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RESUMO 

 

Até que ponto o insulamento burocrático do Itamaraty gerou continuidade de política externa 

brasileira? Sem ignorar o peso de fatores históricos estruturais, vislumbra-se a associação de 

projetos políticos domésticos de desenvolvimento a perspectivas de inserção internacional ora 

mais alinhadas à divisão internacional do trabalho tradicional, ora mais tendente a apostar na 

substituição de importações e no incremento de exportações. Reitera-se o pressuposto da 

ingerência da política doméstica na política externa, destacando a relevância dos interesses da 

elite econômica nacional para a definição das prioridades e investimentos federais em 

relações internacionais. Nesse contexto, o destaque conferido pelo governo em curso na 

integração regional deve ser cotejado com a evolução da percepção do empresariado 

brasileiro sobre o tema. Reações contra a utilidade do Mercosul para os interesses 

exportadores brasileiros questionam os custosos investimentos públicos na diminuição das 

assimetrias regionais. A responsabilidade assumida pelo governo Lula quanto à viabilização 

do Mercosul, portanto, justifica-se por um projeto estratégico de liderança periférica, além do 

potencial de lucros a auferir no comércio com o Bloco e seus parceiros regionais.   

   

Palavras-chave: política externa. governo Lula. atividade política empresarial. liderança 

regional. Mercosul  



ABSTRACT 

 

 

How far has the burocratic isolation of Itamaraty been a source of continuity for Brazilian 

foreign policy? Without ignoring the weight of structural historical factors, it is possible to 

detect the association of domestic development policy project to perspectives of international 

insertion, sometimes more aligned to the traditional international labor division, others, 

tending to bet on  substituting importation and increasing exportation. The assumption of 

domestic policy interfering on foreign policy is reaffirmed by an emphasis on the relevancy of 

the national elite’s economical interest to the definition of federal priorities and investments 

towards international relations. In this context, the importance awarded by the present 

government on regional integration should be compared to the evolution of Brazilian 

corporate perception on the issue. Reactions against the utility of Mercosur for Brazilian 

exporting interests question the costly public investments on diminishing regional 

inequalities. The responsability taken by the Lula government towards the feasibility of 

Mercosur, therefore, is justified by a strategic project of peripherical leadership, 

notwithstanding the potential interest to be obtained on trading with Mercosur and its regional 

partners.  

Key Words: Brazilian Foreign Policy. Corporate policy activity. Regional leadership. Lula 

government. Mercosur. 
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INTRODUÇÃO 

  

O direcionamento de esforços prioritários da política externa brasileira pela integração 

na América do Sul, consubstanciada principalmente no Mercosul, é um fato que coaduna com 

os princípios da autonomia, soberania e universalismo que regem a burocracia estatal do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE)/ Itamaraty. A concentração de poder deliberativo e 

decisório, denominada de insulamento, nesta seara burocrática influencia elementos de 

continuidade do policy regime exterior do Brasil para além da rotatividade de lideranças 

políticas. Entretanto, elementos políticos e econômicos conjunturais internos refletem nas 

perspectivas de alinhamento dos atores estatais e, principalmente, dos grupos de interesse com 

as estratégias de cada governo e seus representantes na promoção dos citados princípios.  

A incorporação de atores domésticos na discussão de política externa surge quando o 

Barsil passa a participar de forma mais ativa nas negociações internacionais, o que aumenta 

pressões contra o insulamento do Itamaraty e o surgimento de canais de comunicação e 

participação da sociedade civil e de outras instâncias governamentais com o MRE. (Mariano, 

2006).  

Um modelo de integração regional além de dar conta da necessidade de inserção no 

cenário internacional, precisa dar conta das prerrogativas jurídicas nacionais além de 

corresponder a uma prioridade de sobrevivência mínima de setores domésticos produtivos, 

particularmente os mais organizados politicamente. É visível a relação entre o 

desenvolvimento institucional da integração e o posicionamento dos principais atores quanto 

às políticas adotadas.  

 Fato é que após a Guerra Fria, o deslocamento do eixo de importância estratégica 

político-militar para a econômico-comercial, e a marginalização da América Latina, 

impulsionaram iniciativas e esforços de negociações para a formação de um Bloco Regional 

que proporcionasse oportunidade de expansão produtiva e mercadológica das economias 

locais (principalmente das mais pujantes) além de uma maior perspectiva de visibilidade e 

inserção dessas no âmbito mundial. O Mercosul surge, se desenvolve e prospera como 

resposta a este cenário, mas também como resultante de negociações diplomáticas que melhor 

se adequaram a promover o desenvolvimento econômico sem macular os citados princípios de 

autonomia e universalismo (também partilhados em alguma medida pela Argentina, além de 

contemplar os grupos de interesse econômicos mais poderosos.  



  10

Mesmo sem grandes avanços institucionais (o intergovernamentalismo é o ponto de 

equilíbrio entre a exigência por autonomia política e liberalismo econômico) e ante graves 

revezes conseqüentes das crises de dependência do final dos anos 90( assimetrias de 

preferências e prioridades de investimentos e o descrédito de setores empresariais), o corpo 

diplomático brasileiro insiste em investir em esforços prioritários no projeto de coesão com a 

América do Sul. Ocorre que inúmeros analistas se debruçam sobre os sintomas de crise do 

Mercosul. Critica-se principalmente fatores como a lenta evolução das fases de liberalização 

integrativa, a falta de “amarras institucionais” para implementação dos acordos e normas 

conjuntas, a incompatibilidade de realidades econômicas demasiado assimétricas (dentro de 

cada nação e comparativamente entre as mesmas) e a falta de capacidade/disponibilidade de o 

Estado brasileiro e seus investidores privados ou semi-nacionais arcarem com os custos da 

liderança regional. 

O governo Lula sucede uma perspectiva política que reconhecia a importância do 

Mercosul, mas que não lhe dava status de estratégia política (Vigevani & Cepaluni, 2007). 

Impulsionado por uma nova perspectiva programático-partidária em relação à América 

Latina, pelo cenário internacional dos atentados do 11 de Setermbro e da Rodada Doha, além 

da propositura da proposta de uma associação com finallidade de integração, a Área de Livre 

Comércio das Américas/ALCA, Lula ampliou o espectro essencialmente econômico do 

Mercosul; inseriu temas sociais e reafirmou compromissos infra-estruturais na agenda de 

integração além de  reavivar o lema de solidadriedade de destinos de desenvolvimento na 

região e propor uma Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA). Verdade, contudo, que 

esses esforços fazem parte de um gênero de coalizões sul-sul em prol de um posicionamento 

mais demandante ante as nações desenvolvidas. O mecanismo de promoção do princípio 

diplomático da autonomia é consubstanciado aqui pela diversificação dos parceiros e opções 

estratégicas de integração internacional para reduzir as assimetrias existentes nas relações 

externas com países mais poderosos e aumentar o protagonismo internacional do Brasil. 

De toda forma, há indícios consideráveis de que governo Lula aceita arcar com ao 

menos parte dos custos da coesão sul-americana. Nesse sentido, vem desenvolvendo grande 

competência negociadora e disponibilizando recursos que constituem fortes atrativos aos 

liderados, por exemplo, os créditos do BNDES. É que enquanto poder de mercado emergente 

o Brasil só pode ambicionar uma hegemonia consensual, visão estrutural que integra os 

interesses subordinados num processo de diálogo e interação que os condiciona a apropriar e 

absorver a substância e os requisitos daquela hegemonia como se fossem próprios (Burges, 
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2008). Uma liderança nessa perspectiva, nem sempre age de acordo com interesses imediatos, 

mas na defesa de bens públicos reconhecidamente universais e, segundo uma ótica de ação 

coletiva (Olson), permite a ação passiva de free-riders na construção de benefícios coletivos. 

Ocorre que, além das desconfianças dos vizinhos e do poder de atração exercido pelos 

Estados Unidos na região, a decisão por investimentos econômicos e estruturais do governo 

brasilerio na América do Sul gera significativas insatisfações de setores sociais, seja pelo 

desvio de foco e recursos na superação das desigualdades internas, seja na preferência do 

empresariado brasileiro em investir em mercados mais promissores que seus vizinhos. Como 

compreender, neste contexto adverso, o caráter político-estratégico prioritário concedido ao 

Mercosul pelos atores governamentais brasileiros? 

A evolução da política externa brasileira é permeada de fatores estruturais decorrentes 

da conjuntura interna e externa prevalecente em cada momento histórico e, ao mesmo tempo, 

de escolhas e interpretações ligadas à concepção de projetos de governo, interesse nacional e 

função diplomática. A ingerência de fatores políticos domésticos em política externa, marco 

teórico da Análise de Política Externa  contemporânea, é o principal pressuposto da hipótese 

de que projetos político-partidários, de fomento econômico ou estratégico, e os interesses 

capitalistas das elites econômicas nacionais exercem (e exerceram mesmo antes de um 

contexto democrático) pressão significativa sobre a formulação da política externa de um país.  

Nesse contexto, o caso concreto do destaque conferido pelo governo Lula à integração 

regional e à ampliação e aprofundamento do Mercosul, pode encontrar importantes fontes 

explicativas numa estratégia de ativismo diplomático pela consolidação da liderança perférica 

e nos crescentes lucros auferidos com as exportações brasileiras para a América do Sul. A 

confluência de interesses político-estratégico e pragmático-empresariais na substância da 

integração econômica regional motivam e justificam, pois, os investimentos brasileiros no 

Mercosul apesar do volume das críticas à sua estrutura institucional e à dificuldade de 

articulação de políticas macro-econômicas entre países-membros de características díspares e 

pouca complementariedade comercial entre si.  

Este panorama nos impeliu a escrever um trabalho na linha de Economia-política 

internacional a fim de explicar alguns aspectos da combinação de influências de atores 

políticos e sociais importantes para a configuração atual da política externa brasileira para 

integração regional.  Iniciaremos dissertando sobre as continuidades e descontinuidades da 

política externa brasileira para tratar dos efeitos do insulamento burocrático no Ministério das 
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Relações Exteriores. Após um panorama sobre as razões da credibilidade depositada no 

Itamaraty acerca da defesa do interesse nacional, contrastaremos esta realidade com os vetores 

representados pelos aspectos políticos contingenciais que também perpassam a essência da 

política externa, particularmente os reflexos da vigência e aplicação de um projeto de governo 

partidário na esfera doméstica. 

 O Capítulo 2 referir-se-á a um modelo bipolar de paradigmas de política externa. Com 

base nas análises existentes na literatura sobre os momentos de descontinuidade de 

perspectivas sobre as relações exteriores, classificamos momentos da história da política 

externa brasileira em padrões com características mais ou menos nacional-autonomistas. Um 

internacionalismo conformista se referirá à adequação da postura internacional brasileira aos 

desígnios do sistema posto, em oposição a uma postura de afrontamento propositivo ao 

sistema, sempre de forma a priorizar o interesse nacional  

 O terceiro capítulo procede a uma análise explicativa das características da política 

externa do governo Lula sob uma ótica pragmática econômica e política. Retira-se, assim, o 

foco da esfera ideológica e apresenta-se uma atitude estratégica calculada racionalmente, 

considerando possíveis reações internas (empresariais) e externas (de parceiros internacionais) 

à política exterior brasileira e apresentando posições conciliatórias medianas, as quais 

provavelmente não correspondiam às preferências partidárias originais. Note-se que nos 

debruçamos sobre um momento que, por proximidade analítica, decidimos não incluir numa 

análise pradigmática apesar de apresentar claras características autonomistas.  

 Por sua vez, o Capítulo 4 destaca a atividade política do empresariado brasileiro dentre 

os atores sociais, que, por um poder econômico influente nas perspectivas de competitividade 

eleitoral, terá seus interesses refletidos nos rumos de política externa, assim como na política 

doméstica. Ainda mais quando se incrementa a capacidade de articulação dos setores 

corporativos, gerando um posicionamento que influencia o governo num sentido unívoco.  

 Por fim, tendo em conta a evolução da atividade política empresarial e a diversidade 

de interesses entre os setores sobre o foco e o quantum de investimentos públicos em 

integração regional (matéria de destaque no governo Lula), o quinto capítulo explicitará os 

sentidos de pressão contra e a favor da priorização do Mercosul para a política externa 

brasileira de acordo uma utilidade pragmática deste Bloco para os interesses de determinados 

setores empresariais. Esses sentidos de pressão matizarão as preferências governamentais em 

face do interesse político de se contemplar múltiplos interesses. 
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CAPÍTULO 1 – A DIALÉTICA DA CONTINUIDADE DA POLÍTICA 

EXTERIOR BRASILEIRA: COESÃO BUROCRÁTICA E 

RESPONSIVIDADE POLÍTICA. 

 

De uma forma geral, é pacífico que a política externa é resultado de um duplo “filtro” 

que combina as preferências dos Estados aos incentivos e restrições presentes no âmbito 

exterior. Segundo Lima (1994:27-31), há três diferentes perspectivas sobre política externa 

cada uma das quais reflete a ênfase em um conjunto particular de dimensões e variáveis que 

determinam características paradigmáticas. Um modelo clássico, deriavado do enfoque 

realista, enfatiza o peso dos fatores geofísicos das capacidades de projeção de poder do Estado 

no contexto de uma estrutura de sistema internacional, mais ou menos imutável, além de 

conceber como mais ou menos permanentes e previsíveis os objetivos e interesses em disputa.  

O modelo político-social, por sua vez, valorizará os elementos constitutivos da ordem 

político-institucional do país, além do jogo de forças políticas e sociais na configuração do 

processo decisório e do estilo de atuação de diferentes governos. Finalmente, o modelo 

interativo enfatiza as interações entre política internacional e política doméstica, enfatizando 

as estratégias de negociação do Executivo que sejam simultaneamente viáveis ante os 

constrangimentos externos e as demandas de ordem interna.  

Adotaremos este último modelo, que teve suas linhas gerais definidas por Putnam, 

1988 e admite que os decisores centrais possuam algum grau de autonomia, ante os 

constrangimentos estruturais externos e as preferências dos grupos de interesse, 

principalmente quando aquelas são múltiplas e variadas. Esta perspectiva adquire um grande 

valor analítico para a política externa brasileira em face da alardeada força do Executivo 

nacional (sistematizada pelo regime presidencialista), da recente relativização do insulamento 

burocrático do Itamaraty (que implica admitir um permeamento gradual e em curso no 

Ministério das Relações Exteriores das preferências das forças políticas e sociais 

prevalecentes no curso de cada governo) e de uma mínima continuidade existente na transição 

de estilos e mesmo de paradigmas de atuação externa .Disso se denota que há fatores de 

permanência que inspiram os interesses e objetivos nacionais, mas não se pode afirmar que os 

significados destes permanecerão estanques no decorrer da história).  
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A perspectiva realista clássica trata a política exterior como resultado da reprodução 

de status quo (inclusive das relações de poder entre países); reflete a aplicação de um policy 

regime em que o interesse nacional é fixo, claro e inquestionavelmente agregado em preceitos 

gerais pelas instâncias decisórias oficiais.  

A disciplina Análise de Política Externa), por sua vez, surge como vertente opositora 

ao realismo neoclássico ao complexificar a ótica de análise do processo decisório visando às 

relações exteriores, principalmente ao focar os chamados grãos finos da política, ou seja, seus 

micro-fundamentos, com destaque para a ingerência da dinâmica doméstica na tomada de 

decisões em sede exterior. Segundo esta perspectiva, são numerosos os inputs (variáveis 

independentes) de um processo decisório: importa a opinião pública e das elites, a estrutura 

burocrática, a atuação de grupos de interesse, características do líder e da relação principal-

agente exercida com seus incumbentes, o desenho institucional do Estado, o grau de poder e 

influência das entidades subnacionais e dos partidos políticos, além de constrangimentos 

estruturais externos. Com base na complexa interação desses elementos, elaboram-se teorias 

explicativas para os padrões de continuidade e as eventuais modificações verificadas nas 

linhas diretivas da política exterior pelo governo de um país1.  

Ao se almejar a previsibilidade e a estabilidade das relações internacionais, é um valor 

desejável (particularmente no que tange às relações mercadológicas) que haja continuidade na 

condução da política exterior do país; que os princípios de interesse nacional em que se 

baseiam sejam claramente definidos e que os agentes de sua concretização no tempo e no 

espaço sejam membros de uma burocracia bem instruída quanto aos valores reinantes e 

homogeneamente comprometida com a conservação destes. A “blindagem” da política 

externa à multiplas ingerências conjunturais e dinâmicas costuma confundir-se, inclusive, 

com a noção de eficiência da função diplomática e com a credibilidade do Estado-agente 

                                                            
11) Teoria estrutural-sistêmica (neo-realista – ainda foca o peso da estrutura no processo decisório, implicando 
menor liberdade decisória); 2) Influência sinergétcia (recíproca) de fatores domésticos e internacionais; 3) 
Modelo Político-organizacional (foca a atuação dos grupos de interesse, tanto mais influentes quanto mais 
organizados e coordenados); 4) Economia política da regulação (destaca os constraints gerados pelas agências 
reguladoras e normas internas sobre a modulação das preferências); 5) Preponderância de fatores macro-
econômicos na determinação de preferências (de como a percepção de fatores como estabilidade financeira e 
pujança industrial, por exemplo, constrangem a tomada de decisões); 6) A relação entre crises econômicas e 
protecionismo; 7) A influência de fatores específicos de firmas/setores (vínculo entre flexibilidade de atuação 
setorial - diversificação da economia - e liberalismo internacional). Perceba-se que, de acordo com de acordo 
com a problematização destacada, níveis de análise e respectivas variáveis serão destacados, relevados ou 
sobrepostos (Carlsnaes, 2002: 331-344, Hagan, 1999:117-139; Rynning & Guzzini, 2001). 
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internacional como cumpridor dos seus contratos segundo o princípio jurídico-liberal do pacta 

sunt servanda2. Assim afirma San Tiago Dantas (1962:17): 

A continuidade é requisito indispensável a toda política exterior, pois, se em relação 
aos problemas administrativos do país são menores os inconvenientes resultantes da 
rápida liquidação de uma experiência ou da mudança de rumo adotado, em relação à 
política exterior é essencial que a projeção da conduta do Estado no seio da 
sociedade internacional revele um alto grau de estabilidade e assegure crédito aos 
compromissos assumidos.  

 

A continuidade da política exterior além de possuir fortes raízes no caráter estrutural 

da matéria, é atrelada às oportunidades delineadas por um momento histórico. Elas vão, em 

grande medida, espelhar as injunções e necessidades de padrões de desenvolvimento 

econômico e a assertividade político internacional, levadas a cabo pelo Estado (Lima: 1992, 

5). Entretanto, a mesma continuidade também possui raízes explicativas atreladas a um 

fenômeno conhecido como: insulamento burocrático da diplomacia. No Brasil, isso significa 

que a forte coesão funcional dos funcionários do Itamaraty levará a uma condução mais ou 

menos previsível dos assuntos exteriores do país. Afirma Celso Lafer (2004:21-22): 

Para a construção da identidade internacional do Brasil muito contribui a ação 
contínua no tempo e qualitativa na matéria do Ministério das Relações Exteriores, que 
logrou afirmar-se, no correr da história brasileira como instituição permanente da 
nação, apta a representar seus interesses porque dotada de autoridade e memória. A 
consciência da memória de uma tradição diplomática – a existência de antecedentes, 
na linguagem burocrática, confere à política externa brasileira a coerência que deriva 
do amálgama das linhas de continuidade com as de inovação, numa “obra aberta” 
voltada para consctruir o futuro através da aserção da identidade internacional do país. 

