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A política externa brasileira sob Lula: 
o fim do “Consenso de Brasília”?*

A política externa brasileira teve, ao longo das ultimas décadas, um viés essen-
cialmente econômico, que tem raízes históricas. O Brasil é, desde início do século 
XX, um “país geopoliticamente satisfeito”. Em função disso, “as definições de 
ameaças externas e as percepções de risco são basicamente derivadas de vulnera-
bilidades econômicas e não de segurança”. Isso levou a política externa brasileira 
a ser essencialmente econômica, sendo percebida pelas elites como “um dos prin-
cipais instrumentos para propósitos de desenvolvimento” (Soares de Lima, 2003). 

O consenso em torno aos objetivos de desenvolvimento que cabia à política externa 
preservar pouco foi afetado pela transição liberalizante dos anos 90 no Brasil e se 
manteve ao longo da década que se encerra. No entanto, os primeiros dez anos do 
século XXI testemunharam mudanças importantes no quadro de condicionantes 
domésticos e externos que moldam a política externa brasileira. 

Destas mudanças talvez a mais relevante seja a que aponta para a emergência de 
um “condicionante político”, que subordina aos seus objetivos e métodos a lógica 
pragmática do “economicismo” histórico da estratégia externa do Brasil. Muitas 
vezes sem explicitar claramente suas motivações, a política externa de Lula traz 

* Este texto é uma versão resumida do texto preparado pelos autores para o CEBRI e Prospectiva  Con-
sultoria e publicado por estas instituições como parte do documento Liderança e Responsabilidade na 
Nova Agenda Internacional do Brasil.
** do CINDES - Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento.

para o centro do debate a questão dos valores políticos que orientam nossas inicia-
tivas e alianças no cenário internacional. 

Uma análise da evolução do quadro de condicionantes domésticos e externos que 
impactaram o desenho e implementação da política externa brasileira até o início 
da primeira década do século é feita na seção 2. A seção 3 discute a mudança no 
quadro de    condicionantes observada na corrente década, destacando a emergên-
cia de uma variável propriamente política na estratégia externa do Brasil. A última 
seção discute as implicações e conseqüências, para o debate doméstico no país, das 
evoluções e inflexões que caracterizaram a estratégia externa do Brasil sob Lula.

2.1. Os condicionantes domésticos: o “Consenso de Brasilia”

Estratégias internacionais dos países, tanto na área econômica quanto na política, 
são formuladas tendo em conta os condicionantes externos – ou seja, a estratégia 
de outros países, a evolução da economia e da política internacional, etc –, mas 
também, fortemente, os condicionantes domésticos. Isto é particularmente verda-
deiro no caso de países que, como o Brasil, têm, historicamente, limitada exposi-
ção à economia internacional (em relação ao PIB) e têm tradição de protecionismo 
comercial arraigada entre policy-makers e elites empresariais. 

O final dos anos 80 e a década de 90 foram caracterizados na América Latina 
por movimentos de liberalização unilateral dos regimes nacionais de comércio e 
investimentos. Foi também a época áurea das negociações comerciais e o Brasil 
não ficou imune a esta onda. Ao longo dos anos 90, o país abriu um vasto leque de 
frentes de negociação comercial, nos âmbitos sub-regional (Mercosul), regional 
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(ALCA) e birregional (União Européia). Nestas negociações, o país adotou postu-
ras em geral defensivas. 

Esta situação não pode surpreender, já que, no campo dos condicionantes domésti-
cos que moldam a estratégia externa do Brasil, houve, na “década liberal” (os anos 
90), muito mais continuidade do que ruptura em relação às décadas anteriores. 

Dois condicionantes parecem especialmente importantes para explicar esta 
continuidade:

• o primeiro envolve o fato de que o paradigma de política externa consoli-
dado durante o período de industrialização por substituição de importações 
permaneceu hegemônico no Brasil, em que pese a tendência liberalizante 
que caracterizou as políticas econômicas nos anos 90. Este modelo granjeou 
amplo apoio durante a industrialização protecionista e foi orientado histori-
camente pela diretriz de “neutralizar” os fatores externos percebidos como 
ameaças aos objetivos de desenvolvimento econômico nacional e de conso-
lidação da capacidade industrial, tidos como condições indispensáveis para 
que o país atue de forma autônoma no sistema internacional. Nesse campo, 
a continuidade prevaleceu sem nenhuma ambigüidade nas fases anterior e 
posterior à liberalização.  

