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1. Introdução
A política externa brasileira apoiou-se, nas últimas décadas do século XX, em pres-

supostos e objetivos amplamente compartilhados por atores públicos e privados de
diferentes orientações políticas. Esta convergência se desfez ao longo dos governos Lula, cuja estratégia externa condicionou objetivos econômicos a prioridades

políticas e veiculou, sobretudo no segundo período, valores políticos rejeitados
por parte significativa dos atores domésticos. Com isso, a política externa ganhou
algum destaque no debate pré-eleitoral de 2010 e, eleita a sucessora de Lula, criouse razoável expectativa em relação ao futuro daquela política sob o novo governo.

Além de resgatar, como fatos estilizados, os principais elementos da política externa
dos governos Lula e a herança destes à nova presidente, este artigo faz uma avalia-

ção dos seis primeiros meses do governo Dilma Rousseff naquela área de política.
Se os primeiros seis meses servem de indicação para o que será a política externa de

seu governo, ter-se-ia um processo de reversão (parcial) dos movimentos políticos

operados pelo governo Lula nesta área. Estaria em curso então, sob Dilma, um processo de reconciliação da política externa brasileira com sua trajetória histórica de

pragmatismo com ênfase na agenda econômica. Porém, mais do que esta reconci-

liação, o que chama a atenção neste período é o fato de que os desafios econômicos
domésticos voltam a pautar mais de perto a agenda externa, atuando inclusive como
fator de restrição à assunção pelo país de compromissos internacionais.
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mente políticos. Impõe-se assim mudança relevante na relação de funcionalidade

2. A herança dos governos Lula

entre as dimensões política e econômica da estratégia externa brasileira em com-

A resiliência do paradigma de política externa brasileira, especialmente em sua

paração com o período anterior.

dimensão econômica, é notável e ela se expressa como continuidade nas orienta-

Ao introduzir objetivos de maior protagonismo político na estratégia externa bra-

passaram nas últimas décadas do século XX. A década de 90 foi particularmente

ticos – e subordinar parcialmente as estratégias de política econômica externa a

ções e prioridades de política, em que pese as mudanças por que o país e o mundo
pródiga em mudanças que questionavam – ainda que somente de forma parcial – o

modelo de desenvolvimento e inserção internacional hegemônico no Brasil nas
décadas anteriores, mas mesmo neste cenário de transformações, a continuidade

sileira – de forma relativamente independente dos interesses econômicos domésesses objetivos e a valores propriamente políticos, o governo Lula introduz um
novo e poderoso condicionante à condução desta estratégia.

se impôs na esfera da política externa. Não se alterou o objetivo central da polí-

A dimensão política da estratégia externa do Brasil ganhou peso no segundo

setores econômicos que competem com as importações mantiveram sua posição

econômicos multilaterais (OMC, G20 e negociações climáticas), mas também – e

tica externa – garantir espaço para o desenvolvimento industrial autônomo – e os
protagônica na formulação dos objetivos de política comercial.

governo Lula, quando a busca de protagonismo se manifestou não apenas nos foros
de forma crescente – em iniciativas propriamente políticas dentro e fora da região.

Em relação a este quadro, os dois governos Lula introduziram algumas importantes

A perda de relevância relativa da lógica econômica em beneficio da política – ou o

surgimento de interesses econômicos ofensivos nas negociações internacionais e à

do distanciamento da política externa brasileira do segundo governo Lula em rela-

alterações. Novos condicionantes domésticos se desenvolveram, relacionados ao
emergência de objetivos propriamente políticos na agenda internacional do Brasil.

O primeiro condicionante deriva de transformações estruturais da economia e o
fator determinante dessas mudanças é a consolidação de um setor exportador for-

condicionamento dos objetivos econômicos pela visão de política – está na origem
ção ao pragmatismo que prevaleceu nas décadas anteriores. Este distanciamento
provocou muitas críticas daqueles que vêem, nas iniciativas brasileiras, mais busca
de prestígio (político) do que resultados (econômicos).

temente competitivo e com interesses ofensivos geograficamente diversificados.