 

É fato inconteste, vale lembrar, que o insulamento burocrático do Itamaraty não 

impediu a sucessão de paradigmas de política externa os quais, apresentando mudanças mais 

ou menos bruscas entre si, refletiram a alternância de dois padrões de condução do 

desenvolvimento sócio- econômico brasileiro: o internacional-associativismo e o nacional-

desenvolvimentismo. Sem diminuir a importância dos eventos históricos que oferecem uma 

moldura ou um condicionamento à ação exterior brasileira de acordo com sua colocação 

estratégica na competição mundial de poderes, o presente capítulo foca o caráter dinâmico das 

principais e mais perceptíveis mudanças na condução da política exterior brasileira. 

Partimos do pressuposto de que a condução dos assuntos externos é levada a cabo por 

agentes políticos que se alternam no poder e trazem à liderança das cúpulas diplomáticas, 
                                                            
2Os contratos devem ser cumpridos: preceito basilar do Direito Privado; imbuído de forte conteúdo ideológico 
liberal.  
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assim como aos ministérios, secretarias e mais instâncias burocráticas, indivíduos 

comprometidos (por convicção ou cumprimento de ordens superiores, no caso, de quem é 

constitucionalmente competente por deliberar sobre política exterior, o Presidente da 

República) com o cumprimento de um projeto de governo imbuído de uma estratégia de 

desenvolvimento. Nesse sentido, as características mais ou menos liberais da política 

doméstica levadas a cabo numa gestão nacional serão refletidas na identidade internacional do 

país: na independência e assertividade com que seus agentes oficiais buscam a consecução 

dos interesses do país. 

Portanto, com base no pressuposto teórico das ingerências mútuas entre política 

externa e política doméstica (Putnam, 1988; Hagan, 1999; Grieco, 1997 et al.), identificamos 

uma relação entre as mudanças de paradigmas de política externa e as mudanças de projeto 

político-nacional para o desenvolvimento, pelo que, não obstante o esprit de corps do 

Itamaraty, identificamos dois padrões de condução da postura internacional do Brasil na 

defesa do interesse nacional conceitualmente unívoco. 

Esta cisão interna não é recente nem institucionalizada e é condizente com a percepção 

de uma relativização do insulamento burocrático do Itamaraty, a qual se torna mais óbvia à 

medida que o cenário de globalização aproxima a realidade internacional dos interesses 

múltiplos de diversos segmentos sociais. Assim, particularmente no que tange à esfera 

econômica, a política exterior estrutura-se como novo campo de competição de interesses, 

valores e cosmovisões diferentes, ganhando visibilidade doméstica (nas campanhas eleitorais) 

e tornando-se sujeita a responsividade político-democrática, principalmente em face das elites 

detentoras de grande poder econômico (das quais trataremos no capítulo seguinte). 

Esclarecemos: não ignoramos ou desprezamos o peso dos fatores exógenos estruturais 

na continuidade da política exterior. As decisões em sede de relações internacionais estão, de 

fato, relacionadas à posição que o país ocupa no sistema mundial; ao menos à percepção que 

suas lideranças políticas possuem acerca desta posição. O Brasil como “potência média” 

possui uma margem de ação, pois, que também se define pelas normas e costumes 

institucionalmente constituídos e por tratados com os quais se comprometeu no passado. 

Entretanto, ao contrário do que se constuma inferir, fatores institucionais e mesmo mudanças 

de regime político não são determinantes necessários de mudanças de paradigmas de política 

externa. A variabilidade de comportamento brasileiro não implica em que o país aja de forma 

irracional ou que não busque seus interesses, mas pressupõe que “o poder deve ser mensurado 
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com respeito a questões específicas”, afinal, o Brasil é um país intermediário (em termos mais 

recentes, um país emergente), que possui diferentes níveis de poder de barganha de acordo 

com a área temática negociada e os interlocutores em questão (Lima, 1990; Lima, 2005). 

Por ora, trataremos dos principais argumentos caracterizadores da coesão burocrática 

dos diplomatas brasileiros e da concepção unívoca de interesse nacional, para em seguida 

relativizar o cenário de continuidades em função da sucessão de paradigmas de condução das 

relações internacionais relacionando o fato à natureza política da atividade da cúpula 

diplomática, a qual, em alguma medida, nunca deixou de ser subordinada ao Executivo, às 

estratégias de desenvolvimento nacional desse e ao grupo de interesses capitalistas a que o 

govenro, particularmente num contexto democrático, é responsivo.  

Em seguida, contextualizaremos esta problemática nos últimos cinco anos do governo 

Lula da Silva, pontuando os aspectos originais da política externa em vigor em relação às 

administrações anteriores e relacionando seus preceitos basilares à ascensão de um grupo 

político detentor de um projeto de governo essencialmente nacional desenvolvimentista. 

Pontuaremos ainda aspectos pragmáticos das alianças estratégicas firmadas com países 

emergentes e o aspecto prioritário dos esforços da diplomacia econômica no Cone Sul, sem 

que essa agenda exterior contemporânea deixe de contemplar boas relações com o mundo 

desenvolvido ou transpareça hostilidades contra o mesmo.  

  

1.1 O insulamento burocrático do Itamaraty e o sentido unívoco de interesse 
nacional: continuidades na política externa brasileira. 

 

A preservação das linhas básicas da política externa brasileira por décadas, possui, 

dentre seus fatores explicativos, a coesão profissional entre os diplomatas brasileiros o que 

gera nacional e internacionalmente uma imagem de estabilidade elogiosa na condução das 

relações internacionais traduzida no lema: “o Itamaraty não improvisa”3. O grau razoável de 

confiança política e aceitação pública dos diplomatas deve-se ainda a excelência da formação 

intelectual e acadêmica da categoria, e seu caráter politicamente cauteloso, operacionalente 

coordenado e significativamente discreto em termos de mídia (Almeida, 2004a: 185).  

                                                            
3 Uma análise sobre a validade recente desta expressão foi feita recentemente por Leitão (2007).  
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O corpo diplomático brasileiro, desde os primórdios da nação, firmou sua fama de 

reduto de jovens de elite, próximos ao Imperador, os quais tinham oportunidade de estudar 

fora do país e ter acesso a contatos e um arcabouço cultural (idiomas, filosofia, retórica, 

estratégia militar, direito, teoria política e econômica, além de etiqueta social) inacessível à 

maioria da população e providencial para futuros agentes das relações exteriores brasileiras. 

Além disso, os valores e a origem de classe ajudavam na aproximação entre colegas: 

(...) formávamos (os diplomatas), então, rigorosamente falando, uma só classe, com 
mais ou menos a mesma mentalidade, os mesmos princípios de educação, os 
mesmos interesses, as mesmas aspirações, e mesmos ideias, dando a todos a mesma 
comunhão de sentimentos. Daí a coesão os laços de ‘attache’, o espírito de 
coleguismo que nos unia (H. Lyra in Cheibub, 1985:123). 

  

Devido ao patrimonialismo da administração pública da época, os diplomatas deviam 

ser provenientes das mais ricas famílias da nação, capazes de, em troca da prebenda e alguma 

doação de empresários, arcar com os altos custos de representação que fizessem jus à imagem 

do Império Brasileiro (jantares, recepções e festas). O próprio Barão de Rio Branco, patrono 

do Itamaraty moderno em face de sua competência na consolidação das fronteiras brasileiras, 

haveria recusado o cargo de ministro alegando razões de ordem financeira (Cheibub, 1985: 

117-118).  

Após um período de aumento de prestígio político da carreira diplomática (como 

efeito spill over do carisma de seu dirigente), além de centralização administrativa e 

enfraquecimento institucional geradas pelo estilo personalista da administração do Barão de 

Rio Branco, retomam-se ideais de racionalização burocrática e fortalecimento infra-estrutural 

do Ministério das Relações Exteriores concretizados principalmente com as Reformas Mello 

Franco (1931) e Oswaldo Aranha (1938).  

O Instituto Rio Branco, centro técnico de formação de diplomatas, inaugurado em 

19464, ao monopolizar a seleção de diplomatas continuou servindo à elitização da carreira. A 

instituição do concurso público para ingresso no Instituto Rio Branco teria sido um artifício 

para evitar que a racionalização da administração pública, segundo a qual se passou a admitir 

pessoas de múltiplas origens e valores no funcionalismo público, atingisse a sucessão quase 

que hereditária dos cargos diplomáticos. Para evitar a admissão irrestrita à nova academia 

diplomática: 
                                                            
4 Para promover a centralização e racionalização da administração pública, Vargas cria, em 1938, o DASP 
(Departamento de Administração do Serviço Público), órgão que passou a ser responsável pelo recrutamento, 
seleção, admissão, promoção, rebaixamento e aposentadoria dos servidores públicos civis. 
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O exame de admissão ao Rio Branco era considerado dificílimo e realmente o era. 
No entanto, mais do que simplesmente difícil, era preconcebido em favor das classes 
privilegiadas, porque o tipo de conhecimento exigido dos candidatos era muito mais 
de molde a fazer parte da bagagem natural de conhecimentos dos moços das classes 
superiores do que daqueles que provinham das classes médias ou baixas. Essa 
tendência favorecia igualmente à progênie dos diplomatas já que envolvia o 
conhecimento de línguas estrangeiras e outras noções adquiridas mais facilmente no 
exterior que no Brasil (Barros, 1986:30).  

 

O aumento do prestígio político do Itamaray a partir de 1945 estaria vinculado a sua 

capacidade de socializar seus membros dentro de sistemas articulados e coerentes que 

favorecsseem uma formação homogênea e contínua do quadro da carreira em base constante. 

Os diplomatas passaram a ter que freqüentar três cursos durante a carreira: o Curso de 

Formação, o Curso de Aperfeiçoamento e o Curso de Altos Estudos, o que, num período de 

crise de formação de elites em face da universalização do ensino superior, garantiu uma 

imagem de excelência técnica que justificava uma maior confiança política nos diplomatas 

brasileiros. A formação de secretários por uma academia profissional geraram o respeito e a 

fama de competência que legitimaram a atuação do corpo diplomático brasileiro tanto em 

relação a outros órgãos burocráticos quanto junto às representações estrangeiras. Assim, o 

Itamaraty: 

(...) adquiriu, desde cedo, uma autonomia crescente em relação ao sistema social e 
ao próprio aparelho estatal, conferindo-lhe iniciativa também crescente na 
formulação e implementação da política externa, e a capacidade de assegurar uma 
certa continuidade desta política ao longo do tempo, através da resistência a 
mudanças bruscas e indesejadas” (Mello, 2000:58). 

 

A origem social, a competência do treinamento, o isolamento e o relativo esoterismo 
dos diplomatas, tudo isso associado ao fato de constituírem eles um grupo 
homogêneo de elite, contribuiu para insular o processo de formulação de política 
externa e, em especial, sua implementação (Barros, 1986:31). 

 

Dessa coesão, entretanto, deriva uma auto-suficiência dos diplomatas brasileiros; uma 

auto-percepção insuflada de superioridade em relação a outras burocracias. Isso levou o 

Itamaraty, em alguns momentos, a não procurar (ou procurar insuficientemente) o 

assessoramento e a consulta a especialistas de assuuntos nacionais ou internacionais sob a 

justificativa de que um estranho poderia quebrar a política de sigilo da casa (Rodrigues, 

1966:41). 

Derivado deste panorama pode-se extrair a inferência de que um dos caracteres 

distintivos da diplomacia brasileira é a concentração de atribuições no que tange à deliberação 
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e negociação de aspectos exteriores da atuação política brasileira, um fenômeno conhecido 

como insulamento burocrático. Trata-se da falta de questionamento e mesmo de ingerência de 

outros atores políticos e sociais que não os comeponentes do Itamaraty na formulação das 

decisões do Executivo em sede de política externa. Isto se compreende, principalmente até a 

promulgação da Constituição de 1988, em razão dos seguintes fatores: 

 

1) A dimensão continental do Brasil, que impede a sociedade em geral de ter uma 

noção estrutural do conjunto de desafios e oportunidades a partir do qual se molda o 

posicionamento externo brasileiro; 

2) A ausência de inimigos externos ou de graves ameaças à soberania nacional, 

capazes de mobilizar a opinião pública frente à iminência de sofrer as conseqüências 

de um conflito armado; no mais, a segurança nacional é um tema complexo que exige 

domínio técnico; 

3) A natureza das funções diplomáticas de defesa da integridade física da 

soberania e dos interesses econômicos nacionais exigem profundo conhecimento 

técnico e segredo governamental; 

4) Há no Instituto Rio Branco uma oportunidade raramente repetida em outros 

países. A de uma escola voltada exclusivamente para a formação de um corpo técnico 

de excelência especializado em política externa;  

5)  Prevaleceria desinteresse e falta de compreensão técnica da população em 

geral e mesmo das elites políticas, econômicas e intelectuais sobre a atuação 

internacional do Brasil, que não afeta diretamente seus interesses particulares; 

6) Inexistência de organizações de nível intermediário, ou seja, organizações de 

classe e de representação de interesses, capazes de incorporar e canalizar de modo 

efetivo os interesses da sociedade civil na agenda externa; 

7) A tendência à introspecção política em face de grandes problemas de ordem 

interna;  
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8) Existência de um preceito constitucional que concentra nas mãos do Chefe do 

Executivo e seus assessores diretos, quase que exclusivamente advindos do Itamaraty, 

as atribuições acerca de política exterior brasileira;  

9) Complexidade e diversificação da estrutura produtiva e da pauta de 

exportações brasileiras, que faz com que o país tenha interesses em praticamente todos 

os grupos de negociação, além de alianças cruzadas e diferenciadas com países em 

desenvolvimento ou desenvolvidos para fins de negociação; 

10)  A capacidade da corporação diplomática brasileira em apresentar o novo como 

continuidade de uma tradição diplomática, reinventada a cada um dos momentos de 

crise e de mudança (Vigevani & Cepaluni, 2007; Almeida, 2004a, Lima, 1992; Lima, 

2005 Hirst e Lima, 2002, Mello, 2000, Fernandes Oliveira, 2003; Ribeiro 2006, 

Holzhacker, 2006);  

 

De todo modo, a sociedade confia aos diplomatas, a quem Almeida (2005) se refere 

como “ideólogos da nação” no plano da política externa, a função de incorporarem uma 

subespécie de trabalhadores intelectuais capazes de elaborar soluções inovadoras a velhos e 

novos problemas das relações internacionais, ao mesmo tempo, jamais perdendo de vista a 

promoção do progresso social e material de uma nação. Espera-se desses atores que conheçam 

profundamente o Brasil e tenham uma visão clara da economia política de nosso 

desenvolvimento social para que percebam nas complexas negociações internacionais o que 

corresponde ao tipo de inserção internaconal que ajudará a concretizar o desenvolvimento 

brasileiro definitivo e sustentável (Almeida, 2004b:180). Enfim, a quase falta de 

questionamento da probidade e eficiência da função diplomática delineia uma “legitimidade 

plutocrática”5 a uma burocracia responsável, ou ao menos decisivamente influente, nos rumos 

políticos de uma nação, tudo em consonância com o ideário político elitista tradicional 6. 

                                                            
5 Referimo-nos ao conceito clássico platônico de plutocracia, segundo aquele autor, uma forma ideal de governo 
em que os elementos mais intelectualmente destacados da sociedade, os filósofos, seriam os governantes ideais 
para administrarem com justiça e eficiência os conflitos da cidade (Platão, sec. IV/2000: 167-199). 
6 Mosca e Michels foram dois dos mais conhecidos e mais influentes estudiosos a avançaram nessa tese no início 
do século passado, questionando a possibilidade de conciliação de ideais democráticos participativos com a 
necessidade do fortalecimento de estruturas institucionais do Estado. Concluindo pela impossibilidade de tal 
conciliação e pelo caráter indispensável da estabilidade política, Michels formula a “lei de ferro da oligarquia”, 
que poderia ser muito bem enunciada no argumento de Mosca: em toda sociedade uma elite deve governar 
(Paterman, 1970: 3-6). 
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A concentração de atribuições concernentes à formulação da política externa brasileira 

é correlata a uma perspectiva realista clássica de política exterior. Segundo Lima (1994:28), 

um dos fatores que distingue essa abordagem é a premissa de interesses nacionais 

relativamente permanentes no tempo. As preferências políticas traduzidas em decisões são 

derivadas de atributos e capacidades que tipificam o Estado e a estrutura do sistema 

internacional; ou seja, território, população, posição geográfica, recursos naturais, materiais e 

humanos; além da posição que este país ocupa em relação aos demais numa ordem qualquer 

de poder econômico, político ou militar.  

Ainda segundo Lima, (1994: 30) se pode postular uma “afinidade eletiva” entre o 

modelo clássico e a diplomacia como instituição tipo-ideal do sistema de Estados, tal como 

concebida em seus momentos fundadores na Paz de Westfalia. Fato é que cada Estado 

identifica uma única política e estratégia em função de seus interesses e de seu poder relativo 

no sistema internacional. 

 No caso do Brasil, há o enraizamento de uma aspiração compartilhada pelas elites 

brasileiras desde o início da formulação nacional do país de que estaríamos “destinados” a ter 

um papel significativo na cena internacional em função de nossas dimensões continentais, de 

nossas riquezas naturais e da liderança regional (Lima, 2006:05-06; Souza, 2002). O 

reconhecimento desta condição pelas principais potências mundias e, portanto, o aumento da 

influência internacional do Brasil prescindiriam de uma mediação constante pelos membros 

do Itamaraty dos interesses nacionais brasileiros.  

O interesse nacional é originalmente associado aos interesses vitais e estruturais os 

quais se projetam numa consciência nacional única e indivisível interna e externamente. 

Origina-se das lutas e esforços pela unidade e libertação nacionais, que compreendem a 

independência do domínio ou da interferência estrangeiras e da solidariedade interna contra as 

forças anti-nacionais ou derrogatórioas da nação (Rodrigues, 1966:66-67). Vez que, segundo 

os termos da teoria tradicional das relações internacionais (escolas realistas) as relações 

internacionais são uma competição de soma zero entre as nações, o interesse nacional é 

comumente identificado nesta perspectivacom a defesa da pátria contra ameaças externas. 

Nesse contexto, a política externa estaria “blindada” contra preferências governamentais 

específicas, aproximando-se da gestão militar como política de Estado (Cheibub, 1985:119; 

Barros, 1977).  
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No caso do Brasil, a preservação da segurança da pátria frente a ameaças externas, a 

preservação da integridade do território nacional (política do status quo territorial), a defesa 

da nossa estabilidade política contra o espírito revolucionário dos vizinhos (o que gerou uma 

política de intervenção contra os caudilhos platinos) e a aproximação com os Estados Unidos 

da América (para evitar um isolamento continental e defesa contra a formação de um possível 

grupo hostil dos países hispano-americanos) seriam as normativas para a materialização da 

defesa dos valores do Estado brasileiro (Rodrigues & Steinfus 1995:60) 7. Essa acepção de 

interesse nacional permeou os princípios da política exterior brasileira no período imperial.  