O peso dos objetivos de desenvolvimento econômico nacional no paradigma de 
política externa não pode ser minimizado no caso do Brasil. Na história do Brasil 
a definição das ameaças externas e a percepção dos riscos externos estiveram rela-
cionadas essencialmente a vulnerabilidades econômicas mais do que a preocupa-
ções de segurança. Isto levou à percepção – disseminada entre as elites – de que a 
principal função da política externa é reduzir este tipo de vulnerabilidade e “abrir 
espaço” para as políticas de desenvolvimento.
 
A política externa esteve, neste sentido, estritamente subordinada a objetivos de 
desenvolvimento econômico, tais como definidos pelo paradigma autonomista 

ou nacional-desenvolvimentista. Em diversas esferas da agenda econômica inter-
nacional (comércio, investimentos, financiamento) isto levou a visão em que a 
clivagem Norte-Sul desempenha papel central na explicação das dificuldades 
enfrentadas pelo Brasil para atingir seus objetivos, mas também na definição dos 
parâmetros que orientam o estabelecimento de alianças e coalizões para “alavan-
car” os interesses brasileiros na esfera internacional.

• o segundo diz respeito à economia política do processo de reformas liberali-
zantes no Brasil e, em especial, a primazia que os setores import-competing 
lograram manter, na área das reformas comerciais, sobre os setores e interes-
ses exportadores.

As características específicas da liberalização comercial posta em prática pelo 
Brasil, no início dos anos 90, geraram estrutura de proteção do valor agregado 
industrial fortemente heterogênea, em termos inter-setoriais, beneficiando os 
mesmos setores favorecidos pela política industrial e de apoio às exportações das 
décadas anteriores: automobilístico, eletro-eletrônico, têxtil e confecções e bens 
de capital. A relevância desta característica é reforçada pelo fato de que sobrevi-
veram e foram criados, sobretudo a partir de 1995, regimes setoriais de incentivos 
ao investimento e à produção, que beneficiam, entre outros, setores já favorecidos 
por níveis importantes de proteção comercial, na fase de pós-abertura. 

2.2. Os condicionantes econômicos  internacionais da polí-
tica externa

A estratégia econômica externa do Brasil, embora fortemente condicionada por fato-
res domésticos, também sofre a influência de fatores externos ou “ambientais” – fato-
res relacionados à economia internacional e ao ambiente político em que esta evolui.

Na área comercial, por exemplo, a estratégia brasileira nos anos 90 foi impactada 
pela onda liberal que esteve na origem de diversas experiências de liberalização 
unilateral dos regimes de comércio e de investimento na América Latina. A estra-
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tégia brasileira também sofreu a influência do “ciclo” do regionalismo aberto, que 
dominou a região durante os anos 90. 

Embora pouco confortável, o Brasil enfrentou os desafios de negociar, na área 
comercial, uma agenda de regionalismo aberto segundo o receituário dos países 
desenvolvidos, incluindo temas considerados sensíveis pelo “consenso de Brasí-
lia”: investimentos, compras governamentais e comércio de serviços.

No entanto, já no final da década de 90, o ambiente internacional caracterizado 
pela hegemonia quase inconteste do “consenso liberalizante” começa a se deses-
tabilizar. Apesar da crise de economias emergentes (na Ásia, depois na Rússia 
e Brasil) ter contribuído para atenuar o otimismo acerca das perspectivas destas 
economias – que viviam período de liberalização doméstica e externa – o principal 
freio ao impulso liberalizante que marcara os anos 80 e a primeira metade dos 90 
veio dos países desenvolvidos. 

Essas evoluções ecoaram na América Latina, onde a revisão de estratégias de 
desenvolvimento em diversos países implicou a reversão das tendências liberali-
zantes da década anterior. Da mesma forma, algumas inflexões introduzidas pelo 
primeiro governo Lula na estratégia externa do Brasil – perda de prioridade das 
iniciativas de negociação Norte-Sul e foco nas relações Sul-Sul – foram na direção 
daquilo que se configuraria como uma forte mudança no ambiente político inter-
nacional em que evolui a “globalização”. 