Esta inflexão na política externa brasileira produziu algumas fricções não des-

setores de extração mineral, mas ele tende a incluir gradativamente segmentos

tais críticas viam na política externa do segundo governo Lula um esforço para

Em boa medida, esse “bloco competitivo” se confunde com o agribusiness e com
manufatureiros exportadores e com investimentos externos.

A segunda “novidade” no quadro de condicionantes domésticos da estratégia

prezíveis com os EUA e gerou, no Brasil, críticas de diversas origens. Em geral,
substituir o pragmatismo dominante nas décadas anteriores por uma política “ideológica” (de Governo, por oposição a uma política de Estado).

externa, embora favorecida por evoluções estruturais no Brasil e no mundo, tem

À primeira vista, parece curioso que seja assim, já que o vetor de “politização” da

ambição da política externa, buscando maior protagonismo político nos foros

questionamento da distribuição do poder no cenário global e a leitura da ordem (ou

uma dinâmica propriamente política. De fato, o governo Lula amplia o grau de
internacionais, e condiciona objetivos estritamente econômicos a valores propria4
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política externa sob Lula 2 é um valor caro à tradição da diplomacia brasileira: o
desordem) mundial sob a ótica da polarização Norte-Sul. Nesta visão, o sistema
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internacional vigente é um fator restritivo à defesa de interesses e um obstáculo à

3. Os primeiros seis meses do Governo Dilma
na política externa

realização de objetivos do Brasil, além de fator de perpetuação de uma ordem glo-

bal que beneficia os atuais países desenvolvidos em detrimento dos demais. Nada
novo, portanto, em relação à tradição da política externa. Porque as críticas, então,
se o valor político central veiculado não parece distante da tradição brasileira?

As principais heranças deixadas pelos dois governos Lula para sua sucessora foram

A resposta parece estar no passo adicional que a diplomacia de Lula 2 não hesitou

“Consenso de Brasília”1, em torno dos objetivos e prioridades de política externa.

em dar, no campo dos valores políticos, em relação ao que o precedera na história
da política externa brasileira das últimas décadas. Esse passo adicional consistiu
em acrescentar à postura crítica frente a regimes internacionais considerados politicamente injustos e economicamente intrusivos (para os países em desenvolvi-

mento) a aproximação com governos cuja estratégia de emergência internacional
é o contra-hegemonismo ostensivo.

Na diplomacia de Lula 2, o questionamento da ordem internacional se fez crescentemente sob o signo do contra-hegemonismo e tal visão se expressou principal-

mente na eleição de parceiros e aliados externos – dentro e fora de região – e na
subordinação de outros valores políticos, como o respeito aos direitos humanos.

Assim, aos críticos do condicionamento dos objetivos econômicos e comerciais

da política externa a prioridades políticas fatalmente não consensuais, juntaram-

a projeção adquirida pelo Brasil nos foros econômicos multilaterais e a ruptura do

Da agenda do novo governo deveriam fazer parte, senão estratégias, ao menos
iniciativas e ações que sinalizassem seja a disposição e capacidade para lidar com

essas duas heranças, seja a opção por reduzir seu peso na agenda do novo governo
As diferenças entre as histórias e personalidades dos presidentes Lula e Dilma

Rousseff – e os impactos destas diferenças sobre as percepções externas em relação
aos dois – parecem suficientes para explicar o padrão de administração, adotado

pela nova presidente, da herança de Lula no que se refere à projeção internacional
alcançada pelo Brasil. Certamente parte da projeção adquirida nos anos anterio-

res não se vai com Lula, sendo capitalizada pelo Brasil como ator internacional

sob Dilma Rousseff. Mas não houve, nos seis primeiros meses de governo desta,
nenhuma iniciativa voltada para aumentar o prestígio do Brasil no mundo ou para
“alavancar” a eterna candidatura brasileira ao Conselho de Segurança da ONU.

se aqueles que questionam a subordinação de valores como os direitos humanos

Além disso, os impasses nas negociações comerciais e de mudança climática redu-

centemente pautadas por uma visão contra-hegemônica.

ensaiava seus primeiros passos – ao G-20. Este é crescentemente criticado pela

àquelas prioridades. Estas, à medida que avançava o período de Lula 2, eram cres-

zem a dimensão multilateral da agenda de governança global – em que o Brasil
incapacidade para fazer valer suas decisões, mas se torna ao mesmo tempo cada
vez mais relevante para o Brasil, um dos países mais impactados pelos efeitos
cambiais dos desequilíbrios macroeconômicos globais.