No período republicano, os tratados e convenções, a definição das fronteiras, o pan-

americanismo e a Liga das Nações dominaram o debate na Secretaria de Negócios Exteriores. 

Por sua vez, a partir do Pós-Guerra, o Brasil passa a pleitear a posição de uma potência média 

no cenário internacional, com direito a servir de contrapeso no Conselho da Liga das Nações e 

no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Desde então uma concepção mais ampla sobre interesse nacional, Estado nacional 

moderno  e fatores de desenvolvimento econômico-sociais (Barros, 1977: 103-104)8 passa a 

ser estratégica para a assertividade internacional do país. A pujança de nossa imagem exterior 

deixa de ser medida exclusivamente pelo potencial militar, mas pela capacidade de prosperar 

nos negócios exteriores.  

Lógico que, ainda durante o Império, a política externa já era representativa dos 

interesses de classe, tanto que, tendo o país, até 1930 sido governado por uma oligarquia rural, 

ela exprimiu mais as opiniões e aspirações dessas elites que as do povo quanto aos 

investimentos e negociações p prioritários no âmbito infra-estrutural. A industrialização fez 

ampliar o campo das pressões e, aos poucos as classes médias e trabalhadoras também 

tentaram refletir suas aspirações na elaboração da política externa; o incremento ou 
                                                            
7 Em sentido contrário, Rodrigues (1966:16-17), afirma que até 1865, foram a Grã-Bretanha e África os 
objetivos primordiais da política externa brasileira por motivos de segurança e dos interesses econômicos da 
agricultura açucareira e cafeeira. O episódio da Cisplatina assim como as complicações com a ditadura de Rosas 
na Confederação Argentina não dominaram a Secretaria dos negócios estrangeiros tanto quanto as relações com 
a Europa. Tanto que, por volta de 1833, o Brasil possiía dez representações na Europa e apenas 4 na América. (p. 
16/17)  
8 Como os consubstanciados na Constituição Federal como objetivos da República federativa do Brasil: Art. 3º 
(...) 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação 
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manutenção do volume das exportações agropecuárias passa a não ser o único parâmetro de 

prosperidade econômica da nação (Rodrigues, 1966: 43-44).  

Enfim, o desenvolvimento econômico-social (ainda mais segundo a acepção terceiro-

mundista) não pode ser desvinculado do processo político de construção do Estado Nacional 

(Barros, 1977:109). Portanto, esta nova acepção de interesse nacional responsável por 

nortearos objetivos da política externa brasileira a partir do pós-Guerra implica que a 

condução das relações internacionais terão uma forte relação com as estratégias político-

partidárias concebidas pelos detentores do poder público. Isso significa que concomitante com 

o acirramento do processo de globalização, as políticas públicas (domésticas) e a política 

exterior sofrerão ingerências mútuas. 

Algumas alterações no ambiente institucional de formulação de políticas públicas 

brasileiras explicitam razões mais técnicas dos percalços de manutenção de um ambiente de 

insulamento burocrático no Ministério das Relações Exteriores. Amenizando o paradoxo 

lógico-democrático de que os diplomatas brasileiros alcançariam, sem arbitrariedade, a 

agregação de preferências variadas em torno da definição do interesse nacional, a atual 

Constituição Federal dispõe expressamente sobre seus princípios norteadores:  

Art. 4 – A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios:  

I- Independência nacional; 

II- Prevalência dos direitos humanos; 

III- Autodeterminação dos povos; 

IV- Não-intervenção 

V- Igualdade entre os Estados; 

VI- Defesa da paz; 

VII- Solução pacífica dos conflitos; 

VIII- Repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX- Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X- Concessão de asilo político. 

Parágrafo Único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e culural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. 
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Entendemos, então, que o elitismo, a excelência técnica dos diplomatas, além da 

apenas recente ingerência democrática de variados atores sociais na política, são alguns dos 

mais significativos fatores endógenos da estabilidade na caracterização da política externa 

brasileira. Um certo afunilamento ideológico e a incontestabilidade de alguns dogmas/valores 

(destacamos soberania e autonomia nacionais), entretanto, não impedem que haja diferentes 

hermenêuticas sobre o sentido prático do interesse nacional. As interpretações variarão de 

acordo com a conveniência e as circunstâncias da inserção do país no sistema internacional, 

mas também estarão vinculadas ao projeto de governo doméstico em vigor e às prioridades 

que este atribui à condução do desenvolvimento econôomico-social do país. 

 

1.2 Tradição renovada: Aspectos políticos das descontinuidades em política externa:  

 

No item anterior, vimos como os diplomatas brasileiros constituíram uma unidade 

burocrática prestigiada e coesa, primordialmente em razão da origem social comum de seus 

membros e, em seguida, em face de uma consistente formação especializada contínua. A 

concepção fixa de interesse nacional e os fatores de permanência dentre os quais destacamos a 

homogeneidade dos representantes exteriores, são fatores endógenos que contribuem para a 

percepção de linhas de continuidade na política externa, particularmente quando a 

consolidação do prestígio técnico dos diplomatas lhes arvora um papel deliberativo 

fundamental junto ao Executivo. As tendências conferem unidade e previsibilidade à política 

externa, auxiliando as explicações de oscilações e continuidades (Cervo, 1994: 30). Não 

obstante, princípios norteadores como a política do poder da influência, de coação e 

persuasão, de intervenção ou não-intervenção serão usados, na política exterior brasileira ao 

sabor, é verdade, da conveniência e das necessidades, ao lado da sagacidade política e da 

habilidade de manobra das nossas autoridades diplomáticas9 (Rodrigues, 1966: 14).  

Sabe-se que nem sempre os diplomatas concentraram as decisões em sede de política 

externa. Segundo Cheibub (1985), no “momento imperial” de nossa história dimplomática, os 

grandes estadistas imperiais (como o patriarca da independência José Bonifácio de Andrade e 
                                                            
9 Em face da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil manteve durante o Império uma política pacifista, mas não 
deixou de intervir na região do Prata quando se interpretou que o regime caudilhista ameaçava as fronteiras 
brasileiras ou a vida e a propriedade dos brasileiros (principalmente entre 1851 a 1870); além disso, em prol da 
consecussão de uma política internacional própria e independente) evitava alianças ou tratados comerciais 
embaraçosas (entangling aliances) com países fortes, embora o Brasil incentivasse acordos, com benefícios 
unilaterais para si, com países latino-americanos ou outros mais fracos que ele (Rodrigues, 1966). 
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Silva), ou Ministros de Estado (em sua maioria, de formação jurídica), e não os diplomatas de 

carreira, eram responsáveis pelas negociações internacionais mais importantes. Tanto que 

uma das características atemporais da política exterior brasileira é uma superestimação da 

solução jurídica em face da solução política.  

Tampouco a coesão profissional dessa categoria pode ser interpretada de forma 

absoluta. As primeiras cisões, não serão propriamente “substanciais”; remetem ao período de 

racionalização/burocratização da atividade diplomática, a partir da década de 1930 quando 

começam a surgir divergências acerca das prioridades no processo de institucionalização do 

Itamaraty. Alguns diplomatas como Maurício Nabuco10 estariam preocupados com a forma, o 

estilo de exercício da atividade diplomática e denominavam-se “estilistas” preferiram focar no 

aprimoramento da estrutura organizacional do Itamaraty, pelo que ficaram conhecidos como 

“organizacionistas” (Cheibub, 1985:128). 

A criação do Instituto Rio Branco e a perspectiva de heterogeinização das bases 

sociais dos ingressantes na carreira diplomática viu surgir, paralelamente à consolidação do 

prestígio por excelência técnica desses burocratas e patriotismo da função, o surgimento de 

grupos que, em oposição aos estilistas e organizacionistas, reivindicavam uma participação 

mais substancial na formulação das decisões governamentais em sede de política externa. 

Surgiram então os “economistas” (Roberto Campos, Otavio Dias Carneiro, João Baptista 

Pinheiro entre outros) que defenderão a ênfase da atividade diplomática nas negociações e 

acordos econômicos internacionais e, em seguida os membros de uma “escola política” 

(fundada por Araújo Castro, Ministro de João Goulart), os quais prescreverão uma normativa 

global e articulada para a formulação dos termos da política externa brasileira. 

Hirst e Lima (2002:88-89) explicam que, segundo os modelos tradicionais de 

racionalidade do eleitor, a diminuta presença de grupos de interesse no ambiente social da 

regulação externa não cria incentivos à mobilização para a defesa de interesses coletivos ou 

nacionais. Não geraria, pois, pressão político-eleitoral em uma sociedade democrática. 

Entretanto, o estreitamento da interdependência regional e mundial, além do fortalecimento 

do poder decisório de instituições multilaterais ou supranacioonais, resultados da 

                                                            
10 Nabuco era partidário de uma administração pública clássica no sentido weberiano: altamente centralizada, 
hierarquizada, rígida, fundamentalmente basada no ideal de controle por processo e não por resultados e 
objetivos. Neste sentido, promoveu uma Reforma em 1935 para definir regras profissionais para o ingresso no 
serviço públicoo, planos de carreira e promoções com base meritória para substituir a administração paternalista 
na qual o Estado era percebido como propiedade do rei, e na qual, por consiguinte, o nepotismo e o clientelismo, 
senão a corrupção eram a norma (Bresser-Pereira, 1995; Marini, 2004).  
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globalização, gerarão uma ingerência mútua nas esferas normativas doméstica e internacional. 

A politização da política externa torná-se-á ainda mais evidente.  

Ackerman (2000) explica o funcionamento político-democrático tradicional da 

seguinte forma: incerteza e conflito levam os políticos a delegar aos burocratas uma gama 

ampla de autoridade regulatória (legislativa?) de instrumentos legais e de procedimentos 

administrativos mais definitivos, o que permitiria aos funcionários públicos nomeados em 

cargos de chefia, guiar a implementação de políticas de acordo com as preferências 

coordenadas na coalizão política vencedora, sem que sofram sanções eleitorais da sociedade 

pelos eventuais prejuízos causados ao interesse público no exercício de suas funções.  

Já Cox e McCubbins (2001) argumentam que sistemas com maior fragmentação de 

autoridade (como o brasileiro) aumentam a pressão pela acomodação de uma grande 

quantidade de interesses estritos oriundas de diversos segmentos sociais11. Desta forma as 

capacidades do Estado em penetrar a sociedade civil e de implementar logisticamente seus 

projetos políticos representariam um “poder infra-estrutural” (ou excedente de poder 

nacional) significativo em esfera mundial.  

Não se pode perder de vista, portanto que, num sistema democrático caracterizado pela 

competição eleitoral, os governantes, responsáveis pela formulação de decisões oficiais 

precisam prestar contas (são responsivos) aos seus representados como estratégia de 

sobrevivência política. Tendo em vista a complexidade da administração pública e o tempo 

gasto nos esforços de competição eleitoral, ocorre delegação de importantes funções 

decisórias importantes às cúpulas burocráticas (Moreno, Crisp e Shugart, 2003). Esta 

realidade reflete-se inclusive no Ministério das Relações Exteriores, cujos dirigentes se não 

são todos pinçados do excelente quadro técnico do Itamaraty, têm no Secretário Geral do 

Itamaraty (sempre um diplomata de carreira) um referencial de condução das operações de 

política externa (Puntigliano, 2008: 32). 

 Portanto, apesar de não responder eleitoralmente ante a sociedade por eventuais 

prejuízos ao interesse público no exercício de suas funções (existe algum código de ética de 

diplomatas?), a cúpula diplomática (o Chanceler, o Secretário-Geral e seus subordinados12) é 

                                                            
11 Lisa Martin dedica uma obra inteira Democratic Commitments: Legislatures and International Cooperation ao 
esmiuçamento de como a  democratização, especialmente a multiplicação de vetores sociais e políticos 
interferindo nas decisões oficiais geram, não somente representatividade da ação externa dos governos, mas 
também credibilidade de operacionalização dos acordos e decisões perante o sistema internacional 
12 Para uma análise detalhada e recente da estrutura organizacional do Itamaraty ver Puntigliano, 2008 
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politicamente responsiva ao dirigente Executivo máximo da nação, o qual os nomeia. A 

Constituição de 1988 prevê, quando dispõe da organização político-administrativa do Estado 

brasileiro, a existência de um preceito que concentra nas mãos do Executivo e de seus 

assessores diretos, as atribuições acerca de política exterior brasileira. Segundo o Artigo 84 de 

nossa Lei Máxima13, o Executivo seria responsável pela administração geral da economia e da 

política externa, enquanto que, ao Legislativo, atribuir-se-ia a promoção de políticas 

distributivas e favorecimento de interesses particulares dos distritos eleitorais, além da 

fiscalização e corroboração dos atos do Presidente da República. De fato, em teoria, os atos 

do Executivo em sede de política externa sofrem a fiscalização do Congresso Nacional 

conforme a redação dos incisos de I a IV da art. 49 e de IV a VIII do art. 52 da Constituição 

Federal14, pelo que se deduz a participação indireta do Legislativo na política exterior 

brasileira. 

A condução da política externa, pois, não deixará de ser permeada pelos interesses 

prevalecentes na coalizão política vencedora e pelas prioridades de desenvolvimento 

econômico que mais beneficiam os patrocinadores mais poderosos dos administradores 

públicos eleitos. Isso porque à medida que o cenário de globalização aproxima a realidade 

                                                            
13  Destacamos a redação do  caput e dos seguintes incisos: 
Art. 21 – Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 
VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; 
VIII – Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional. 

14 Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao interesse nacional; 
II – Autorizar o Presidente da República a declarar guerra ou celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçao temporariamente, ressalvados os casos previstoso em lei 
complementar; 
III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência 
exceder os quinze dias; 
IV – Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas;  
(...) 
Art. 52 Compete privativamente ao Senado Federal:  
(...) 
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes da missão 
diplomática de caráter permanente; 
V – autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal  
e dos Municípios; 
VI- fixar, pro proposta do Presidente da Repúublica limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII – dispor sobre os limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 
Público Federal; 
VIII – dispor sobre os limites para concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 
(...)    
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internacional do cotidiano dos cidadãos as decisões em escalas internacionais incorrem em 

efeitos visíveis sobre o arcabouço jurídico-normativo nacional, afetando a ordenação de 

tributos e a redistribuição de investimentos macroeconômicos As elites, pois, terão motivos 

práticos para se organizarem como o fim de influir em política exterior. 

Apesar da pujança do esprit de corps do Itamaraty, a inexistência de um critério 

unívoco de transposição de “oportunidades externas” em “possibilidades internas” (termos de 

Celso Lafer, 2004) freqüentemente leva os diplomatas à esfera do bom senso, o que pode 

gerar (e gera) divergências de interpretação sobre no que consiste a melhor orientação prática 

aos chefes de Estado em prol da defesa da soberania brasileira e da autonomia de nossas 

relações exteriores em benefício dos nacionais. Vasco Mariz (2008: 300) elabora a seguinte 

interpretação sobre a baixa densidade política do Itamaraty: 

 

(...) no cenário político interino, o Itamaraty tem pouco peso específico porque não é 
um Ministério(sic) que pode dar empregos de mãos cheias aos partidos políticos. Por 
isso, em nossa história, partidos importantes recusaram a pasta das Relaçòes 
Exteriores. (...) Esse desinteresse político, de certo modo, debilita o Itamaraty e o faz 
vulnerrável a pedidos e exigências de políticos e até da grande imprensa.  

 

De outro turno, aspectos do racionalismo e da teoria liberal sugerem que os indivíduos 

dotados de razão agem utilitariamente, ou seja, visando à maximização de seus interesses 

pessoais ou funcionais (Monteiro, 2007)15. Assim, também se comportam os agentes de 

política externa  que, guiarão seus esforços pela realização das suas metas coorporativas. Se a 

autoridade negociadora advém do Presidente da República, como já referido, a este a 

atividade diplomática é responsiva, portanto não se afastará da concepção de projeto nacional 

do grupo que ocupa o poder, projeto esse indissociável da base social-econômica que sustenta 

a coalizão política dominante. A acomodação de aspectos de um programa de governo à 

condução da política externa, torna-se ainda mais complexa num contexto recente, em que se 

diversificam as origens e os valores dos ingressantes no Itamaraty, que escondem cada vez  

                                                            
15 Isso é condizente com a hipótese de análise político-burocrática: “What you stand for depends on where you 
sit” ou “O que alguém defende depende de onde ele senta” – adaptação de um velho aforisma inglês para ilustrar 
o pressuposto dos que seguem a linha de análise de política externa político burocrática: a função do indivíduo 
na máquina burobrática pela busca de estratégias para facilitar ou viabilizar o grupo de que faz parte, matizará o 
posicionamento político-ideológico do indivíduo  
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menos suas preferências políticas16.  

Deixe-se claro que a mudança concomitante de governo e de concepção de projeto 

nacional é um fator importante, mas não determinante exclusivo da sucessão de paradigmas 

de política externa. Hermann (1990) afirma que as mudanças na política externa podem ser 

enquadradas em uma gradação que varia desde pequenos ajustes, passando por modificações 

de objetivos e de programas, até alterações fundamentais no comportamento internacional dos 

países17. Para Hermann (1990: 12), “presumivelmente a maior parte das mudanças na política 

externa resulta da percepção por parte dos líderes governamentais de algumas mudanças ou 

iniciativas no cenário internacional”. Note-se ainda que mudanças bruscas nos paradigmas de 

negociação trazem prejuízos a uma das principais qualidades da imagem internacional de um 

país: a estabilidade. Este é um fator decisivo para investimentos estrangeiros a longo prazo e 

embasa uma das principais vias de captação de recursos de um país em tempos de capitalismo 

financeiro. 