3. A emergência de novos condicionantes

3.1. Os condicionantes domésticos: a emergência dos inte-
resses ofensivos e da política

Esse quadro, cuja resiliência a mudanças é notável, vem apresentando, nos últimos 
anos, algumas evoluções importantes, que questionam os limites definidos pelo 
quadro de condicionantes que caracteriza o “consenso de Brasília”. Duas destas 
evoluções merecem consideração pelo elevado potencial de transformação que 
introduzem no paradigma até recentemente dominante de política externa econô-
mica no país 

A primeira delas tem raízes na própria evolução econômica do Brasil que, a partir 
dos anos 90, tem propiciado a emergência de interesses e visões menos defensi-
vas em relação à perspectiva de integração internacional do Brasil, tanto no setor 
privado quanto em órgãos públicos. O fator determinante dessa mudança é a con-
solidação de um setor exportador fortemente competitivo e com interesses ofensi-
vos geograficamente diversificados. Em boa medida, esse “bloco competitivo” se 
confunde com o agribusiness e com setores de extração mineral, mas ele tende a 
incluir cada vez mais segmentos manufatureiros diversos.  

É interessante observar que a driving force por trás dessa evolução não foi uma 
opção de política com forte dose de voluntarismo, como a que impulsionou a 
liberalização unilateral do início dos anos 90, mas uma transformação estrutural 
em curso na economia brasileira, relacionada à consolidação de setores expor-
tadores competitivos. Apenas recentemente os efeitos dessa transformação de 
ordem estrutural se fizeram sentir no plano da manifestação de interesses e da 
formulação de posições. 
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A partir do início da década corrente, o “amadurecimento” de transformações 
iniciadas nos anos 90 o dinamismo da economia mundial e o apetite chinês 
por commodities convergiram para produzir um boom exportador. No âmbito 
doméstico, assistiu-se à consolidação de um agronegócio competitivo e a 
integração, pelas grandes empresas, da exportação, e mais recentemente, dos 
investimentos no exterior, a suas estratégias de crescimento.

Quando há setores de peso com interesses ofensivos, emerge uma nova concepção 
do que devam ser os resultados positivos da política econômica externa. Nessa 
visão emergente, tais resultados não podem se restringir à minimização de riscos e 
ameaças, mas devem incluir o aproveitamento das oportunidades que se abrem nos 
mercados internacionais para os setores exportadores e para a economia brasileira 
como um todo. 

O governo Lula integrou às suas estratégias de negociação comercial na OMC e, 
mais recentemente, à de política industrial (através do BNDES, principalmente) 
os interesses ofensivos de exportadores do agribusiness e das empresas brasileiras 
em processo de internacionalização através de investimentos no exterior.  

A segunda “novidade” no quadro de condicionantes domésticos da estratégia 
externa, embora favorecida por evoluções estruturais no Brasil e no mundo, tem 
uma dinâmica propriamente política. De fato, o governo Lula amplia o grau de 
ambição da política externa, buscando maior protagonismo político nos foros 
internacionais, e condiciona objetivos estritamente econômicos a valores propria-
mente políticos. Impõe-se assim mudança relevante na relação de funcionalidade 
entre as dimensões política e econômica da estratégia externa brasileira em com-
paração com o período anterior. 

Ao introduzir objetivos de maior protagonismo político na estratégia externa brasi-
leira – de forma relativamente independente dos interesses econômicos domésticos 
– e subordinar parcialmente as estratégias de política econômica externa a esses 
objetivos e a valores propriamente políticos, o governo Lula introduz um novo e 

poderoso condicionante à condução desta estratégia. Assim, mecanismos econô-
micos como a negociação comercial preferencial passam a ser utilizados segundo 
uma lógica de busca de alianças políticas mais do que de resultados comerciais. 

O fato é que a emergência de dois novos (e fortes) condicionantes domésticos da 
política externa, na área econômica, altera nitidamente o cenário em que se dese-
nha e implementa esta política, se se compara a situação atual àquela prevalecente 
no início do governo Lula. Na realidade, o cenário se torna acima de tudo mais 
complexo porque os condicionantes herdados da fase de industrialização prote-
cionista e que pouco foram alterados pela década liberal (os anos 90) continuam 
a atuar na conformação da política, mas agora têm a companhia de dois novos 
fatores, um de origem econômica e outro motivado politicamente. 