Motta Veiga e Rios (2010) utilizam o termo “Consenso de Brasília” como referência à prevalência dos
objetivos de desenvolvimento econômico na orientação da política externa brasileira durante o século XX.
1

6
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A segunda herança de Lula – a ruptura do “Consenso de Brasília” – parece estar

sendo tratada pelo novo governo como um fenômeno passível de reversão – sendo

esta um objetivo a perseguir. Assim, a mudança de postura brasileira em relação

econômica. Os resultados foram frustrantes no caso de China e EUA e os esperados no caso da Argentina.

aos temas de direitos humanos no Irã foi um sinal que a presidente pareceu ter pre-

Na análise de suas três mais relevantes relações comerciais bilaterais, a expecta-

a governos autoritários por mais contra-hegemônicos que estes sejam. E mais não

ção – das elevadas barreiras que os principais parceiros impõem às importações de

tendido tornar suficientemente visível para sinalizar o distanciamento em relação

houve. As posições nas votações na ONU sobre sanções à Líbia e à Síria colocam
o Brasil nos trilhos de sua tradição de política externa. Esta é tradicionalmente crí-

tica em relação às coalizões internacionais lideradas pelos países desenvolvidos,
mas evita se comprometer com o apoio a regimes nacionais dificilmente defensáveis se se levar minimamente em conta preocupações de direitos humanos.

Portanto, o tratamento das heranças de Lula na área externa sugere uma opção pelo
pragmatismo e por um mix de valores políticos em que o contra-hegemonismo é
temperado por preocupações de outra ordem e cuja resultante “política” se aproxima bastante da trajetória historicamente traçada pelo “Consenso de Brasília”.

A diplomacia presidencial de Dilma parece confirmar esta opção pelo pragma-

tismo. Assim, três reuniões bilaterais de cúpula nos cem primeiros dias de governo

deixaram claras as prioridades na agenda de política externa brasileira: Argentina,
Estados Unidos e China.

Embora a relação intergovernamental com China e Argentina tenha recebido, ao

tiva brasileira se concentra na perspectiva de remoção – ou, pelo menos, de reduprodutos de interesse exportador do Brasil: as tarifas impostas pelos Estados Uni-

dos sobre o etanol, a escalada tarifária (tarifas mais elevadas para produtos mais
elaborados) praticada pela China e as inúmeras medidas não tarifárias impostas
pela Argentina que afetam as exportações brasileiras.

Nenhum sinal positivo relevante foi dado pelos três parceiros em relação às expec-

tativas brasileiras, refletindo talvez o pouco realismo destas expectativas em um

quadro onde a margem de manobra política dos parceiros para fazer concessões
comerciais é extremamente limitada.

As cúpulas presidenciais com a China e os EUA renderam, como sempre ocorre,
uma série de acordos bilaterais em diferentes áreas, cuja implementação pode legi-

timamente ser vista com ceticismo. De qualquer forma, o enfoque brasileiro frente
às duas cúpulas – essencialmente econômico – não deixa de marcar uma inflexão
em relação à orientação – “enquadrada” pela política – que pautou as relações
bilaterais do Brasil com aqueles dois países sob Lula.

longo dos governos Lula, um tratamento político, os dois países mais os Estados

Passados seis meses da posse da presidente, parece claro que a dimensão política

destino das exportações brasileiras. A China tem sido o grande motor do cresci-

concedida tradicionalmente no Brasil à dimensão econômica da política externa.

Unidos são os principais parceiros comerciais do Brasil e os maiores mercados de
mento mundial, a economia norte-americana continua sendo a maior do mundo e a
Argentina é destino importante para os produtos manufaturados e os investimentos
de empresas brasileiras no exterior.