                                                            
16 A difusão de informações via internet, a popularização dos cursos de línguas e o aumento no número de 
faculdades de Relações Internacionais culminando com o incentivo ao ingresso de negros via cotas de 
financiamento de cursos preparatórios ao IRB são sintomáticos desse processo. Quanto à politização do 
Itamaraty, testemunha Vasco Mariz, 2008 pp. 299-300: 
(...) O Itamaraty, antes no Rio de Janeiro e agora em Brasília, nem sempre funcionou com a firmeza ou a 
clareza que deveria devido aos caprichos de ex-presidentes mal-informados ou dos chanceleres políticos de 
plantão. Daí resultaram, por vezes, instruções equivocadas ou inexeqüíveis às embaixadas ou às missões 
multilaterais. 
17 Explicam Vigevani & Cepaluni, 2007: 
Ajustes são mudanças que imprimem maior ou menor esforço e/ou clareza aos objetivos dos países. O que é 
decidido, como é realizado e os propósitos por que certas medidas são tomadas permanecem constantes. As 
mudanças de programas são alterações nos meios pelos quais uma nação busca atingir metas referentes à sua 
política externa. Em contraste com os ajustes, que tendem a ser quantitativos, visando, sobretudo, mudanças de 
ênfases em determinados temas da política externa, as mudanças de programas são qualitativas e envolvem 
novos instrumentos de ação. Buscam-se as mesmas metas por meio de novos meios ou instrumentos; por 
exemplo, por meio de negociações diplomáticas ao invés da força militar. A forma de implementar a política 
muda, mas as propostas iniciais permanecem inalteradas. As mudanças de problemas/metas ocorrem quando 
metas políticas são mudadas ou abandonadas, ou seja, as propostas iniciais são substituídas por outras novas. 
Por último, as mudanças de orientação internacional são a forma mais extrema de mudança, redirecionando 
inteiramente a ação dos atores estatais. Emcontrastecomredirecionamentos “suaves” de políticas, as mudanças 
de orientação internacional alteram os objetivos internacionais do país. Não apenas uma política é modificada, 
mas muitas medidas são tomadas ao mesmo tempo. Neste último caso, trata-se de total mudança de orientação 
da ação externa do país. Assim, os redirecionamentos principais de políticas assumem três formas distintas, 
gradativamente crescentes: mudanças de programa, de problemas/metas e de orientação internacional. 
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Certo é, pois, que as ações internacionais de um país são coordenadas por uma esfera 

política18. Entretanto, tratando-se de um âmbito macro, possui constrangimentos estruturais 

complexos19 que contribuem para uma estabilidade nas suas linhas de condução. O fato de as 

autoridades diplomáticas serem escolhidas dentre um grupo consideravelmente homogêneo 

em sua formação ideologicamente conservadora e relativamente pouco numeroso, conforme 

preza a tradição segundo Barros (1977: 110), além da natureza indireta - salvo em momentos 

de crise - das negociações de temas e agendas internacionais para a maioria da população, 

ajuda a delinear alguns aspectos da possível cisão de naturezas entre políticas públicas 

(doméstica) e política exterior20. Mesmo atualmente, ante uma ingerência crescente de temas 

de política externa em campanhas eleitorais21 e, portanto, ante um interesse político-partidário 

crescente pelo tema, além da atuação de grupos de interesse econômico-sociais em temas 

específicos, é inegável uma relativa estabilidade de agendas diplomáticas (não só 

especificamente a brasileira) em vista dos efeitos inerciais da participação em longos 

processos de negociação econômica multilaterais (Lima, 2005: 18). 

Esse fenômeno de politização da política externa constitui ainda um dos principais 

motores da relativização do insulamento burocrático do Itamaraty que não se restringe à atual 

era democrática, contrabalanceado pelas características estruturais inerentes às relações 

internacionais é, pois, um importante vetor de mudanças graduais e adaptações da política 

externa paralelamente à evolução do embate interno de forças. Os diplomatas são, assim, 

                                                            
18 Política exterior, na acepção que adotamos, não se confunde com a política internacional objeto de estudo das 
Relações Internacionais; esta última se diferenciaria da política doméstica por não estar submetida a uma ordem 
legítima ou autoridade suprema (Albuquerque, 2005:14), enquanto que a política exterior não só faz parte da 
esfera de competência do Executivo, como sofre a ingerência do Legislativo (ver nota 11) além de sofrer 
pressões advindas de múltiplos setores sociais, conforme se detalhará no próximo capítulo. Ainda sobre este 
aspecto:  
Há uma diferença entre os princípios do relacionamento internacional e a definição de política externa. As 
grandes linhas estão na Constituição. Política muda em vários momentos. (Amorim, 03/04/2006) 
Em outro sentido, Mello define política internacional como um padrão de atuação e de diretrizes práticas frente 
aos problemas peculiares do cenário internacional onde predominam critérios de racionalidade, cálculos de 
custos, e valor instrumental das iniciativas e omissões tudo visando à potencialização e projeção do poder 
nacional em sua atuação internacional (Mello, 2000: 67).  
19 A política exterior resulta, segundo a análise de Putnam, 1988, de “um jogo de dois níveis” (múltiplos níveis 
na análise de autores como Burges (2008) e Grieco (1997), os quais incluem dimensões de negociação política 
doméstica, bilaterais, regionais e multilaterais inter-interferentes na resultante política exterior de um país). Por 
sua vez, as políticas públicas tradicionais possuiriam uma moldura decisória mais flexível enquanto que 
fundamentalmente dependente de um confronto de forças internas na linha do que defende as explicações sobre 
formação do Estado Burocrático em O’Donnel & Scmitter (1988:23-34). 
20 Celso Lafer compreende uma relação de continente e conteúdo entre política doméstica e política exterior: “A 
política externa – substância da ação diplomática – é uma política pública. É, no entanto, um tipo especial de 
política pública, mais qualitativa do que quantitativa, que exige como passo prévio uma análise, em cada 
conjuntura, tanto das demandas da sociedade nacional quanto das oportunidades oferecidas pelo momento 
internacional” (Lafer cit. In Oliveira Ribeiro, 2006:134 ) 
21 Vide Almeida (2004: 255-308) – Capítulo 7: A política externa nas campanhas presidenciais, de 1989 a 2002. 
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agentes moderadores dos efeitos das transições políticas domésticas nas relações 

internacionais, capazes de apresentar um eventual novo programa de política externa como 

continuidade de uma determinada tradição diplomática, reinventada a cada um dos momentos 

de crise e mudança (Lima, 2005: 5).  
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CAPÍTULO 2 - PARADIGMAS DE POLÍTICA EXTERIOR 
BRASILEIRA. 

 

 

A condução da política externa depende da projeção que as autoridades nacionais 

fazem do tamanho de nosso protagonismo internacional, o que, por sua vez, possui uma 

ligação com o paradigma político-ideológico em vigor em cada governo no que tange a um 

projeto estratégico de desenvolvimento articulado com os interesses e pressões domésticas. 

Analisando as estratégias de inserção externa de Kenneth N. Waltz (Theory of International 

Politics, 1983), Lima (2005:11-12) argumenta porque os modelos propostos não servem a 

uma perfeita caracterização dos paradigmas de política externa brasileira. O modelo de 

aliança especial, um alinhamento à potência para a compensação da fragilidade no plano 

regional nos moldes da relação histórica entre Inglaterra e Estados Unidos não se aplicaria, 

pois pressupõe alto nível de interdependência econômica entre as nações em questão.  

Ora, os Estados Unidos sempre importaram muito mais para o Brasil do que vice-

versa, além disso, o alinhamento histórico com os Estados Unidos teria um aspecto 

instrumental de concretizar projetos domésticos das elites políticas, domésticas e militares 

brasileiras. O modelo “francês” de autonomia seria caracterizado pela busca de diversificação 

de parceiros diplomáticos para além de àreas de influência regional e o forte interesse em 

relações regionais prósperas e pacíficas como um meio de equilibrar o poder da potência 

dominante global. Este paradigma tampouco encontrará reflexos fiéis na história da política 

externa brasileira, visto que, ao menos até muito recentemente, não se pode falar que o Brasil 

possuía uma área de influência regional, sequer relações prósperas e pacíficas com seus 

vizinhos. A diversificação de parceiros diplomáticos, por sua vez, servirá fundamentalmente 

para aumentar as opções de mercados e não para contrabalançar um poder global. Por fim, a 

baixa densidade histórica das relações com os vizinhos e a negativa em constituir instituições 

supranacionais de regulação regional, ante o forte componente soberanista da cultura política 

brasileira impedem a adequação da política externa brasileira a um modelo integracionista 

alemão.  

A consideração das peculiaridades de um “país intermediário” no desenrolar das 

conjunturas históricas e do embate de forças que constitui o cenário político-social de cada 

linha de atuação internacional brasileira imprime, pois, uma grande força explicativa à 
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construção de esquemas paradigmáticos próprios para a política externa brasileira. Lima 

(1992) explica a permanência e as mudanças de política externa brasileira no século XX, 

relacionando esta última ao modelo de industrialização levado a cabo pelo Estado. Os 

argumentos desta proposta explicativa decaem no início dos anos 90, quando diminui a 

intervenção do governo brasileiro no impulsionamento do processo de substituição de 

importações.  

Já Lima (1994) e Pinheiro (2004) elegeram como principal elemento classificador das 

linhas de atuação externa do Brasil no século XX o eixo: americanismo versus globalismo (ou 

alinhamento versus universalismo). Segundo esse pressuposto, em certos momentos históricos 

o princípio norteador de política exterior seria o alinhamento com os Estados Unidos e, em 

outros, a busca pela diversificação de nossos aliados internacionais. Esta díade, de fato 

perpassa, mas não esgota a complexidade e o embasamento dos conflitos que geraram e ainda 

geram as oscilações paradigmáticas da política exterior brasileira22. Pinheiro (2004), 

inclusive, admite que o antagonismo o qual propôs esgotou seu alcance paradigmática nos 

anos 90 em face das manifestações político-sociais de resistência aos Estados Unidos 

combinadas com as transformações sistêmicas na ordem mundial no fim do século passado.  

De seu turno, Mello (2000) se filia a uma redefinição do campo de análise conceitual 

sobre a formulação de políticas para relacioná-la aos resultados de sua implementação e, com 

isso, traçar os fundamentos do novo padrão de atuação internacional do Brasil. Entretanto, a 

análise propsta centra-se em determinantes institucionais, mais precisamente a atuação do 

Ministério das Relações Exteriores; estão excluídas da abordagem proposta, a investigação do 

processo decisório da política externa e a análise das condições político-societais que 

possibilitam sua concretização (Mello, 2000:13-16). 

Já nos referimos a como o movimento de globalização impulsiona a dissolução das 

fronteiras entre o doméstico e o internacional. Mesmo que de forma assimétrica, o acentuado 

componente legalista da ordem mundial contemporânea gera a internacionalização das 

questões domésticas e o seu reverso; a internalização daquelas de natureza internacional. 

Neste contexto, a politização da política externa é inevitável, o que gera a modificação de sua 
                                                            
22 A política exterior “universalista” do ex-chanceler Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, seria 
caracterizada por uma tentativa de negociação via instituições multilaterais da liberalização econômica mundial; 
houve uma diversificação dos fóruns de atuação internacional brasileira, mas esta política dificilmente pode ser 
acusada de romper com o americanismo, pois foi consubstanciada pela crença de que os interesses brasileiros 
deviam ser defendidos fora da rota de colisão com os EUA. Com o hegemon mundial quais jamais poderíamos 
competir e, ao mesmo tempo, buscar um ajuste à nova fase do capitalismo global pós-Guerra Fria, ou seja uma 
inserção internacional estável.    
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agenda substantiva. Os novos acordos além de representarem os interesses nacionais e 

coletivos, passaram a ter que levar em conta interesses setoriais, inserindo-se diretamente no 

conflito distributivo interno (Hirst e Lima, 2002: 88).  

Para agregar o elemento político representativo na esfera de conceituação de política 

externa, adotamos uma classificação em que se ressalta uma natureza instrumental estratégica 

da política externa para a inserção internacional brasileira, a partir da condução de um projeto 

nacional de desenvolvimento. A defesa da soberania territorial e político-internacional, no 

século XIX, o objetivo focal da política exterior brasileira, pode ser percebida como 

antecedente e, ao mesmo tempo parte integrante do mesmo processo, vez que a consolidação 

de uma base jurídico-institucional para existência do Estado brasileiro condiciona as ambições 

de desenvolvimento econômico e projeção internacional do mesmo23. Sobre essa perspectiva 

de dinâmica dual, assevera Amado Cervo (1994: 28): 

O cimento que uniu esses períodos históricos (da política exterior) é a ideologia de 
dependência inerente às concepções do liberalismo brasileiro. A inserção nacional 
sempre foi procurada pela política exterior seja através de intercâmbio de produtos, 
seja através da obtenção de insumos externos para o desenvolvimento. Mas o 
liberalismo brasileiro bifurcou-se em vertentes históricas, que se debateram pelo 
controle da política exterior e pelo modelo de desenvolvimento a ser implementado. 
Grifo nosso 

  

No âmbito de atrelar a política externa, à condução do desenvolvimento, destacamos 

uma variável que espelha um importante aspecto de mudança na continuidade, considerando 

que o interesse de desenvolvimento e intervenção do Estado na economia possuem uma 

inegável permanência histórica. A prevalência de autonomia ou dependência na condução de 

nossa política exterior em relação aos interesses das principais potências internacionais 

oferecerá, inclusive, um importante fator explicativo das ingerências mútuas entre política 

externa e política doméstica Mello (2000: 70-71). Ratifica a pertinência deste destaque: 

De fato, é a idéia de autonomia que fundamenta a articulação entre os quatro 
conceitos (da estrutura discursiva paradigmática em política externa): a 
independência constitui sua condição prévia, enquanto a diversificação e o 
universalismo remetem aos meios que devem ser promovidos para alcançá-la. 

 

                                                            
23 No início do século XX, o Brasil já haveria resolvido satisfatoriamente a seu favor quase todas as suas 
pendências territoriais com vizinhos. A ausência de ameaças à soberania do país, faz centrar no tema do 
desenvolvimento (uma questão de autonomia econômica internacional) os esforços diplomáticos brasileiros 
(Lima, 1992: 6). 
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A seguir, apresentamos uma tabela que resume os modelos analíticos usados para 

interpretar a alternância de paradigmas de política externa no Brasil e suas principais falhas 

no enquadramento conceitual da realidade empírica observada: 

 

      Modelos  Característica  Falha  

Aliança especial Alinhamento à potência Pressupõe interdependência entre 
aliados 

Autonomista 
(Francês) 

Diversificação de parceiros 
exteriores 

Pressupõe área de influência 
regional 

Integracionista 
(Alemão) Instituições supranacionais Cultura política soberanista na 

América do Sul 

Lima, 1992 Modelo de industrialização X 
Política Externa 

Diminuição da participação do 
Estado anos 90 

Cervo, 1994 Política Externa X Modelo de 
desenvolvimento 

Conceitos com elementos 
intersectantes  e distintos 

Lima, 1994 
Pinheiro, 2004 Americanismo X globalismo Não há exclusão necessária entre 

paradigmas. Ex.: FHC 

Mello, 2000 
Foco no resultado da 
implementação da Política 
Externa por instituições 

Exclui a análise das condições 
político-sociais e do processo 
decisório. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Seria possível ao Brasil, enfim, (e desejável pelos atores das coalizões político-sociais 

empossadas) ao Brasil garantir sua sobrevivência enquanto nação, galgar degraus rumo ao 

desenvolvimento e afirmar seu protagonismo político-econômico emergente, sem contar com 

o auxílio e o benemérito dos que concentram os recursos de poder mundial?24 O dualismo 

proposto guarda relação com os estilos de ação externa propostos por Hirst e Lima (2002: 82). 

Um “modo de ação” ou estilo realista combina o objetivo de projeção dos interesses nacionais 

do país, com o maior grau possível de projeção dos interesses do país no exterior (paradigma 

autônomo); por sua vez, o estilo institucionalista-liberal pressupõe uma maior tolerância dos 

decisores governamentais quanto aos custos da soberania e a injunções de parceiros externos 
                                                            
24 A resposta a esta questão é complexa e pressupõe prognósticos que não cabem nesta oportunidade; trata-se de 
um questionamento retórico e provocativo que ajudará na reflexão sobre o fundamento da diferença substancial 
entre os padrões identificados a seguir. 
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na condução da política exterior. É típico de países com escassez de recursos de poder no 

sistema internacional (corresponde a um paradigma dependente). Esses padrões serão 

retomados no quinto capítulo e associados aos interesses mais “protecionistas” ou 

“liberalizantes” dos empresários de comércio exterior. 

O paradigma de política externa essencialmente “dependente” se caracteriza pelo 

alinhamento (mais ou menos) condicionado à Grã-Bretenha, inicialmente, e em seguida aos 

Estados Unidos, sob forma de Tratados ou alianças institucionalizadas ou não, capazes de 

garantir uma proteção de soberania ou uma relação de parceiro privilegiado para o Brasil. Este 

país não disporia de “excedentes de poder” para tomar decisões em defesa explícita do 

interesse nacional as quais contrariassem a potência aliada, portanto se resignaria a oferecer 

apoio político em troca da perspectiva (promessas de) investimentos econômico-financeiros. 

 Um padrão autônomo, por sua vez, se extrai de paradigmas mais nacionalistas ou 

independentes de política exterior caracterizadas, não sem ambigüidades, pela busca de uma 

inserção mundial mais protagônica do Brasil, país intermediário, mas também emergente e 

potência regional. Tal padrão pautou-se por uma atitude mais autônoma frente aos centros 

mundiais de poder, especialmente Estados Unidos, pela busca de novos pólos de 

relacionamento externo (raiz do multilateralismo e do estreitamento dos vínculos 

diplomáticos-econômicos com a Periferia) e por uma estreita articulação entre a política 

exterior e o projeto de desenvolvimento substutivo de importações (Vizentini, 2004:11-13). 

Atente-se para que não há uma relação necessária entre mudanças de governo e 

mudanças de paradigmas de política externa ou de perspectivas de inserção internacional 

brasileira. Sequer transformações estruturais do regime político por vezes podem ser 

consideradas determinantes25. Em casos como da gestão de Juscelino Kubitscheck, há fases 

do mesmo governo relacionados com padrões “opostos” de condução de política externa. São 

                                                            
25 Lima, 1994, contesta um fator estrutural de peso como a transição para o regime democrático como 
determinantes de mudanças significativas na linha de atuação dos nossos representantes externos. A autora  
afirma que as mudanças de política exterior foram mais pronunciadas entre o primeiro e segundo governos civis 
que entre os dois últimos governos militares e o governo civil (Lima, 1994: 31). Para além de uma perspectiva 
técnica estrita, entretanto, esta autora aponta como marco inicial do período democrático brasileiro o governo 
Collor de Mello, durante o qual, realmente, teria havido mudanças significativas, até porque a competição 
eleitoral direta gerou um maior aporte de veto playeres capazes de pressionar a condução do fazer político na 
direção de seus interesses e percepções estratégicas. Em sentido análogo: “A mudança de regime para 
República, portanto, pouco modificou a estrutura da diplomacia brasileira, que continuava atada às práticas 
imperiais. E estas práticas estavam corporificadas na pessoa de (Visconde de) Cabo Frio, que, apesar da forte 
presença pessoal, representava a instituição, no que concerne à manutenção das regras, costumes e 
comportamentos tradicionais. Sua força e prestígio não se baseavam no carismo pessoal, mas no seu papel 
simbólico enquanto representante das tradições imperiais” (Cheibub, 1985:119). 
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fases de transição entre paradigmas, como a que ocorreu durante o governo Sarney (1985:89), 

quando arranjos de poder sofriam transformações estruturais nos âmbitos internos (a 

redemocratização) e externo (a crise da Guerra Fria e das relações bilaterais) (Prado, 2007). 

Apresentamos abaixo um resumo das características da díade anaítica que 

pretendemos usar para enquadrar as variações entre alguns dos principais momentos de 

política externa brasileira explicitadas no decorrer deste capítulo. Alertamos para que a 

principal falha do modelo proposto é um excesso de padrões mistos, em vista de que as 

principais tendências de descontinuidades não são de rupturas, mas de adaptações graduais.   

 

Paradigma Dependente  Paradigma Autônomo  

Posição periférica  Posição de Potência Média  

Carência de “excedentes de poder” para 
contrariar centro  

Oportunidade de afrontar o centro político-
mundial  

Prioridade de inclusão do Brasil na ordem 
vigente – valorização da estabilidade  

Negociação dos interesses de desenvolvimento 
econômico e industrial brasileiro  

Alinhamento incondicional  Alianças periféricas  

Determinismo do status quo  Assunção de responsabilidade pelas decisões 
em sede de Política Externa  

Liberalismo – Estado Mínimo  Nacional-desenvolvimentismo  

Estímulos à importação  Estímulos à exportação  

Fonte: elaboração própria. 