Novos e “velhos” condicionantes nem sempre convergem para a formulação de 
posições de consenso no campo das negociações comerciais internacionais, sendo 
o exemplo mais óbvio os contrastes entre posições ofensivas do agribusiness e 
posturas defensivas da indústria. A “politização” da política externa também se 
choca com a tradição “economicista” e pragmática desta política no Brasil. 

Mesmo entre os novos condicionantes, a convivência pode ser complicada, embora 
isso não signifique que os interesses que se mobilizam a partir de cada um deles 
entrem em conflito direto. No campo das negociações comerciais internacionais, 
a emergência dos interesses ofensivos do agribusiness é apropriada pelo Governo 
Lula como instrumento funcional à estratégia de reforço da clivagem Norte-Sul 
e de aproximação com os países emergentes. Enquanto amplia as demandas de 
liberalização agrícola nos países desenvolvidos, mantém posições negociadoras 
cautelosas em relação à redução da proteção em bens industriais e resiste a assumir 
compromissos em temas do interesse dos países desenvolvidos, como compras 
governamentais e proteção de investimentos, entre outros.   

A criação do G-20 comercial, coalizão liderada pelo Brasil na esfera da Rodada 
Doha da OMC, logo no primeiro ano do Governo Lula, reflete a instrumentaliza-
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1 Entre os membros do G20, encontram-se  exportadores competitivos de produtos agrícolas, como Argen-
tina e Brasil, e produtores ineficientes e altamente protecionistas no setor agrícola, como China e Índia.

ção desses novos interesses ofensivos para atender aos também novos objetivos 
da política externa. A criação da coalizão, que reúne países em desenvolvimento 
muito heterogêneos do ponto de vista dos interesses nas negociações agrícolas1, 
pode ser vista como uma resposta à possibilidade de que se produzisse em na Reu-
nião Ministerial de Cancún, em 2003, um novo acordo de “Blair House”. Nesta 
hipótese, os dois maiores players, Estados Unidos e União Européia, fechariam um 
acordo em relação aos principais temas da Rodada, especialmente em agricultura. 

Segundo o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, isso significaria 
“aceitar um acordo que, em sua essência, consolidaria as políticas das duas super-
potências subsidiadoras e ter de esperar outros 15 ou 18 anos para lançar uma nova 
rodada, depois de gastar preciosos trunfos na negociação”.

Entretanto, alguns autores chamam atenção para o papel que o G-20 desempenha 
como elemento das mudanças nos contornos da política externa brasileira a partir 
de 2003, em que ganha relevância a aproximação com os “países do Sul”, inclu-
sive como instrumento para as negociações com o “Norte”. A atuação brasileira no 
G-20 é marcada pela complacência com as posturas protecionistas de países como 
China e Índia – grandes mercados consumidores e promissores para as exporta-
ções brasileiras de produtos agrícolas – nas negociações agrícolas, enquanto maxi-
miza as demandas de liberalização direcionadas os países do “Norte”. A liderança 
brasileira na criação do G-20 talvez seja o melhor exemplo, na esfera multilateral, 
da nova estratégia brasileira. 

A dissintonia entre interesses econômicos ofensivos internacionalmente e iniciati-
vas governamentais motivadas por valores políticos e pela busca de protagonismo 
também  aparece de forma clara na esfera das negociações comerciais. Mas a sin-
tonia entre ambos se manifesta no apoio do BNDES à formação de grupos “cam-
peões nacionais” e à internacionalização de empresas brasileiras, por exemplo.

A projeção internacional das “transnacionais” brasileiras com o apoio do governo 
é mais um instrumento na busca de maior protagonismo brasileiro na esfera glo-
bal. Embora esse movimento traga novas demandas ofensivas para a agenda eco-
nômica internacional do país – como a proteção dos investimentos externos dessas 
empresas e a negociação de acordos para evitar a dupla tributação – esses interes-
ses não alteram a posição do governo brasileiro, refratária à incorporação desses 
temas à agenda de negociações comerciais.