Do ponto de vista do governo Dilma, as expectativas relacionadas a essas três

cúpulas eram essencialmente econômicas – comércio, investimento e cooperação
8
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da estratégia externa do Brasil perdeu força e que há uma volta da prioridade

Nesta recuperação de prioridade da economia, no entanto, parecem pouco presen-

tes os interesses ofensivos que ganharam peso na agenda comercial (e sobretudo
no primeiro mandato de Lula). Não há porque se surpreender com isso. De um
lado, o agro está mais do que satisfeito com a demanda asiática, cujo dinamismo
aumenta os preços de exportação das commodities exportadas e reduz os incentiA política externa no Governo Dilma Rousseff: os seis primeiros meses
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vos para buscar, através de árduas negociações comerciais, abertura dos mercados

a conferir prioridade ao tema da proteção dos setores que competem com impor-

ção de produção doméstica de manufaturados por importações oriundas princi-

tam na direção de maior ativismo na área de política comercial e, em especial, na

agrícolas dos países desenvolvidos. De outro, as preocupações com a substitui-

palmente da China traz para a frente do palco a agenda de defesa comercial e de
proteção aos produtores locais.

tações no mercado doméstico. O novo governo tem feito movimentos que apon-

política de proteção, embora até o momento as medidas de proteção introduzidas
tenham tido caráter tópico.

Na realidade, a mudança no cenário doméstico que está por trás da política

Na reunião semestral de presidentes do Mercosul, em junho de 2011, Dilma Rous-

quadro favorável que combinava crescimento impressionante das exportações de

Brasil, ao propor que os países do bloco possam aumentar tarifas para enfrentar as

externa já vinha se desenhando desde o final do governo Lula 2. Aos poucos, o

commodities com expansão da produção industrial voltada para a demanda doméstica começa a se deteriorar com a apreciação cambial e a forte expansão das importações originárias da China.

seff sinalizou com clareza a mudança de tom na política econômica externa do
importações do resto do mundo, em um cenário em que os países desenvolvidos
crescem pouco e o dinamismo das economias do Mercosul fariam destas alvos
privilegiados dos esforços de exportação daqueles países.

A margem de liberdade de que a política externa desfrutou sob Lula refletia, em

O mesmo tipo de preocupação esteve presente na atuação brasileira no G-20, neste

também a posição confortável, no mercado interno, dos setores industriais que

and China (mostly with kid’s gloves in the latter case). It has accused both coun-

grande medida, o dinamismo da demanda internacional por commodities, mas

competem com importações. A erosão desta combinação, que “faz água” pelo lado
dos setores import-competing, traz as preocupações domésticas (preservação e
proteção do mercado interno e dos produtores locais) de volta ao centro da agenda
de política externa, agora centrada na dimensão econômica.

Assim já no final do primeiro semestre de 2010, era possível prever que as preocupações dos policy-makers com a deterioração das contas externas convergi-

riam com as demandas por proteção dos produtores domésticos e dominariam,

nos meses seguintes, o cenário em que se formula a política comercial brasileira.

O “pacote de competitividade” de maio de 2010 foi a primeira manifestação dessa
tendência: o foco da política deslocava-se das preocupações com os impactos da
crise internacional sobre o financiamento das exportações para atuar como mecanismo de compensação à tendência de apreciação do real.

Esta tendência apenas se acentuou no segundo semestre de 2010 e nos primeiros

seis meses do governo Dilma. Em sua nova função, a política comercial passou
10
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primeiro semestre de 2011: “in the currency wars, Brazil has battled both the US

tries of keeping their currencies artificially depressed, forcing countries with fle-

xible rates to take defensive measures to curb speculative inflows. Facing growing
competition from its largest trade partner, Brazil has hardened its stance on China

somewhat under the new government, seeking reciprocity for Brazilian manufac-

tured exports and less dependency on commodity exports. With the real counted as
the most appreciated of the 58 currencies ranked by the Bank of International Set-

tlements, domestic concerns about de-industrialization have taken center stage”
(Castello Branco, 2011). Ainda no G-20, o Brasil se opôs a qualquer tipo de regu-

lação internacional ou de restrição ao uso, pelos países, de controles de capital,
deixando aberta a porta para a utilização deste tipo de instrumento.