   

2.1 Paradigma “dependente” de política exterior 

 

Cervo (1994) define este paradigma como uma ideologia passiva de dependência de 

inspiração de políticos liberais radicais que os dispunham a confiar ao estrangeiro as 

iniciativas, os meios e as atividades propulsoras do desenvolvimento (Cervo, 1994: 28-29). 

Esta perspectiva remonta às articulações internacionais pelo reconhecimento da 

independência do Brasil ainda no século XIX, quando se caracterizou fundamentalmente pela 

concepção de um liberalismo de via única, ou de desenvolvimento associado sem sócio. Em 

outras palavras, a nossa abertura econômica ao exterior realizava-se com prejuízo dos nossos 



  39

interesses alfandegários sob a esperança (frustrada) de compensações em investimentos pelo 

impulsionamento e modernização da economia brasileira.  

As negociações pelo reconhecimento da indepenência brasileira foram longas e 

complexas; vigoravam as articulações da Santa Aliança, que visavam a restabelecer o 

princípio da legitimidade do poder real e colonial em reação aos movimentos separatistas dos 

Estados Unidos e da América Latina. Em face deste cenário, as potências européias 

condicionaram o reconhecimento da nova nação ao da Corte de Lisboa, o que só foi 

conseguido via intervenção da Grã-Bretanha. Em troca, o Brasil tomou a esta nação um 

empréstimo de dois milhões de libras esterlinas (incluindo a compensação pecuniária a 

Portugal de seiscentas mil libras esterlinas), além de assinar e cumprir tratados assimétricos, 

ao menos entre 1825 e 1844, concedendo à Inglaterra privilégios econômicos e jurídicos, 

equivalentes a verdadadeiros direitos extraterritóriais (Rodrigues, 1966: 10-15). As primeiras 

décadas de nossas relações internacionais foram marcadas, portanto, por uma profunda 

dependência estratégica à Grã-Bretanha, a cujas ameaças e demonstrações de força o Império 

brasileiro sucumbia em face de um interesse vital permanente: a autonomia nacional 

brasileira.  

O alinhamento à Inglaterra, entretanto, enfrentava o obstáculo dos interesses 

econômicos dominantes. Os tratados ingleses exigiam a abolição do tráfico negreiro, o que 

significava a ruína de nossa economia agrícola e prejudicava as bases do nosso comércio e 

navegação; a abolição protestada diminuiria, ainda, a arrecadação do Estado e rejeitava um 

recrutamento de gente que não estávamos em condições de repudiar (Rodrigues, 1966: 15). A 

insistência no afronte a este e outros interesses econômico-alfandegários e a intervenção 

estrangeira em direitos de propriedade, como herança, geraram uma repulsa dos estadistas 

brasileiros aos tratados e convenções com os países europeus. O resultado foi a não renovação 

dos tratados de comércio e navegação com a Grã-Bretanha em 1844 e o princípio acordado 

por Ministros conservadores e liberais de não celebrarem nenhum compromisso jurídico de 

amizade ou comercial com países fortes ou não-limítrofes. Em 1862 D. Pedro II ilustraria a 

aspiração de subtrair o país à dominação européia na afirmação de uma “necessidade de 

política própria” (Rodrigues, 1966: 24). 

A realidade econômico-comercial e a identidade político-dinástica do Brasil, o 

impediam de se substituírem os laços com a Europa, de onde provinham produtos 

manufaturados e para onde era exportada a maior parte da produção brasileira (Santos, 2003: 
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74). Mesmo ante essa impossibilidade, a partir de 1850 passou a vigorar o princípio de não-

hostilidade ou não-oposição aos Estados Unidos. O compartilhamento de um sistema político 

e jurídico liberal-republicano, a partir de 188926, ajudou a estreitar os horizontes continentais 

do Brasil com aquele país27; naquele fim de século as importações maçiças de café 

prenunciavam a proeminência que o mercado estadunidense teria para a economia brasileira. 

Além disso, os Estados Unidos eram uma excelente opção de alinhamento político-militar 

contra as hostilidades das nações hispano-americanas a nossa integridade territorial e 

estabilidade política.  

O crescimento da dependência ao mercado norte-americano, o qual, a partir do fim do 

século XIX passa não só a nos exportar manufaturas como a absorver parte substancial da 

nossa produção cafeeira, leva o Brasil a se solidarizar de forma cada vez mais automática com 

a política mundial dos Estados Unidos. Em alguns momentos, particularmente a partir do 

governo de Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, o alinhamento com os Estados Unidos 

condicionou-se aberta e diretamente ao financiamento de uma base industrial para o 

desenvolvimento nacional via substituição de importações; teve caráter, pois, de barganha 

nacionalista e não de política externa dependente. 

Não obstante, o Brasil não soube aproveitar oportunidades conjunturais como a crise 

de 1930, a Guerra Mundial e os picos de industrialização nas décadas de 50 a 70 para firmar 

em termos definitivos um papel protagônico-mundial e uma política econômica externa altiva 

e independente28. As oportunidades para reivindicação de compensações pelo apoio político 

aos Estados Unidos não se sustentaria por muito tempo após 1945, visto que as reivindicações 

brasileiras de financiamentos sempre esbarravam na “escassez” de recursos governamentais 

norte-americanos, direcionados estratégicamente para o reerguimento econômico da Europa 

Ocidental (com o Plano Marshall) e em seguida (entre 1950-60, aproximadamente) para o 

financiamento da fase primária de industrialização de países como Coréia do Sul e Taiwan, 

                                                            
26 Isso porque, antes, o Império se legitimava conceitualmente sobre preceitos dinásticos e orgulhava-se de ser a 
representante tropical do regime político monárquico europeu em contraste com a instabilidade revolucionária 
das demais repúblicas (Santos, 2003:142). 
27 A aliança não-escrita com Washington teria sido idealizada ainda na 1ª década do século XX pelo Barão de 
Rio Branco, entretanto no contexto da defesa de soberania e prestígio regional do Brasil por esse Chanceler, 
concordamos que: Mais do que uma aliança especial, a aproximação era considerada como elemento tático, 
capaz de fortalecer a própria inserção do país no sistema internacional em transição e, em certa medida, capaz 
de consolidar uma posição privilegiada em plano regional, mediante a promoção de uma declarada política de 
prestígio (Oliveira Ribeiro, 2006:149). 
28 Trataremos de políticas externas com características mais autonomistas, nacionalistas ou independentes no 
próximo subitem. 
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“ameaçados” pela influência das experiências comunistas de Coréia do Norte e China (Lima, 

1992: 06).  

O Brasil de Dutra deixou-se conduzir, nesse contexto, por um alinhamento 

praticamente incondicional aos Estados Unidos29, sem reproduzir os resultados que a margem 

de liberdade preservada na fase anterior alcançou. Entre 1945 e 1949, o balanço de 

pagamentos acusou um déficit de US$ 122,3 milhões porque ao pagamento de serviços 

somou-se uma evasão líquida de capitais da ordem de US$ 181 milhões. O liberalismo 

brasileiro começava (continuava?) a financiar o crescimento das economias centrais (Cervo, 

1994: 34). 

O acirramento das disputas bipolares da Guerra Fria, os resultados desapontadores das 

políticas econômicas liberais de Dutra e o nascente desenvolvimento da indústria nacional, 

justificaram a retomada da barganha nacionalista de Vargas, na medida em que este voltava 

ao poder em 1950. As sérias tensões que a política externa não-alinhada gerou com os Estados 

Unidos contribuíram, em 1954 não somente para o suicídio de Getúlio Vargas, mas para a 

retomada de um alinhamento diplomático incondicional àquele país e para a 

internacionalização da economia, calcada nos parâmetros de segurança e desenvolvimento da 

Escola Superior de Guerra durante o governo Café Filho (1954-1956) (Vizentini, 2004: 241-

242).  

Uma primeira fase do governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1958) também terá 

características de aliança privilegiada com os Estados Unidos, costuma, entretanto ser 

denominada “desenvolvimento associado”, pois aquele presidente retomou o projeto de 

industrialização e modernização brasileiras. Sua estratégia, entretanto, não demandava o 

auxílio econômico do governo norte-americano; ao priorizar a instalação de indústrias de bens 

de capital de luxo (automóveis, eletrodomésticos e eletrônicos etc.), concordava-se com o 

financiamento privado do desenvolvimento industrial de forma a estimular, ou seja, 

estimulava-se ingresso de capitais e empresas estrangeiras na economia brasileira (Vizentini, 

2004: 12-34; 93-98 e Lima, 1992:06).  

A demanda de auxílio oficial norte-americano, viria, entretanto como corolário 

necessário da doutrina Truman no âmbito da Operação Pan-Americana, deflagrada em 1958. 

                                                            
29 O americanismo de Dutra não foi uma opção sem motivos políticos internos. Seu governo foi marcado por 
revoltas populares e agitações sociais que teriam origem nos grupos de trabalhadores sindicalizados 
influenciados e instigados pelo socialismo soviético. Sua luta contra a política que esses atores representavam (a 
esquerda comunista) justifica a política externa da época (Vizentini, 2004: 17).  
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A emergência do socialismo no campo internacional, os crescentes antagonismos sócio-

políticos na América Latina, a Revolução Cubana e o incremento das descolonizações afro-

asiáticas deram oportunidade ao início do movimento terceiro-mundista que impulsionaria o 

Brasil a fazer coro aos demais países periféricos (em especial seus vizinhos sul-americanos) 

nos foros internacionais pelo compartilhamento da responsabilidade e dos custos do 

desenvolvimento com os centros econômicos mundiais. Os esforços multilaterais brasileiros 

para reforma das relações internacionais de forma a perméa-las aos interesses 

desenvolvimentistas somente terão nova interrupção em 1964, quando se retomou o 

alinhamento aos Estados Unidos e uma política econômica ortodoxa (liberal), com vistas ao 

restabelecimento da confiança dos financiadores externos, abalada com a instabilidade 

política representada pelo Golpe Militar (Lima, 1992:11). 

Crises de dependência, fracasso de planos econômico-monetários, instabilidade 

política interna e emergência de um contexto mundial unipolar, no fim dos anos 80 também 

ajudaram a criar condições favoráveis para o retorno de políticas econômicas liberais (neo-

liberais) no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. As negociações multilaterais da Rodada 

do Uruguai desde 1986 não avançaram na conciliação de interesses e na liberalização 

econômica mundial. A Europa negava-se a abolir seu protecionaismo, principalmente em 

favor da agricultura o que evudenciava o esgotamento do princípio de concessões 

desenvolvimentistas sem reciprocidade e do Sistema Geral de Preferências. Além disso, num 

ascendente contexto democrático, haveria o interesse político de romper com o máximo de 

diretrizes associadas às impopulares ditaduras militares30. 

Mesmo assim, a política externa do Governo Sarney (1985-1989),  já num período de 

abertura democrática, foi marcada fundamentalmente pela continuidade em relação ao período 

anterior. Renovaram-se a identificação com o Terceiro Mundo e as lutas pela diminuição das 

desigualdades no comércio mundial e a conquista de novos mercados para exportação. A 

reserva de mercado no setor de informática gerou um contencioso com os EUA, o que 

resultou em severas sanções tarifárias a alguns produtos brasileiros e estimulou a articulação 

dos exportadores brasileiros para o mercado norte-americano, via contratação de ex-altos 

funcionários do governo daquele país de forma a “comprar” acesso aos escalões decisórios e 

contornar as ameaças protecionistas (Lima, 1992: 22-23).  

                                                            
30 Pode-se ilustrar esta afirmação no que expressou Fernando Henrique Cardoso em seu discurso de posse na 
Presidência da República em 1º de Janeiro de 1995: 
Os velhos conceitos, os antigos argumentos, os discursos tradicionais podem ser guardados na estante.  
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A crise da dívida externa, a escassez de empréstimos e recursos de financiamento à 

transferência de inovações tecnológicas além da afirmação do poderio econômico americano e 

a perda de poder político-estratégico do Brasil, com o fim da Guerra Fria, evidenciaram o 

baixo poder de barganha deste país em relação a suas reivindicações desenvolvimentistas. 

Para evitar os custos de uma total marginalização e sofrendo pressão dos grupos de interesse 

ligados à exportação sobretaxada para os Estados Unidos, Sarney foi compelido a arrefecer 

sua postura econômica internacional e procedeu à primeira etapa de liberalização comercial 

brasileira com a abolição de barreiras não-tarifárias em 1988 (Cardozo, 2002: 103-111).  

Nos anos 90 houve sérias dificuldades à manutenção dos parâmetros do nacional-

desenvolvimentismo. O desempenho desse modelo político fora comprometido pela 

incapacidade de gerar dividendos sócio-econômicos nos anos 1980. Dessa forma, o discurso 

que lhe dava legitimidade, sobre governos e regimes, definhou, mesmo por que, passava pelos 

conceitos da neutralidade face aos blocos da Nova Ordem Econômica Internacional, do 

Terceiro Mundo e da intervenção do Estado, conceitos esses desativados com o término da 

bipolaridade (Cervo, 1994:51). O “novo” e modernizador discurso que elegeu Fernando 

Collor em 1990 previa um projeto de elevação da competitividade produtiva do Brasil no 

nível alcançado pelo Primeiro Mundo. Na prática, correspondeu ao relaxamento cambial que 

facilitou o acesso ao mercado brasilerio de bens de consumo “de luxo” aprazíveis às classes 

média e alta (automóveis, cosméticos, enlatados, vinhos, etc), além da privatização de 

empresas públicas, atendendo aos interesses de empresários, banqueiros e corporações de 

classe detentores de títulos da dívida pública a serem trocados por ações nas Bolsas de 

Valores. Para consolidar esta imagem de promissor mercado emergente o governo adotou 

reformas liberais consubstanciadas nos preceitos do Consenso de Washington31 (Prado, 2007).  

O liberalismo sócio-econômico que cultivariam os “associativistas” (o grupo da 

Sourbonne, a Escola Superior de Guerra chamaria isso de ideologia da interdependência) 

aconselhavam a priorização da aliança com os Estados Unidos, por meio de intensas relações 

políticas, econômicas e de segurança, a colaboração com a defesa anti-comunista e o aumento 

dos fluxos de investimentos e ajuda tidos como essenciais ao desenvolvimento. Passou-se a 

aceitar como dado real o condicionamento objetivo (o status quo) das relações internacionais 

                                                            
31 Disciplina fiscal, redução de gastos públicos, aumento de base de arrecadação tributária, aumento das taxas de 
juros para favorecer poupança e frear a fuga de capitais; incentivos a investimentos estrangeiros  via 
liberalização comercial e financeira; busca e manutenção de câmbio favorável à competitividade internacional 
das exportações; privatização das empresas estatais, redução da regulação econômica pelo Estado e maior zelo 
na proteção dos direitos de propriedade (Batista: 1994). 
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e do ponto de vista interno, defendia-se um Estado pequeno e com pouca direção econômica 

(Cervo, 1994: 41). 

O aprofundamento da cooperação com a Argentina, iniciada no Governo Sarney, 

levou à constituição do Mercosul, inicialmente pensado como instrumento para aumentar o 

poder de barganha desses países ante a liberalização econômica prenunciada pela ordem 

internacional. A partir de 1990, o contundente alinhamento aos Estados Unidos da política 

externa periférico-realista de Menem, conferiu ao Bloco, constituído juridicamente em 1991 

com o Tratado de Assunção, um sentido mais pragmático-liberal. Ocorre que até 1998, o 

Mercosul obteve vitórias significativas em relação aos fins a que se propunha: aumentar as 

trocas comerciais e promover a cooperação diplomática quanto a interesses macro-

econômicos comuns entre os países-membros (Hirst e Lima, 2002: 84-85).  

A abertura econômica, apesar dos problemas que gerou, atraiu novos investidores e 

modernizou o campo industrial brasileiro, permitindo assim o prosseguimento das políticas de 

privatizações e os empréstimo por organismos de fomento, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O recrudescimento 

da posição defensiva brasileira em relação a novas agendas de negociação internacional como 

direitos humanos, meio-ambiente e mecanismos de controle com relação a acesso e 

transferência de tecnologia de ponta (particularmente no âmbito militar), além dos os 

investimentos de participação da diplomacia brasileira na discussão desses temas ajudaria a 

remediar, aos poucos o déficit de projeção político-internacional do país, indo ao encontro das 

aspirações das elites nacionais (Puntigliano, 2008: 36-37, e, Hirst e Lima, 2002: 83). 

Em face dos avanços descritos acima, não houve uma mudança substancial e 

paradigmática na política externa do governo que sucedeu a Collor em 1992. Itamar Franco 

(1992-1994) alterou esferas de atuação governamental em sede de políticas públicas até 

mesmo para romper com a imagem de ex-vice do antecessor que sofreu impeachment (Prado, 

2007:30); entretanto continuaram os investimentos e negociações pela consolidação da 

credibilidade do Brasil ante o sistema econômico internacional. A gestão de Franco será mais 

propositiva frente aos desafios da globalização e justapõe diretrizes de comércio em plano 

regional e multilateral, a fim de fortalecer novas relações econômicas fora do eixo América do 

Sul-América do Norte. Apesar do discurso do Ministro das Relações Exteriores daquele 

governo, Celso Amorim contra a sustentabilidade de um desenvolvimento calcado no 
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neoliberalismo32, os Secretários-Gerais Roberto Abdenur e Luiz Felipe Lampreia identificam 

constrangimentos conjunturais que balizariam a imagem internacional desta nação; a 

dependência crescente do Brasil, naquele período, em relação a influxos advindos do quadro 

externo condicionariam severamente nossas alternativas individuais (independentes). 

O sucesso do Plano Real na estabilização político-econômica do país reafirmou a 

prevalência dos valores liberais na gestão presidencial seguinte. Em 1995 Lampreia foi 

empossado Ministro das Relações Exteriores, refletindo a prevalência da concepção de que a 

projeção internacional do Brasil depende da ampliação de seu acesso aos mercados 

internacionais, atraindo investimentos externos e um variado leque de parcerias comerciais 

calcadas na concepção de livre mercado. Durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso 

(1994: 2002): 

 A consolidação e a manutenção do plano real funcionaram como uma âncora para a 
política interna, com isso houve uma reconstrução institucional que envolvia o 
sistema financeiro, o regime comercial e regulatório na busca de aumentar a 
produtividade e proporcionar crescimento econômico através do aumento dos 
investimentos privados internos e externos e das exportações. Assim, a abertura 
comercial do governo Cardoso se estruturava sob três eixos. O nacional, com 
políticas industriais e comerciais, o regional fincado principalmente no Mercosul e o 
internacional, neste o Brasil levava sua intenção de crescer e modernizar sua 
economia para a Organização Mundial do Comércio (OMC) (Sales, 2007:82). 