Qual a resultante deste jogo em que atuam novos e velhos condicionantes, com 
convergências e oposições pontuais entre eles? Esse jogo ainda não tem resultan-
tes claras. Até aqui, nenhum dos foros de negociação de temas econômicos de que 
o Brasil participa, sejam eles multilaterais, regionais ou bilaterais, produziu qual-
quer novo compromisso que tenha impacto relevante sobre os interesses comer-
ciais ou econômicos do país. Neste sentido, a emergência dos novos condicionan-
tes domésticos não produziu mudanças de rumo visíveis na política econômica 
externa do país, que continua tendo como resultante a preservação de espaços para 
adoção de políticas domésticas sem, como contrapartida, lograr avanços impor-
tantes na remoção de obstáculos externos que afetam negativamente os interesses 
ofensivos.

3.2.  Os condicionantes externos: o mundo pós-liberal 

O quadro de condicionantes externos à estratégia brasileira também se alterou sig-
nificativamente nos últimos anos. De maneira geral, isto é, não específica ao qua-
dro brasileiro, o cenário internacional distanciou-se fortemente, durante a primeira 
década do século, do projeto liberal de abertura dos mercados e de convergência 
regulatória e institucional em torno de modelos fornecidos pelos países desenvol-
vidos, dominante nos anos 90. 

Esta agenda liberal foi substituída por uma agenda de gerenciamento da globali-
zação e de seus impactos negativos, tanto nos países desenvolvidos – em que os 
objetivos de liberalização comercial são crescentemente condicionados pelos non 
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trade concerns – quanto naqueles em desenvolvimento – onde os temas de desen-
volvimento desempenham papel equivalente aos non trade concerns. 

Mais recentemente, da preocupação com o gerenciamento da globalização evolui-
se, no Norte e no Sul, para posturas francamente críticas à dinâmica de aprofun-
damento da interdependência econômica e para políticas que buscam “isolar” as 
nações dos seus efeitos e lograr a auto-suficiência na produção de alimentos bási-
cos e de insumos essenciais. A sucessão de crises – alimentar, de matérias primas 
e a crise econômica internacional – apenas acentuou esta tendência.  

O ambiente internacional torna-se mais permissivo em relação a estratégias 
nacionais que se distanciam do padrão liberal em nome de objetivos de desen-
volvimento, redução da pobreza, etc. Além disso, a consolidação de novos pólos 
de poder regional e global em países cujas opções e histórias se distanciam do 
modelo liberal democrático (China, Rússia e Irã) também contribui para gerar 
“massa crítica” e apoio internacional a experimentos pós e até mesmo franca-
mente anti-liberais. 

No que se refere especificamente ao Brasil, incluído entre as potências emergen-
tes, consolida-se a percepção de que o país será um dos mais importantes players 
da economia mundial do século XXI, juntamente com os demais BRICs. Para a 
consolidação dessa percepção, concorrem o crescente peso do país como grande 
fornecedor mundial de alimentos, o papel central desempenhado pelo Brasil nas 
negociações multilaterais de comércio e a constatação de que o Brasil deverá 
desempenhar um papel também relevante no encaminhamento de questões ener-
géticas e ambientais que ganham prioridade na agenda internacional. Também 
contribui a constatação de que, embora não seja o BRIC mais dinâmico economi-
camente, é aquele que apresenta o maior grau de institucionalização e de apego aos 
valores democráticos ocidentais. 

No final dos anos 90 e início da primeira década do século XXI, o que chamava a 
atenção daqueles que analisam a política externa brasileira, especialmente em sua 
dimensão econômica, era a resiliência do paradigma de política. Esta continuidade 
se impunha apesar das importantes mudanças por que o país passara na década 
de 90: liberalização comercial e do regime de investimentos, participação em um 
número significativo de negociações comerciais ambiciosas, etc. Apesar destas 
mudanças, não se havia alterado o objetivo central da política externa - garantir 
espaço para o desenvolvimento industrial autônomo - e os setores econômicos que 
competem com as importações mantiveram sua posição protagônica na formula-
ção dos objetivos de política comercial. 

