com um 
olhar sobre os erros e os acertos da evolução das políticas econômicas e sociais nas 
últimas décadas, também devemos refletir de forma pragmática e isenta sobre as 
estratégias perseguidas pela política externa nesse período. 

É com esse espírito que esta obra oferece ao leitor uma oportunidade ímpar de 
avaliar de forma equilibrada a trajetória da diplomacia brasileira nos últimos anos. 
Por meio de um debate amplo e substantivo, diplomatas, acadêmicos e gestores 
públicos oferecem sua visão sobre a evolução recente dos grandes temas da política 
externa e do relacionamento do país com seus principais parceiros no mundo.

O Ipea exibe histórica credibilidade como instituição de pesquisa moldada 
pela liberdade de pensamento e reflete, nesse sentido, o espírito de um país multi-
étnico, dotado de ampla diversidade cultural. O livro procurou ser fiel a esse rico 
legado, tendo como alma mater a pluralidade de visões a respeito de nosso lugar 
no mundo e da ação externa do país. 
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