 

A inserção do Brasil na ordem internacional neste período se dá sob a crença de que a 

aceitação e aplicação das reformas exigidas pelo Consenso de Washington e o fortalecimento 

de instituições multilaterais seriam pressupostos da justiça, segurança e democracia que 

prenunciariam a realização de objetivos políticos e econômicos do Brasil, como a projeção 

internacional do país e o concomitante desenvolvimento com a alçada do mesmo para o 

“clube dos grandes”. Essa estratégia pressupõe uma política externa que deixa para os que 

possuem “excedentes de poder” a condução das grandes decisões mundiais (as quais sempre 

envolvem posicionamento e definição de interesses nacionais), limitando-se a atitude 

propositiva do Brasil a “sugestões” na elaboração de acordos e normas (Menezes, 2006: 94-

95). 

Costuma-se atribuir à política externa de Fernando Henrique Cardoso, uma 

característica ambígua de continuidade e mudança33 consubstanciada numa ampliação da 

                                                            
32 Ver Amorim, Celso. Política Externa: o legado do Governo Itamar. Jornal do Brasil 10/01/1994 
33Excelentes análises sobre aspectos concretos da citada ambigüidade podem ser atribuídas aos trabalhos de 
Mello (2000); Cardozo (2002); Menezes (2006); Sales (2007) e Vigevani &Cepaluni (2007). 
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interpretação do conceito de autonomia para coerentemente acolher, no âmbito do 

multilateralismo e da diversificação de parceiros internacionais, a não confrontação aos 

Estados Unidos. Uma relação estreita e positiva com o hegemon econômico global, passa a 

ser atribuída a uma causalidade histórica que não implicaria uma aliança privilegiada (Mello, 

2000: 158-162). Propunha-se o “fim da era Vargas” e, com isso a vinculação da autonomia ao 

isolamento pela oposição ao status quo. 

De outro turno, a citada autonomia passa a ter fundamento na projeção hemisférica do 

país. A integração com a América do Sul, particularmente no âmbito do Mercosul, ganha 

destaque na agenda de política externa brasileira, visto que seria estratégia de asserção 

internacional a promoção do Brasil como líder regional, do que se ocupou pessoalmente o 

presidente Cardoso em seu alardeado estilo diplomático34. Propala-se o liberalismo 

econômico, de forma que a sociedade (principalmente, o empresariado de comércio exterior) 

seria a propulsora do desenvolvimento nacional. Esta liderança, para não confrontar a 

potência norte-americana, não poderia ser confundida com hegemonia, não obstante, a criação 

de consenso na negociação com economias mais frágeis é destacada como uma das principais 

habilidades dos diplomatas brasileiros. Por trás da noção do consenso está a elevação dos 

custos de se desviar da posição dominante brasileira numa coerção implícita que permite ao 

Itamaraty o maqueamento de esforços consistentes para estruturar relações e organizações 

continentais de acordo com os interesses brasileiros (Burges, 2008).  

Os interesses privados a serem promovidos com esta “autonomia pela integração”35,  

capazes de impulsionar a prosperidade nacional eram diversificados e se constituíram nos 

principais vetores que se somavam em prol da competitividade da produção nacional. Os 

agricultores desejavam o combate a subsídios e protecionismo, pela subsistência do 

agronegócio brasileiro; os empresários pressionaram pelo estímulo à concentração ao 
                                                            
34 Sobre diplomacia presidencial Danese (1999) e Preto (2006). 
35 Termo de Luiz Felipe Lampreia ligado a concepção de autonomia pela participação de Gelson Fonseca. 
Vigevani e Cepaluni resumem a caracterização das diversas concepções de autonomia na política externa 
brasileira: definições de paradigmas: (1o) “autonomia pela distância” como uma política de não-aceitação 
automática dos regimes internacionais prevalecentes e, sobretudo, a crença no desenvolvimento parcialmente 
autárquico, voltado para a ênfase no mercado interno; conseqüentemente, uma diplomacia que se contrapõe a 
certos aspectos da agenda das grandes potências para se preservar a soberania do Estado Nacional; (2o) 
“autonomia pela participação” como a adesão aos regimes internacionais, inclusive os de cunho liberal, sem a 
perda da capacidade de gestão da política externa; nesse caso, o objetivo seria influenciar a própria 
formulação dos princípios e das regras que regem o sistema internacional; (3o) “autonomia pela 
diversificação” como a adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de alianças Sul-Sul, 
inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tradicionais (China, Ásia-Pacífico, África, Europa 
Oriental, Oriente Médio etc.), pois acredita-se que eles reduzem as assimetrias nas relações externas com países 
mais poderosos e aumentam a capacidade negociadora nacional (Vigevani e Cepaluni, 2007: 283). 
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desenvolvimento tecnológico, os operários, por sua vez, clamavam pela garantia de seus 

empregos. A sociedade em geral obteria com a liberalização comercial, ampliação e qualidade 

de consumo (Cervo, 2003: 18). 

A ambigüidade de um governo neoliberal intervir na regulação da economia, mesmo 

em sede de acordos internacionais, tendo em vista, que em era de globalização, as esferas 

doméstica e internacional são mutuamente interferentes, reflete-se no impulso dado 

concomitantemente a processos de intergração regional excludentes entre si, paralelamente 

aos esforços de coordenação macro-econômica com os vizinhos do Cone Sul. A partir da 

segunda meetade da década de noventa, em relação à proposição de liberalização comercial 

hemisférica, a diplomacia brasileira ateve-se a discutir termos discordantes (serviços, 

propriedade intelectual, protecionismo agrícola, compras governamentais e outros) da 

propositura da ALCA com os Estados Unidos, mas sempre buscou adiar negociações mais 

definitiva. Ainda mais quando se fortalece uma coalizão doméstica de setores empresariais e 

sindicais contra essa associação liberal (Sales, 2007:95-98). 

O Mercosul ajudou a frear a queda da participação do Brasil no comércio internacional 

entre 1990-1994 (0,96%) e 1995-1999 (0,92%), considerando que a queda no comércio entre 

não membros do Bloco foi bem mais acentuada: de 0,87% entre 1990 e 1994 para 0,78% 

entre 1995 e 1999. Entretanto, a significativa expansão das relações com os parceiros do 

Mercosul, também resultou num déficit de cerca de US$ 4,5 milhões com a Argentina entre 

1995 e 1997. Em face da desvalorização cambial e aumento da demanda interna, a partir de 

1995, os efeitos da abertura econômica se fizeram sentir com todos os principais parceiros do 

Brasil. O déficit com os Estados Unidos chegou a US$ 9,4 bilhões no triênio 95-97 (Cardozo, 

2002: 164-165). De fato, o Mercosul, durante o governo Cardoso, apesar de ter um 

embasamento estratégico (a autonomia pela integração), não foi alvo de um projeto de política 

externa de longo prazo, principalmente fora do âmbito comercial-diplomático. As assimetrias 

entre os membros, os impasses no avanço de etapas integrativas além dos citados déficits sem 

perspectivas de correção ante os efeitos da crise asiática de 1999 geraram sérias contestações 

à sustentabilidade desse bloco (Menezes, 2006: 96 e ss.) Nesse sentido, assevera Sérgio 

Pinheiro Guimarães (2006: 278): 

De projeto exitoso acima de qualquer crítica, o Mercosul tornou-se uma espécie de 
obstáculo à execução de políticas econômicas nacionais, especialmente diante dos 
desafios externos e da necessidade eventual de controlar importações, e as tentativas 
em prol de sua revitalização têm sido audaciosas, mas de árdua execução, e têm sido 
saudadas com ceticismo, como o projeto de criação de uma moeda única.  
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Na virada do milênio, os interesses sobre a o mercado sul-americano do empresariado 

cresceram e com eles, o rechaço à interferência norte-americana na região, uma área de 

preferência brasileira em setores que agregam uso e tecnologia de ponta (ver capítulos quatro 

e cinco). 

Enfim, apesar do enquadramento em um paradigma dependente ser estilizado para fins 

analíticos, note-se que os aspectos mais evidentes das políticas exteriores descritas apontam 

para uma atuação internacional tendente à passividade. Referem-se a períodos em que os 

governantes e/ou os diplomatas perceberam como prioridade a inclusão ou adequação do 

Brasil à ordem internacional vigente e aceitam que essa receptividade terá custos de soberania 

pela aceitação de regras que não favorecem a auto-sustentabilidade do caminho de 

desenvolvimento proposto. A estratégia aqui seria, assumir uma posição periférica e “fazer a 

lição de casa” para lograr caracteres econômico-financeiros mais próximos aos do centro 

mundial. Só então, munido de competitividade, o Brasil poderia envidar esforços ao 

reconhecimento de uma pujança política e ter seus interesses estritos levados em consideração 

nos fóruns de negociação mundial.  

 

2.2 Paradigma “autonomista” de política exterior  

 

Quando vigoram projetos de governo mais nacionalistas, a diplomacia brasileira 

tendeu a se atribuir uma margem de manobra decisória maior quando a atuação internacional 

do país. Investe-se de forma mais otimista na projeção internacional do Brasil e tende-se a 

assumir mais responsabilidade política pela tomada de decisões estratégicas visando ao 

desenvolvimento nacional. Hirst e Lima (2002: 81) resumem que o aumento da autonomia 

internacional brasileira combina três diferentes dimensões: a defesa da universalização das 

relações nacionais, a fim de se minorar a dependência econômica aos Estados Unidos; a 

crítica às características restritivas ao desenvolvimento da macroestrutura internacional 

vigente e a articulação da aliança terceiro-mundista nas negociações de desenvolvimento e da 

reforma do sistema mundial de comércio. 

Vimos que, desde o Império ecoavam entre os estadistas, membros da alta burguesia 

nacional, reclamações contra tratados e acordos parte de uma política exterior de alinhamento 

estrito aos interesses comerciais da Inglaterra e de outras potências econômicas estrangeiras. 
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Se é difícil (e não nos propomos a tanto) identificar o quanto deste modelo de atuação deve-se 

a constrangimentos irresistíveis do contexto internacional em que o Brasil se insere e até que 

ponto não faz parte de uma estratégia de aproximação do centro econômico mundial para 

barganhar a entrada no clube dos grandes, fato é que sustentar acordos de forma a afetar 

sempre negativamente a balança comercial brasileira tinha inegáveis custos políticos para os 

estadistas do Império36. No entanto, admite-se que a pressão política da elite agro-exportadora 

contra a submissão à Grã-Bretanha foi amenizada pela falta de alternativas de parceiros 

comerciais, no século XIX, que pudessem (e se dispusessem) a atenter, em medida análoga, a 

oferta e a demanda do mercado brasileiro.  Mesmo admitindo que aqueles custos políticos 

internos foram altos, recorde-se que a prioridade do Estado brasileiro até a primeira década do 

século XX era a garantia do seu reconhecimento externo e a consolidão da unidade e 

integridade de seu território, elementos fundamentais de soberania nacional.  

A atividade diplomática após a gestão do Barão de Rio Branco, a qual praticamente 

encerrou por volta de 1912 uma política de negociações conciliadoras de limites territorias 

com os vizinhos sul-americanos, retomou uma natureza jurisdicista conservadora, pois 

fundamentava-se na defesa da prevalescência do Direito Internacional sobre a Política 

Externa. Desta forma, a atuação diplomática se condicionou a um clima de submissão ao 

status quo da comunidade internacional, entretanto, paradoxalmente, ante uma posição 

legítima quanto à livre disposição de sua área geográfica solidamente protegida por títulos 

jurídicos, o foco das discussões sobre relações internacionais brasileiras volta-se ao propósito 

de proteger interesses nacionais no estrangeiro, desvinculando a solução dos negócios 

brasileiros por imposições estrangeiras (Rodrigues, 1966: 57-70). Isso denota um momento 

em que alguma pressão política das elites agroexportadoras combina-se a um contexto de 

oportunidades de busca de novos mercados internacionais para escoar com bons preços a 

produção brasileira. Os diplomatas desenvolverão, neste ínterim, um estilo mais pragmático, 

voltado ao objetivo liberal-capitalista de buscar os melhores negócios, acumulando, pois, a 

função de “representantes comerciais oficiais do Brasil no exterior” (Danese, 2001:53). 

As primeiras décadas do século XX consolidaram o deslocamento da dependência 

econômica brasileira para os Estados Unidos, o que gerou o estreitamento de alianças com 
                                                            
36 O componente dinástico surtiu efeitos ideológicos nas relações internacionais do Brasil, aproximando-o da 
Europa e afastando-o de seus vizinhos sul-americanos. Porém, a base interna do poder da monarquia brasileira 
não era essencialmente dinástica, mas “popular”. O imperador foi impossado com o apoio e o propósito de 
representação dos interesses da alta burguesia agro-exportadora, aqual temia a radicalização de mudanças no 
status quo proposta por alguns movementos anti-coloniais na América Latina do século XIX (Santos, 2003:35-
38) 
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Washington dentro da perspectiva de aliança não-escrita (não vinculativa juridicamente). 

Entretanto o crack da Bolsa de Nova Iorque em 1929 obrigou o Brasil a buscar uma 

diversificação de parceiros internacionais para remediar os efeitos da crise, principalmente a 

deflação e a recessão produtiva nacional. A aproximação com a Alemanha tornada hitlerista 

em 1933, novo grande parceiro comercial brasileiro, fez surgir uma oportunidade de barganha 

junto às potências concorrentes, principalmente os Estados Unidos ainda em fase de 

reerguimento, que o personalismo habilidoso de Getúlio Vargas não deixaria escapar.  

A condução de uma política externa espelhada na das ditaduras européias dos anos 

1930 levou à tomada de consciência de que o Brasil poderia finalmente se beneficiar do jogo 

internacional. Neste período, a diplomacia brasileira expande a função de busca de 

alternativas de escoamento de produtos agrícolas e acesso a bens manufaturados e adere ao 

projeto de modernização das estruturas produtivas e sociais do país, via desenvolvimento de 

indústrias de base e substituição de importações. Inúmeros tratados de comércio foram 

firmados entre países da América Latina com o intuito de abrir mercado aos países vizinhos 

em oportuna política de contrapeso ao fechamento econômico em razão da crise do 

capitalismo. O objetivo era o de associar, nas relações com o continente, o pan-americanismo 

e a cooperação com os Estados Unidos, o que Amado Cervo interpreta como resposta e 

versão brasileira à política de boa vizinhança (Cervo, 2001: 67). Ante os interesses políticos 

em jogo na Segunda Guerra Mundial, Vargas foi bem-sucedido em condicionar o apoio 

brasileiro aos aliados, ao financiamento norte-americano da siderúrgica de Volta Redonda em 

1942. Esse é o primeiro marco característico da política externa que se convencionou 

denominar barganha nacionalista (Danese, 2001: 53-54). 

Em seguida, internamente, o Brasil passa por transformações estruturais que se 

refletirão em ascendentes forças políticas. A Revolução de 1930 representou o início da 

ascendência de novos poderes econômicos ligados a interesses de urbanização e 

industrialização. Esse processo resultará no aumento da influência política de uma inscipiente 

burguesia industrial, de segmentos médios urbanos, de uma jovem classe operária e de outros 

trabalhadores urbanos e, por sua vez, em crescente reivindicação de participação popular. 

Esse panorama, o qual gerou um terreno fértil para conflitos sociais, redundou na derrubada 

do Estado Novo Varguista em 1945 e na retomada de um padrão de alinhamento automático a 

Washington no governo Dutra.  
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A ausência de um projeto nacional de desenvolvimento, ou de resultados práticos 

nesse sentido, tornou um estilo de política externa meramente adesista insustentável ante as 

demandas internas, inclusive em face do nacionalismo, enquanto ideologia oficial populista 

(Vizentini, 2004: 246). Vargas foi reconduzido ao poder democraticamente em 1951 e 

retomou a barganha nacionalista, aproveitando a polarização política da Guerra Fria para 

pressionar os Estados Unidos por cooperação na obtenção de capitais e tecnologia 

indispensáveis ao projeto de desenvolvimento industrial brasileiro.  

Esta estratégia esvaziou-se, entretanto, à medida que o instrumento de barganha do 

Brasil se deteriorava e os laços comerciais com os Estados Unidos se tornavam insubstitiíveis. 

Afinal, naquele momento histórico a Europa Ocidental e o Japão mal concluíam a 

reconstrução econômica, a América Latina mostrava-se politicamente divividida ou sob forte 

presão americana e a descolonização da África e da Ásia era ainda incipiente. Além disso, 

havia uma grande rejeição da burguesia nacional às relações com países socialistas, 

considerados inimigos. Eventuais esboços de multilateralização das relações internacionais 

brasileiras geravam reações extremadas num contexto de anti-comunismo extremado; as 

oposições se articularam diretamente com Washington e obtiveram êxito em isolar o governo, 

o que redundou no suicídio de Vargas em 1954. 

Segue-se, pois, um novo período de alinhamento diplomático aos Estados Unidos; o 

governo Café Filho seguiu a cartilha do Estado liberal mínimo e procedeu a uma abertura 

econômica sem precedentes ao capitalismo internacional, aceitando-se o preceito americanista 

de que capitais privados, e não públicos, deveriam financiar a substituição de importações 

brasileira. À perda de importância estratégica do Brasil, seguiu-se uma estagnação do 

desenvolvimento industrial brasileiro, mas já se havia cristalizado no ideário político nacional 

que a política exterior devia-se centrar nos imperativos do desenvolvimento para a 

concretização de um projeto nacional (Cervo, 2001: 106).  

Essa perspectiva levou Juscelino Kubitscheck, a partir de 1956, a retomar incetivos à 

substituição de importações via Plano de Metas. Tais iniciativas públicas, entretanto, foram 

pensadas de forma a não ir de encontro aos interesses da potência hegemônica da época, pelo 

que caracterizam um momento de “desenvolvimentismo associado”, em nome do qual a 

dependência econômica brasileira se acentua devido ao déficit gerado pela importação 

crescente de tecnologia, capitais e maquinaria, enquanto deteriorava-se o preço das 

exportações nacionais majoritariamente primárias.  
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A criação da Comunidade Econômica Européia (CEE) aliada a um quadro de crise e 

descontentamento latino-americano em relação à política econômica praticada pelas 

instituições econômicas internacionais desde Breton Woods (1945) e as frustrações 

decorrentes das relações bilaterais com os Estados Unidos, levaram o governo brasileiro a 

retomar uma política de barganha ativa com a deflagração da Operação Pan-Americana 

(OPA) em 1958. Vislumbrava-se a criação de uma comunidade latino-americana via 

aglutinação dos interesses de desenvolvimento e solidariedade ao Ocidental, ou seja, aos 

Estados Unidos anti-comunista. Esta iniciativa pretendia incrementar os investimentos nas 

regiões mais economicamente atrasadas do continente, compensando a escassez de capitais 

internos, promover a assistência técnica para melhorar a produtividade e garantir os 

investimentos realizados, proteger os preços dos produtos primários exportados para a 

América Latina, bem como ampliar os recursos e liberalizar os estatutos das instituições 

financeiras internacionais (Vizentini, 2004: 243).  

Fato é que o sucesso da OPA teve caráter mais utópico e retórico do que efetivo. 