Como se argumentou aqui, em relação a este quadro, a década que termina intro-
duziu algumas importantes alterações. Novos condicionantes domésticos se 
desenvolveram, relacionados ao surgimento de interesses econômicos ofensivos 
nas negociações internacionais e à emergência de objetivos propriamente políticos 
na agenda internacional do Brasil. Enquanto o primeiro condicionante deriva de 
transformações estruturais da economia, o segundo resulta de decisão política, 
mas certamente se apóia em evoluções internas e externas que tornam possível a 
sua emergência.

Que evoluções criaram condições para que emergisse, na política externa do 
governo Lula, a “variável política” ausente – ou, pelo menos, nitidamente secun-
dária - da tradição brasileira de política externa? 

- de um lado, a redução do peso da “vulnerabilidade externa” na percepção 
dos riscos e oportunidades associadas à inserção internacional do Brasil (cres-
cimento econômico, equacionamento das contas externas, resistência à crise 
internacional, etc). 

4. A política externa brasileira: a discussão 
de valores colocada na mesa
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2 Mais além das questões relacionadas à “politização” das negociações comerciais, pode-se também dis-
cutir se os posicionamentos recentes do País em temas como a revisão do Tratado de Não-Proliferação 
Nuclear ou a abordagem brasileira em relação ao Irã e suas políticas relacionadas à energia nuclear 
poderão dificultar o acesso de empresas brasileiras a relevantes mercados de compras governamentais e/
ou impedir a realização de contratos de acesso a determinadas tecnologias. Podem também vir a reduzir 
o apoio de determinados grupos de pressão nos Estados Unidos a pleitos brasileiros, como a eliminação 
da tarifa de importação sobre o etanol.

- de outro, a prevalência de um ambiente global “de transição”, em que emer-
gem novas potências e no qual a questão da redistribuição de poder entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento passa a ser tema considerado (por 
ambos) legítimo na agenda política e econômica internacional. 
 

Portanto, a principal modificação introduzida pelo governo Lula no paradigma 
que dominou a estratégia externa brasileira ao longo das últimas décadas é a valo-
rização da dimensão propriamente política da estratégia e a condicionamento dos 
objetivos  econômicos pela “variável política”.  Esta inflexão distancia a política 
recente da tradição que atribuía pouca relevância à dimensão política strictu sensu 
da estratégia externa e baseava-se na instrumentalização (quase) total daquela 
estratégia de acordo com objetivos econômicos domésticos. 

Orientada por uma lógica de objetivos econômicos, a política externa brasileira 
pautou-se historicamente pelo pragmatismo que também caracterizava a política 
econômica doméstica. Na dimensão propriamente política da estratégia externa – 
dimensão esvaziada na tradição de política externa brasileira das últimas décadas – 
o valor central (exclusivo, poder-se-ia dizer) veiculado pela diplomacia brasileira 
era a não ingerência em assuntos de outros países, assentada na idéia de respeito 
absoluto à soberania dos Estados nacionais. 

O princípio da não ingerência somente reconhece a comunidade internacional 
dos Estados – atores únicos nas relações internacionais, nesta visão – e fornece 
a rationale para excluir, das decisões de política externa, considerações baseadas 
em outros valores políticos, como o respeito a democracia e aos direitos humanos, 
considerados, nesta visão, temas “domésticos” e, portanto, não passiveis de ser 
submetidos ao escrutínio internacional. 

A perda de relevância relativa da lógica econômica em beneficio da política está 
na origem do distanciamento brasileiro, nos últimos anos, em relação ao pragma-
tismo que prevaleceu nas décadas anteriores. Este distanciamento provocou mui-

tas críticas daqueles que vêem, nas iniciativas brasileiras, mais busca de prestígio 
(político) do que resultados (econômicos).

Os que criticam a política externa de Lula por ter abandonado os princípios de 
uma política de Estado, substituindo-a por uma política “ideológica” (de Governo, 
por oposição a uma política de Estado), referem-se a esta distância em relação ao 
pragmatismo que a introdução da política gera na estratégia externa brasileira. 

Os objetivos econômicos seriam, nesta visão crítica, deslocados do centro da 
estratégia externa do país em benefício de metas políticas. A estratégia brasileira 
de negociações comerciais sob Lula foi um terreno fértil para este tipo de crítica. 
Embora a prioridade para acordos comerciais Sul-Sul tenha sido pouco questio-
nada, o que sim gerou muita divergência no tratamento deste tema pelo governo 
Lula é a subordinação de objetivos de política comercial aos de política externa e 
o uso de um instrumento econômico para gerar dividendos políticos. 