Até mesmo na OMC, o Brasil manifestou essa preocupação, ao apresentar pro-

posta para que a organização passe a incluir em sua agenda de trabalho o tratamento
do tema. Embora anunciada com grande alarde, a proposta brasileira resume-se à
demanda para que o Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Financiamento
inicie estudos acadêmicos e compile experiências dos países a respeito das relaA política externa no Governo Dilma Rousseff: os seis primeiros meses
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ções entre os efeitos de desequilíbrios cambiais sobre o comércio, assim como
acerca da coerência institucional das atividades da OMC, FMI e Banco Mundial.

4. Conclusão

É plausível supor que estas mesmas preocupações também moldarão a nova polí-

Houve, nos primeiros seis meses do governo Dilma, uma inflexão nas orienta-

das de incentivo para investimentos que cumpram com requisitos de conteúdo

política nos trilhos do pragmatismo orientado por preocupações econômicas. No

tica industrial, que será anunciada nos próximos meses, traduzindo-se em medinacional. Idêntica prioridade ao investimento com elevado conteúdo nacional vem
sendo outorgada pelo governo nas políticas de energia (pré-sal e energia eólica,

por exemplo). Ao que tudo indica as políticas públicas com alguma capacidade
para impactar a demanda por produtos industriais buscarão contrarrestar a ten-

dência à substituição de partes, peças e equipamentos nacionais por importados,

recorrendo para isso a mecanismos de incentivo ao aumento do conteúdo local da
produção doméstica.

Neste novo cenário, a política externa tende a funcionar estreitamente subordinada

à agenda doméstica de resposta às ameaças de “desindustrialização” tais como
percebidas pelo governo e suas constituencies. De um lado, novas regras internacionais percebidas como restrições à margem de liberdade no manejo das políticas

econômicas são rejeitadas pelo policy makers (caso da proposta, formulada por
países desenvolvidos, no G-20, de regular uso de controles de capital), posição que

ções de política externa do governo Lula 2, movimento que parece recolocar esta
entanto, o que mais chama a atenção neste período não são gestos e iniciativas do
novo governo, mas a mudança do ambiente econômico e político doméstico capaz

de influenciar a agenda externa. De fato, nos primeiros 180 dias de governo, os
desafios econômicos domésticos – em boa medida, relacionados à inserção global

do Brasil – voltam a pautar mais de perto a agenda externa, atuando como fator de
restrição à assunção pelo país de compromissos internacionais.

Trata-se de importante inflexão de tendência em relação ao que se observou durante

os governos Lula, cuja política externa foi concebida e implementada em um cenário
doméstico e internacional permissivo (política e economicamente), com margem de
liberdade importante em relação a limitações e constrangimentos de curto prazo. Um
cenário como aquele cria condições favoráveis para a assunção de posições ofensivas nas diferentes áreas da agenda internacional. Este cenário deixou de existir.

aproxima o Brasil dos demais BRICs. De outro, novas regras de política industrial

É provável que esta inflexão de tendência se intensifique nos próximos meses, à

nadas sobretudo a investimentos (medidas comerciais relacionadas a investimen-

preferência para a produção nacional vis à vis dos bens importados, em resposta

e comercial tendem a testar o alcance de regras multilaterais de comércio relaciotos - TRIMs, no acrônimo em inglês).

medida que o governo vai introduzindo novas políticas voltadas para aumentar a
aos desafios de competitividade enfrentados pelos setores manufatureiros.

A crise econômica de 2008 e a competição dos produtos chineses no mercado doméstico
de todos os setores industriais – que se intensifica em 2010 – apresentam ao Brasil os cus-

tos de sua crescente integração à economia internacional. Até então, o Brasil tivera contato

apenas com os benefícios da globalização, os riscos a ela associados se concentrando em
alguns poucos setores e sendo minimizados pela ainda elevada proteção tarifária de que
desfruta a produção doméstica de bens industriais. Não mais. O enfrentamento desta ques-

tão pautará a agenda externa do governo Dilma mais além dos seus primeiros seis meses.
12
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