Dependia do reconhecimento pelos Estados Unidos dos seus princípios e focalizou 

excessivamente a ação externa no continente americano num momento em que as 

instabilidades políticas internas não permitiam uma aliança coesa, ainda mais porque vários 

membros negociavam interesses com países socialistas, considerados inimigos. Apesar dos 

esforços de articulação, a região permaneceria no âmbito do tradicional condicionamento 

americano. Passou-se a admitir que as necessidades internas de desenvolvimento econômico 

eram ligadas às diretrizes internacionais, mas a estratégia proposta oscilava entre opções 

muito díspares: ou a América Latina retirava-se do mundo, evadindo-se das relações 

internacionais e buscando em si mesmo a poupança e o mercado capazes de proporcionar a 

prosperidade econômica (opção inviável à época dado à fragilidade da modernização, mesmo 

a brasileira), ou debandava-se para um internacionalismo desenfreado, sem condicionamentos 

político-ideológicos (o que desagradava imensamente as elites “ocidentalistas”37 (Rodrigues, 

1966: 72-73). 

Uma mobilização do Itamaraty em prol de uma política externa mais autônoma em 

relação aos Estados Unidos será sistematizado como diretriz diplomática pelos pensamentos 

de San Tiago Dantas, Afonso Arinos e Araújo Castro38, os quais terão influência da crítica 

                                                            
37 Ou capitalistas segundo o sentido usado pelo autor. 
38 Respectivamente, chancelers entre 11/09/1961 a 15/07/1962, entre 01/02/1961 a 10/09/1961 e 16/07/1962 e 
17/09/1962 e entre 21/08/1963 a 03/04/1964  
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nacionalista do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), das concepções cepalinas de 

Raúl Prebisch, particularmente no que diz respeito a uma identidade econômica sul-americana 

em prol da negociação dos interesses de desenvolvimento com os países do Norte capitalista, 

e do pensamento realista, no que concerne à concepção do sistema internacional como um 

ambiente anárquico, sem justiça distributiva entre as nações e onde deve prevalecer o 

princípio de auto-ajuda entre os estados em prol da defesa ativa de seus interesses nacionais.  

Tratava-se de propor um eixo de alianças internacionais para além das articulações 

leste-oeste, capaz de agregar a América Latina num quadro de referência norte-sul, o qual 

destacou o aspecto compartido do subdesenvolvimento em detrimento das particularidades 

nacionais de regimes políticos e sistemas econômicos (Lima, 1994:35). Além disso, o eixo 

norte-sul propiciaria ao MRE encontrar na diplomacia econômica uma missão organizacional 

específica, complementar às políticas públicas de desenvolvimento industrial (alçado ao 

patamar de interesse nacional permanente para além de governos específicos) o que veio 

preencher uma certa irrelevância das missões externas ante a escassa importância estratégica 

do Brasil, seu diminuto peso na economia mundial e a inexistência de questões de soberania 

com Estados vizinhos (Lima, 1992: 09-10, Markwald, 2005: 21-22). 

A revelação do caráter essencialmente utópico e retórico da OPA, ante a negativa dos 

Estados Unidos de cooperarem com o desenvolvimento no âmbito público internacional, além 

de crescentes pressões econômicas e políticas sobre a região, a possibilidade de a América 

Latina desviar-se para o terceirismo neutralista do movimento dos países não-alinhados, a 

emergência da União das Rebúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como potência mundial 

repercutindo no sucesso da Revolução Cubana são alguns contingentes externos do 

aprofundamento de estratégias nacional-autonomistas na política externa brasileira.  Isso será 

consubstanciado pela acentuada urbanização pela qual o país passa nos anos 50 e, pois, pelo 

aumento da base social do poder político da burguesia industrial nativa ligada à produção de 

bens de consumo popular e ao populismo nacionalista.  

A Política Externa Independente (PEI) dos governos Jânio Quadros e João Goulart 

(1960-1964) é caracterizada por iniciativas ousadas de contestaçao do status quo desfavorável 

à substituição de importações nos países em desenvolvimento, não obstante o choque com os 

interesses das potências capitalistas. Iniciativas de diminuição da submissão brasileira ao 

hegemonismo norte-americano levaram nossos representantes a empreenderem esforços de 

multilateralismo, com a aproximação, em nome da comunhão de interesses sul-sul, de países 
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africanos e asiáticos, e a cooperação com países socialistas num esboço de multeralidade 

“diagonal” sul-leste (Vizentini, 2004: 248). O investimento na diversificação de relações 

internacionais brasileiras terão um claro aspecto instrumental econômico de defesa de um 

projeto nacional de desenvolvimento e expansão industrial. Nos termos de Araújo Castro 

(1982: 212), ex-chanceler e um dos ideólogos da PEI: 

A política internacional do Brasil tem como objetivo primordial a neutralização de 
todos os fatores externos que possam contribuir para limitar o seu poder nacional. 
Essa política não poderia ser mais autêntica, nem mais brasileira. O nacionalismo 
não é, para nós, uma atitude de isolamento ou de hostilidade. É, ao contrário, uma 
grande vontade de participação interrnacional. É um esforço para colocar o Brasil no 
mundo mediante a utilização de todos os meios e com o concurso de todos os países 
que queiram colaborar conosco no equacionamento e solução dos problemas 
mundiais. Esse nacionalismo é uma posição de afirmação e de maturidade do Brasil 
dentro da comunidade das nações.  

 

A defesa de reformas por uma ordem internacional mais igualitária e a autopromoção 

do Brasil como um mediador entre fortes e fracos no mundo representarão ameaças à 

desvalorização do poder das potências; a ousadia da política externa brasileira refletiu-se 

internamento no acirramento das tensões com Washington, que passou a se articular 

diretamente com governadores e prefeitos da oposição e mesmo com órgãos governamentais à 

revelia das instâncias superiores. O MRE evidenciou o isolamento do governo (e demonstrou 

força política) ao revalidar o Acordo Militar de 1952 com os Estados Unidos à revelia do 

Presidente Vargas e sob a justificativa de precaver o Brasil contra ameaças atos de agressão 

conforme os compromissos assumidos na Carta da OEA e no TIAR39. Mais tarde, o anti-

americanismo da PEI reforçou o argumento da oposição de que o governo de João Goulart 

flertaria com o socialismo. Ajudará a minar ainda mais a base de apoio do governo, a crise 

econômica a qual o Brasil atravessou durante aquele mandato: a fuga de investimentos e 

capitais internacionais após a moratória decretada contra o FMI e o estrangulamento externo 

imposto pelos Estados Unidos redundaram na paralisia de alguns setores econômicos e, com 

isso, recessão, inflação e desemprego. 

O rompimento político que representou o golpe de 64 foi imediatamente sentido na 

política externa, a qual, coerentemente com o efetivo apoio recebido, retomaria relações 
                                                            
39 Apesar de contribuir para a sistematização dos fundamentos da Política Externa Independente, o último 
chanceler do governo João Goulart, Araújo Castro teve posição de relativo destaque no novo governo militar, 
sendo nomeado embaixador na Grécia (1964), no Peru (1967), na ONU (1968) e nos Estados Unidos (1971). A 
atitude de renovação da aliança militar com os Estados Unidos, ante os apelos de um grupo politicamente 
ascendente, como os militares reforça a hipótese de que os ministros de Relações Exteriores tendem a apresentar 
posição política moderada e conciliadora em relação às forças internas conflitantes, o que favorece a 
continuidade das ações exteriores.  
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especiais com os Estados Unidos “em benefício do desenvolvimento do país, da estabilidade 

democrática do continente e da paz mundial” (Cunha, 1964: 2). A partir de 1967, entretanto, 

por ocasião das conferências preparatórias para a segunda UNCTAD, (sigla em inglês para 

Conferência da Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento e Comércio)  já se 

começam a perceber um investimento expressivo na atuação multilateral externa do país, 

voltado às necessidades econômicas e à busca de insumos necessários ao crescimento 

econômico. Essa esfera de atuação vai se descolar e coexistir com uma orientação regional de 

política externa no entorno regional congruente com as orientações de política externa norte-

americanas e mais voltadas à segurança do regime militar e sua legitimação política. 

Lima (1994) explica a retomada de um estilo diplomático mais ativo (autônomo), em 

face da contínua associação do modelo de industrialização e desenvolvimento calcado na 

intervenção estatal, mercados protegidos e capital externo ao interesse nacional e à projeção 

internacional do país40 (Lima, 1992: 12). Além disso, o anti-comunismo do governo militar 

não impediu que os investimentos econômicos norte-americanos apontassem para longe da 

América Latina, cujas assimetrias dificultavam a concretização de zonas preferenciais 

hemisféricas. A prática de uma missão organizacional econômica aprendida no Instituto Rio 

Branco, levou a diplomacia brasileira a se articular em torno da atração de capitais privados 

financeiros e de investimentos, dos incentivos às exportações e do recrudescimento de um 

novo protecionismo, em razão da proliferação de barreiras não-tarifárias aos produtos 

industrializados brasileiros nos países desenvolvidos, o que incentivou a participação do 

Brasil no âmbito da GATT nas negociações da Rodada de Tóquio, no sentido de atenuar ou 

eliminar as normas de reciprocidade e a implantação de regras especiais que levassem em 

conta as desvantagens dos países em desenvolvimento na cooperação econômica 

internacional41.   

                                                            
40 Entendemos que esses esforços de multilateralização e projeção econômica internacional não seriam 
suficientes por si só para classificar a política externa da maioria dos governos militares num paradigma 
autônomo de política exterior. Cumpre que, apesar de conservadora a ideologia nacionalista predominante no 
regime militar gerou impulsos significativos de defesa de interesses referentes à autonomia tecnológica brasileira 
em áreas sensíveis, como a nuclear (observe-se a negativa de assinatura do tratado de não-proliferação de armas 
nucleares em 1967). Além disso, o Estado tomava a si a responsabilidade pela promoção do desenvolvimento via 
ISI (indústria de substituição de exportações).  
41 Note-se que, taxas expressivas de crescimento econômico na década de 70 levaram o Brasil a se afastar das 
articulações em torno de interesses periféricos, afinal, a diversificação de sua produção industrial lhe levou a ter 
interesses econômicos mais próximos aos PED (grupo de países em desenvolvimento). O aprofundamento da 
politização das discussões no eixo norte-sul também levou ao afastamento dos representantes dos governos 
militares brasileiros nessa esfera de negociações. 
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A consolidação definitiva do chamado “globalismo” como paradigma de relações 

internacionais brasileiras se dá a partir do governo Geisel, quando se empreende uma 

estratégia mais agressiva de promoção das exportações. A diversidade da produção industrial 

brasileira e o início do processo de distenção política geraram decisões que não chegavam a 

ser revolucionárias, mas requeriam coragem porque mexiam adversamente com vários 

interesses e “emoções ideológicas”. O reeconhecimento de Pequim como govervo oficial da 

China, a manifestação crítica à ocupação de territórios árabes por Israel, a afirmação do 

direito dos palestinos à autodeterminação e independência, além do apoio à independência das 

colônias protuguesas foram pontos ilustrativos de uma política externa conhecida como 

pragmatismo responsável (Guerreiro, 1992: 26-27). 

 Atente-se para a etmologia do termo: o pragmatismo refere-se à preocupação em 

avaliar a realidade e agir sobre a mesma embora isso não tenha significado a ausência de 

princípios, como o universalismo, a dignidade nacional e a convivência pacífica. Por sua vez, 

a responsabilidade implicava uma avaliação sempre ponderada dos interesses próprios e dos 

meios disponíveis para satisfazê-los, sob pena de riscos à receptividade política e diplomática 

alheia ante a ausência de excedentes de poder42. Admitia-se enfim que:  

Somente estando atento e disciplinado na busca constante do ponto de equilíbrio 
entre os princípios e sua aplicação admitida pela realidade, entre a validade do 
direito internacional e sua maior efetividade possível, entre as ações desenvolvidas 
nos tabuleiros multilaterais e nos numerosos tabuleiros bilaterais, em todos os quais 
se têm que jogar simultaneamente as partidas, somente assim, com atenção e 
disciplina, é possível seguir uma linha geral que tenha credibilidade e goze de 
respeito na esfera internacional (Guerreiro, 1992: 29). 

 

Já pontuamos que a democratização brasileira não representou um rompimento brusco 

com estilo ou paradigma de política exterior. Fato é que os corolários da crise econômica dos 

anos oitenta e o valor político do rompimento com iniciativas características do período 

ditatorial interromperam o discurso de caracterização do Brasil como potência mundial e 

motivaram uma nova concepção de multilateralismo. Se anteriormente, a estratégia de 

diversificação de parceiros pautava-se pelo tratamento diferencial de países em 

desenvolvimento no acesso a mercados (preferências tarifárias) e no que diz respeito a regras 

                                                            
42 Esta postura relativamente conformista em relação ao status quo das relações internacionais poderia ameaçar a 
classificação do pragmatismo responsável no bojo de um paradigma de política externa autonomista. Note-se, 
entretanto, que a justificativa das escolhas e decisões tomadas não se dá num âmbito determinista, de imperativo 
da conjuntura de globalização, conforme se verá em Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. A referência à 
“coragem”de Geisel por parte de Saraiva Guerreiro denota a assunção de riscos e alguma responsabilidade 
política por decisões ousadas em favor dos interesses políticos nacionais.  
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de restrição de importações, a partir da segunda metade dos anos 80, no contexto de 

esgotamento do modelo histórico de Indústrias de Substituição de Importações (ISI), o 

multilateralismo passa a assumir características universalistas não-discriminatórias no 

esforço de minimizar danos a opções domésticas de desenvolvimento tecnológico científico e 

industrial. Nesse escopo se justifica a abertura econômica e a liberalização financeira e 

comercial.  

Vale destacar, ainda, que a gradativa neoliberalização da política externa brasileira se 

dá primordialmente sob argumentos de constrangimentos estruturais relativos à ordem 

mundial ao fim Guerra Fria e posteriormente a ela. Não negamos o peso da vulnerabilidade 

brasileira ante uma perda de poder estratégico, e estagnação econômica, porém asseveramos 

que a adesão, cada vez menos crítica, à cartilha de liberalização econômica pregada pela 

imprensa e pelas instituições internacionais de forma a atender ao triunfo do centro capitalista 

implicou decisões e opções políticas que não eram irresistíveis. O atual poderio econômico de 

países como China e Índia, que adotaram políticas econômicas heterodoxas de protecionismo 

mercadológico e altos investimentos públicos em tecnológia e ciência, atesta a existência de 

opções perfeitamente viáveis ao Estado normal, ou neo-liberalismo consensual no restante do 

mundo. As vitórias de alternativas da oposição dependem de um embate interno de forças 

políticas e sociais além da composição histórica conjuntural de cada eleição.  

Enfim, a década de noventa representou um momento de efervecência social e política 

ante a consolidação da democracia e a participação política popular no Brasil. Contudo, o 

rechaço aos horrores do período ditatorial, levou a uma ânsia por substituição de um projeto 

nacional de desenvolvimento por uma alternativa pouco crítica e autônoma. Claro que que as 

tendências dominantes coexistem com as que se lhes opõe, porque toda oposição se mantém 

no terreno da estrutura da época. Entretanto, a moderação do corpo diplomático brasileiro, 

talvez o único conjunto burocrático que mereceu uma interferência mínima por parte dos 

militares em face do prestígio de sua formação técnica, é uma variável bastante considerável 

no entendimento do aspecto gradual e não-radical que a abertura econômica brasileira teve em 

relação a outros países latino-americanos como Argentina, por exemplo.  

 Nota-se que não analisamos a política externa do governo Lula sob a ótica dos 

modelos citados apesar de ela apresentar características inerentes a um paradigma 

autonomista. Fato é que a política externa desenvolvida a partir de 2003, guarda semelhanças 

significativas com a antecessora, tipicamente liberal dependente; a diversidade de interesses e 
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o volume de pressão política crescente com vistas à criação de um ambiente institucional 

favorável ao comércio exterior levam o governo Lula a adaptar sua estratégia de 

investimentos em prol do aumento de credibilidade do protagonismo brasileiro a um 

pragmatismo ativista. No capítulo a seguir trataremos especificamente das acepções deste 

conceito.  
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CAPÍTULO 3 - SENTIDOS PRAGMÁTICOS DE NACIONAL-DESENVOLVIMENTISMO 

NA POLÍTICA EXTERNA DE LULA PARA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

No que concerne a arranjos regionais de comércio, grande parte das negociações do 

Brasil se concentram nas seguintes frentes: a integração sub-regional no Mercosul, a 

integração continental na Associação de Livre Comércios das Américas (ALCA) e a 

integração inter-regional com a União Européia e com o sudeste asiático. A prioridade 

política concedida a um desses processos, ou mesmo a exclusão de um deles em favor dos 

demais, envolve um aspecto estratégico porque pressupõe: “uma escolha a respeito do núcleo 

de economias nacionais, mais ou menos integradas transnacionalmente dentro e a partir do 

qual se processa a nossa integração na economia mundial” (Albuquerque, 2005: 154-155). Por 

sua vez, essa escolha reflete parte importante de nossa identidade externa, pelo qual uma 

hierarquia na prioridade de negociações não pode se atrelar exclusivamente à dimensão do 

fluxo absoluto de comércio; é fundamental se considerarem os objetivos políticos 

internacionais do país. Afinal, como o Brasil se apresenta no sistema internacional? Dentre as 

possibilidades, pode se investir na imagem de economia emergente (do bloco do “eu 

sozinho”), na de uma liderança regional, na consolidação de vice-liderança e parceiro 

privilegiado do líder numa escala continental ou na caracterização de um país que investe em 

galgar espaço dentre os arranjos secundários da economia da Europa Ocidental. 

A gravidade das críticas e dos prospectos negativos quanto à eficiência e viabilidade 

do Mercosul poderia justificar, senão o questionamento e paralisia da integração na América 

do Sul, sua substituição ou sobreposição por outro modelo de coordenação econômico-

continental, o que, contudo, não ocorre com a criação da CASA/UNASUL (Botelho, 2008). 

De fato, para além de efeitos meramente inerciais da liberalização econômica latino-

americana, sobrevivem impulsos de aprofundamento integrativo no âmbito do Mercosul; 

investimentos não raro política e economicamente custosos, por parte do governo brasileiro. 

Aliás, a permanência do Mercosul na agenda de política externa brasileira não se dá sem 

prospectos apocalípticos de eficiência integrativa ou política, mais ou menos incisivos em 

função de fatores conjunturais relativos ao cenário econômico regional e internacional e/ou os 

interesses e concepções sobre interesse nacional de quem ocupa o poder seja político, seja 

econômico. Contudo, para além dos prospectos e sugestões de fracassos e retrocessos, 

particularmente com as crises multilateraistas deste começo de milênio, o Bloco do Cone Sul 
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não apenas resiste, como ganha destaque na primeira gestão nacional do Partido dos 

Trabalhadores, de fortes feições ideológico-partidárias nacional-desenvolvimentistas e anti-

liberalizantes. Este paradoxo nos move a uma tentativa de explicação estratégica para a 

permanência do Mercosul na agenda de política externa brasileira. 

A hipótese deste capítulo é que os esforços de aprofundamento e ampliação da 

integração possuem uma natureza estratégico pragmática que vai além da concepção de que 

boas negociações exteriores devem produzir dividendos imediatos. Tais esforços 

representariam os frutos da avaliação de como o país pode aproveitar as "oportunidades" de 

uma conjuntura de internacionalização econômica liberal de forma a minimizar os "riscos" 

desse processo à diversidade e ao valor agregado da produção interna e à ambição de 

protagonismo político-internacional brasileiro.   