Como resultado, os acordos Sul-Sul seriam negociados pelo Brasil sem maiores 
preocupações em aproveitar ou criar oportunidades de exportação – gerando pou-
cos resultados econômicos – mas também sem oferecer qualquer garantia palpável 
de que gerarão os resultados políticos esperados. Nesta visão crítica, a multiplica-
ção de acordos Sul – Sul tornar-se-ia objetivo (político) em si mesmo, levando a 
uma perda completa de foco e de prioridades na agenda de negociações, quando 
esta é analisada do ponto de vista dos interesses comerciais do país2.
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Mas este tipo de crítica à substituição de uma política de Estado por uma política 
de Governo “ideologizada” também tem origem em uma divergência (que muitas 
vezes os críticos não explicitam) em relação aos valores (políticos) que estariam 
guiando a política externa brasileira em seu período mais recente. 

Ora, um valor central veiculado pela diplomacia do governo Lula é o explícito 
questionamento da distribuição do poder no cenário global. O sistema internacio-
nal vigente é considerado hostil à defesa de interesses e um obstáculo à realização 
de objetivos do Brasil, além de fator de perpetuação de uma ordem global que 
beneficia os atuais países desenvolvidos em detrimento dos demais. Os regimes 
internacionais na esfera econômica e política são percebidos como essencialmente 
injustos e prejudiciais aos objetivos de projeção internacional do Brasil. 

Isso justificaria, para os defensores desta visão, não apenas uma postura de resis-
tência a regimes internacionais politicamente injustos e economicamente intrusi-
vos, mas também a aproximação com países cuja estratégia de emergência interna-
cional se baseia em um anti-hegemonismo ostensivo. No debate interno do Brasil 
de hoje, esse passo adicional, que leva do questionamento à hierarquia de poder 
definida pela ordem global vigente à aproximação com regimes cuja estratégia 
de emergência internacional (e de gestão do poder em nível doméstico) é o anti-
hegemonismo, tem sido crescentemente questionado.  

A importância desta “grade de leitura” da ordem internacional para a estratégia 
externa do governo Lula aparece na já citada esfera das negociações comerciais, 
mas também nas alianças preferenciais feitas pelo país, em diferentes foros, nos 
últimos anos. Os parceiros preferenciais do Brasil na esfera global - os BRICs 
mais a África do Sul - organizaram-se em torno de diferentes iniciativas forte-
mente valoradas pelo governo Lula, embora tenham tido enorme dificuldade para 
gerar algum tipo de resultado econômico para os próprios países-membros.  

Até mesmo a emergência de temas de governança global na agenda da política 
externa - uma evolução que só se pode avaliar como positiva - é percebida por 
Brasília essencialmente através das lentes da oposição Norte-Sul. Nesta visão, a 
questão central de política, no que se refere à governança global, é também a redis-
tribuição de poder entre países desenvolvidos e em desenvolvimento nos foros 
internacionais. Medidas para lidar com os desafios globais devem ser compatíveis 
com este objetivo, o que significa que elas devem não apenas ampliar a voice dos 
países em desenvolvimento, mas também fazer os países desenvolvidos pagar a 
conta daquelas medidas. 

Na diplomacia de Lula – e sobretudo na do seu segundo governo – estes valores 
políticos adquirem papel dominante, sobrepondo-se a outros, como o respeito aos 
direitos humanos e à democracia representativa –vistos como problemas essen-
cialmente domésticos dos Estados nacionais. 

Assim, a “politização” da política externa sob Lula desfaz o consenso pragmático 
em torno da prioridade dos objetivos econômicos da política externa, mas não 
explicita os novos valores políticos que a orientam.  E, ao não explicitá-los pro-
voca o debate sobre quais são esses novos valores políticos.  

Uma presença crescente do Brasil nas agendas internacionais exige efetivamente o 
enfrentamento, pela política externa, da questão dos valores políticos que a devem 
nortear. Mas o debate deve ser efetivamente promovido e os vetores políticos da 
estratégia externa do país devem ser explicitados.
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