Um sentido de pragmatismo desenvolvido na primeira seção deste capítulo denota que 

os investimentos em política externa devem ser coerentes com perspectivas de negócios 

lucrativos; isso representa um pressuposto mínimo a qualquer estratégia de inserção 

internacional, pois, num contexto de representatividade e competição políticas, a continuidade 

e o aprofundamento da integração estariam relacionados com a capacidade do Governo em 

garantir a continuidade dos ganhos materiais e simbólicos para as elites (Vigevani & 

Ramanzini, 2007). Por isso as justificativas de investimentos em integração freqüentemente 

prestam contas aos anseios de dinamização econômica nacional: 

Concentramos esforços numa integração que possa ser sentida no dia-a-dia por 
nossas populações. A integração ajudará a dinamizar as atividades produtivas, 
criando um grande mercado regional e facilitando os contatos com mercados extra-
regionais. Estamos tratando, também, de estabelecer as bases para o desenho de 
políticas energéticas regionais, que são imprescindíveis para o desenvolvimento 
sustentável (Lula, pronunciamento em 26/04/2007). 

 

Outra acepção profunda de pragmatismo, por sua vez, identifica-se com o ativismo 

político diplomático que caracteriza e diferencia a política externa de Lula, aproveitando-se 

do potencial de credibilidade e liderança do próprio presidente, eleito a décima oitava pessoa 

mais influente do mundo pela revista norte-americana Newsweek, edição de 05 de janeiro de 

2009. Neste sentido, analisaremos na segunda seção, como se os investimentos em integração 

regional servirão para consolidar a posição de liderança brasileira, partindo do pressuposto de 

que seria inerente ao protagonismo de um país, sua capacidade de assumir custos na criação 
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de um consenso de interesses comuns em torno de si. Essa posição é ilustrada no seguinte 

pronunciamento:  

Ciente de sua posição geográfica e do peso de sua economia nas transações  intra-
regionais, o Brasil reconhece que seu papel nesse processo de integração comporta 
custos e supõe uma visão “generosa”, para que possamos compensar os 
desequilíbrios nos diferentes graus de desenvolvimento dos países da região. 
Generosidade, neste caso, nada mais é do que a capacidade de colocar os interesses 
do longo prazo acima de objetivos imediatistas (Amorim, 25/11/05).  

 

3.1 O ativismo liberal-desenvolvimentista contra-dependente 

 

A política externa do presidente Lula, conduzida pelo ministro Celso Amorim, é 
pragmática e não ideológica; é a favor do trabalho sem ser contra o capital; 
compreende que a globalização apresenta oportunidades mas também riscos para os 
países subdesenvolvidos; é a favor do Brasil e não contra qualquer país (Guimarães, 
26/02/2007). 

 

Na virada do milênio, ainda no curso do 2º mandato presidencial de Fernado Henrique 

Cardoso, evidenciou-se que a estratégia de aproveitar as “oportunidades” da globalização não 

correspondia a um projeto nacional viável de desenvolvimento, principalmente ante a 

agregação a este termo do valor qualidade de vida (o IDH). O nível de desestruturação 

produtiva, a partir do aumento da vulnerabilidade externa da economia, agravou-se e, com ela, 

intensificou-se a degradação da situação social. Ainda que o sistema político não sofresse as 

mesmas ameaças das décadas precedentes, é evidente que a fragilidade da democracia 

econômica e social comprometia a democracia política. Na busca de um novo projeto 

nacional, seria preciso reconstruir a política externa. Ela teria que ser, ao mesmo tempo, 

expressão e elemento estruturante de uma nova concepção de desenvolvimento, capaz de 

fazer da inclusão social um elemento essencial do projeto, junto com a ampliação da 

democracia e a afirmação da soberania nacional (Garcia, 2003). Assim, define-se no 

Programa de Governo apresentado na Campanha Presidencial do PT de 2002:  

A política externa será um meio fundamental para que o governo implante um 
projeto de desenvolvimento nacional alternativo, procurando superar a 
vulnerabilidade do país diante da instabilidade dos mercados financeiros globais. 
(...) Levando em conta essa realidade, o Brasil deverá propor um pacto regional de 
integração, especialmente na América do Sul(...) A política de regionalização, que 
terá na reconstrução do Mercosul elemento decisivo, é plenamente compatível com 
nosso projeto de desenvolvimento nacional. A partir da busca de 
complementariedade na região, a política externa deverá mostrar que os interesses 
nacionais do Brasil, assim como de seus vizinhos, podem convergir no âmbito 
regional (Silva, 2002: 6).  
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No mesmo sentido, os discursos de posse do Presidente Lula da Silva e do Ministro das 

Relações Exteriores Celso Amorim: 

Nossa política externa refletirá também os anseios de mudança que se expressaram 
nas ruas. No meu Governo, a ação diplomática do Brasil estará orientada por uma 
perspectiva humanista e será, antes de tudo, um instrumento do desenvolvimento 
nacional. Por meio do comércio exterior, da capacitação de tecnologias avançadas, e 
da busca de investimentos produtivos, o relacionamento externo do Brasil deverá 
contribuir para a melhoria das condições de vida da mulher e do homem brasileiros, 
elevando os níveis de renda e gerando empregos dignos. (Discurso do Presidente Lula 
na Sessão de Posse no Congresso Nacional. Brasília, 1o de janeiro de 2003) 

O povo brasileiro deu uma grande demonstração de auto-estima a manifestar sua 
crença na capacidade de mudar criativamente a realidade. Temos que levar esta 
postura de ativismo responsável e confiante ao plano das relações externas. Não 
fugiremos de um protagonismo engajado, sempre que for necessário para a defesa do 
interesse nacional e dos valores que nos inspiram. (...) Nossa política externa não pode 
estar confinada a uma única região, nem pode ficar restrita a uma única dimensão. O 
Brasil pode e deve contribuir para a construção de uma ordem mundial pacífica e 
solidária, fundada no Direito e nos princípios do multilateralismo, consciente do seu 
peso demográfico, territorial, econômico e cultural, e de ser uma grande democracia 
em processo de transformação social. (Discurso do Ministro Celso Amorim por 
ocasião da transmissão do cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
Brasília, 1º de janeiro de 2003). 

 

A subordinação da política externa aos imperativos de um projeto nacional de 

desenvolvimento constitui o eixo estruturante da política internacional desenhada e praticada 

pelo Partido dos Trabalhadores desde os anos 80. Porém, as perspectivas de comando 

nacional por este grupo político, exigiram algumas adaptações de posturas anti-liberais, ou 

uma reinterpretação das antigas críticas à sociedade de consumo, à abertura e liberalização 

internacional da economia brasileira e à postura política pouco amistosa em relação aos países 

desenvolvidos. Apesar da contestação crescente ao paradigma de inserção externa em vigor 

durante os anos 90, a cojuntura internacional pós-atentados de 11 de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos e o papel moderador do Itamaraty, além da agregação de múltiplos interesses 

no bojo do partido dos trabalhadores e as barganhas políticas corriqueiras de um sistema de 

poderes fragmentados43 impediram graves descontinuidades com as orientações básicas da 

política externa anterior, mesmo porque aquela já vinha sofrendo pressões anteriores de 

                                                            
43 Tendo meio milhão de filiados e estando organizado em 4.098 municípios, o PT passou a governar, em 2001, 
três estados e 187 cidades, entre elas seis das mais importantes capitais brasileiras. É, desde 1998, um dos cinco 
maiores partidos dos 23 que têm representação no Congresso Nacional e controla cerca de 10% da Casa. Lula 
ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998. Na última, obteve 21,5 milhões de 
votos (32% dos válidos). (Singer, 2008). Entre 2002 e 2006 o PT ganhou novos 218.417 filiados totalizando 
1.047.198 membors, o que representa a maior número absoluto de filiações entre os partidos políticos brasileiros 
no período. (dados do TSE) A composição de múltiplos interesses num mesmo âmbito político-partidário gera a 
tendência à moderação da postura ideológica do mesmo. Além disso, as articulações a que se submete a coalizão 
vencedora em nome da governabilidade gera necessidades conciliatórias que amenizam pretenções de 
rompimento brusco com agendas políticas anteriores.  
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adaptação a novos tempos e exigências. O interesse nacional de inserção internacional 

competitiva do Brasil continuava um consenso entre as elites nacionais; a margem de 

mudanças situava-se nas perspectivas estratégicas de tal inserção44.  

Fato é que, para além de decisões políticas, o Brasil reúne condições para entrar em 

uma boa fase de inserção internacional. O país herdou da era FHC a estabilidade econômica e 

a abertura de mercado, a modernização das plantas industriais que servem aos mercados 

interno e externo e o aumento da competituvidade do setor de serviços (logístico, financeiro, 

etc.). A era Lula trouxe a estabilidade das contas externas, além da redução da pobreza e do 

desemprego45 e consagra a manutenção do Brasil no campo democrático por mais de 15 anos. 

O fato de esta nação possuir perspectivas de excedentes energéticos, além de se constituir 

num respeitável produtor de alimentos e minérios, se somam aos impulsos políticos que 

condicionam positivamente a agenda externa brasileira (Cervo, 2008: 09).  

Brasil de Barros (2008) atesta que por uma combinação feliz de circunstâncias, um 

conjunto de fenômenos verificados na economia internacional nos últimos anos beneficiou o 

país, particularmente referindo-se ao ciclo atual de commodities impulsionado pela 

urbanização da China e a incorporação de centenas de milhões de pessoas dos países 

emergentes ao mercado de consumo de massas. Sobre esse cenário: 

O Brasil ganhou na loteria porque é o país do mundo com a maior diversidade de 
commodities (entre metálicas e agrícolas). Com as novas locomotivas na economia 
mundial (emergentes representam 44% do PIB mundial), lideradas pela China, 
houve uma gigantesca melhora de relações de troca, que gerou renda (prêmio de 
loteria) gasto ou investido para “comprar” a dívida externa, para “comprar” a 
sensação térmica agradável de um país cm maior renda, para “comprar” a expansão 
do crédito bancário e, até mesmo, para “comprar” o grau de investimento (Barros 
(b), 2008:68). 

 

                                                            
44 Lima, 2003 pontua a trágica escolha de um governo de centro esquerda, o qual, em nome de condições de 
governabilidade e das exigências disciplinadoras do mercado internacional, ou seja, da estabilidade econômica, 
precisou adiar, por tempo indeterminado, projetos históricos do seu partido. O respeito ao compromisso de 
manter uma política externa mais assertiva e de garantir uma presença “soberana” do Brasil no mundo, contudo, 
passa a ser um canal de demonstração de diferença com relação às políticas do governo anterior e, pois, um 
espaço crucial para afirmação das credenciais progressistas e social-democratas do governo Lula da Silva (Lima, 
2003: 97). 
45 Em pronunciamento à nação sobre a crise econômica internacional o Presidente Lula fez referência à 
diminuição da dívida pública de 52% em 2003 para 36% em 2008, além da considerável reserva em moeda 
estrageira no valor de US$ 207 bilhões. Enumera, ainda, o crescimento do mercado interno incrementado com o 
Programa Bolsa Família, o aumento do salário mínimo e a expansão do emprego, que permitiram a entrada de 
mais de 20 milhões de pessoas na classe média brasileira nos últimos anos.  
“De 2003 para cá, o salário mínimo cresceu em termos reais, 51% e o emprego também cresceu fortemente.  Em 
2007, batemos um recorde: 1 milhão 812 mil novos empregos com carteira assinada. Em 2008, novo recorde: até 
outubro, 2 milhões 148 mil empregos. Resultado: a taxa de desemprego caiu de 12,3% em 2003 para 7,6% em 
outubro de 2008”.   
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O protagonismo internacional do Brasil destaca-se visivelmente nas relações Sul-Sul 

que guardam alguma semelhança com a iniciativa de liderança do G-77 nos anos sessenta. 

Esta “coalizão dos fracos” seria crítica aos princípios liberais que organizavam as relações 

econômicas internacionais e defende a tese de que é injusto tratar desiguais como iguais, 

demandando tratamento diferencial não-recíproco para fazer frente à competição injusta na 

ordem interncional. Hoje apesar dos discursos e da ideologização da política externa, a 

identidade periférica possui alguns vieses estratégicos distintos.  

Lima (2008: 63) analisa que a crise dos regimes socialistas e o efeito combinado da 

definitiva globalização do capitalismo além da concentração de riquezas no plano global 

acentuaram a diferenciação estrutural no interior da periferia. Alguns membros desse grupo 

irão se integrar mais fortemente à economia mundial que os demais por meio da participação 

fundamental nas cadeias produtivas internacionais e configuram uma camada de países 

emergentes onde se concentram altas perspectivas de crescimento mercadológico, portanto, 

econômico-financeiro. É o caso do Brasil, cujo auto-interesse esclarecido impulsiona-o a 

estabelecer parceirias de interesse comum com o chamado BRIC46, inclusive para o exercício 

do meta-poder no diálogo com as potências. Nessa direção se compreende, entre outras, a 

iniciativa  IBAS (coalizão entre Índia, Brasil e África do Sul) e a participação do Brasil 

juntamente com China, Índia, México e África do Sul, o G-5, no exercício de um engajamento 

construtivo com o Grupo dos oito na superaçào dos impasses da Rodada de Doha e a inclusão 

de mais países nas deliberações decisórias no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC).  

O ativismo político da diplomacia de Lula na articulação com outros países em 

desenvolvimento, para fins de superar assimetrias que perpetuam fragilidade e dependência 

das nações pobres, tem uma relação direta com o princípio universalista. Uma série de 

acordos comerciais estabelecidos com potências emergentes visaram a alternativas de 

negócios e cooperação mútua sobre bases igualitárias ou “solidárias” capazes de gerar uma 

redistribuição de recursos econômicos e de poder, ou minimamente contrabalançar a 

subordinação a interesses hegemônicos que constantemente contrariavam o interesse nacional. 

Corroborando o já exposto, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 

Deputados, Maurício Rands, destaca que o sentido político da afirmação de uma imagem mais 

                                                            
46 Sigla referente ao grupo dos principais países emergentes da atualidade: Brasil, Rússia, Índia e China. 
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“altiva” da política externa brasileira a partir de 2003 também vai ao encontro de um sentido 

pragmático de promoção dos interesses econômico-comerciais brasileiros:  

Não há nada de ideológico na aproximação com países em desenvolvimento, cujas 
potencialidades têm atraído as nações desenvolvidas. Portanto, o Brasil acerta ao 
aprofundar os vínculos com o Terceiro Mundo, em busca de novos mercados, 
mantendo ao mesmo tempo boas relações com parceiros tradicionais. Em termos 
práticos, consolidar o Mercosul, integrar os países sul-americanos, aprofundar os 
laços com outros países considerados periféricos não contradiz o relacionamento 
com União Européia e EUA. Com estes, o relacionamento é fluido e se reflete em 
acordos de cooperação e no aumento da corrente comercial. No governo Lula, o 
relacionamento com os EUA, por exemplo, deu-se praticamente sem arestas, apesar 
de divergências profundas sobre temas globais. É importante frisar o êxito da 
aproximação comercial com os países em desenvolvimento. No primeiro mandato de 
Lula (2003/06), as exportações do país cresceram 128%, ante crescimento das 
exportações mundiais de 86%. Mas, para os países em desenvolvimento, nossas 
exportações cresceram extraordinários 210%, contra 79% para os países 
desenvolvidos. Foi uma decisão sábia ampliar o leque de parceiros e prospectar 
mercados antes relegados a segundo plano. O resultado não é "ideológico", mas 
concreto (Rands, O Globo 01/09/2008).

 

Evidencia-se que o comércio exterior passou a destacar-se como elemento de política 

externa, então, como elemento de formação de uma nova imagem do país (Almeida, 2004a: 

278; 284, 285, 289 e 405). O Mercosul seria a plataforma da política externa brasileira num 

contexto de valorização do “tabuleiro” de negociações multilaterais, o que implica a busca por 

múltiplos parceiros regionais e a construção de alianças para a diminuição das assimetrias na 

negociação da liberalização comercial47. Nos termos do Presidente Lula: 

A América do Sul começa a ser vista como importante interlocutor em temas 
centrais da agenda internacional. Assim, poderemos melhor defender nossos 
interesses, em temas que vão desde a Rodada de Doha até a proteção ambiental. Ao 
mesmo tempo, estaremos contribuindo para uma ordem internacional mais 
democrática e eqüitativa (Lula, 26/04/2007). 

 

Além disso, tornou-se necessário fazer frente ao aumento do interesse europeu e, 

principalmente norte-americano no contexto da grande atração que essas potências mundiais 

estabelecem sobre a América do Sul. Também referente a uma postura autônoma é a 

manifestação de vontade política contra decisões consideradas injustas pelos mecanismos 

econômicos internacionais. Rechaçam-se as contradições de um sistema que exige 

                                                            
47 Comparando dados colhidos em 2001 e 2007 com a mesma metodologia, Souza (2008:79) aferiu que diminui 
de 72% para 38% a proporção da comunidade brasileira de política exterior que considera o Mercosul uma 
instância fundamental para a negociação de acordos comerciais pelo Brasil. Reflete este posicionamento a 
declaração de um embaixador: (Souza, 2008: 78) Hoje, o Brasil não precisa mais usar o microônibus do 
Mercosul para ir a uma negociação internacional, pode ir no próprio carro.  
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liberalização comercial, mas é condescendente quanto a mecanismos alfandegários ou não de 

protecionismo por parte das nações desenvolvidas. Por isso, no âmbito regional, 

Hoje, quem quiser falar em Alca, tem que falar primeiro em Mercosul. Tem que 
falar em Mercosul porque nós, a partir da nossa realidade, queremos construir 
acordos com todos os países do mundo, mas queremos que a nossa soberania seja 
respeitada, que a nossa agricultura seja respeitada, que a nossa indústria seja 
respeitada, e que os nossos países tenham soberania para decidir a hora de fazer, 
com quem fazer, em função do nosso interesse. Afinal de contas, já faz quase dois 
séculos que nós deixamos de ser colônia e nem queremos voltar a ser colônia (Lula, 
21/07/2006). 

 

O consenso no objetivo de se gerar uma economia de escala mais especializada com 

vantagens comparativas e eficiência na produção de grande variedade e ainda quanto à 

percepção de que uma abertura regional corresponderia a um excelente campo de ensaios para 

uma internacionalização mais ampla da economia brasileira viabilizou uma convergência 

político-social acerca da construção e consolidação do Mercosul (Saraiva e Ruiz, 2008:24). 

Ora, apesar de um processo identificado com o liberalismo, não se poderia negar, que este 

Bloco está favorecendo o incremento de uma produção industrial de alto valor agregado48, o 

que é identificado com uma estratégia de desenvolvimento tipicamente nacional-

desenvolvimentista.  

A ameaça à indústria nacional representada pelo interesse despertado na América do 

Sul pelas negociações de livre-comércio com os Estados Unidos, também representa um forte 

indício de que a política econômica ordotoxa, contrastante com uma política externa 

heterodoxa (Lima, Valor Econômico 28/02/2004), possui um componente pragmático de 

razoabilidade, que não necessariamente entra em contradição com a ideologia partidária 

inerente ao governo Lula. Em entrevista à Revista CNI - indústria brasileira, o Primeiro 

Ministro Celso Amorim explica os benefícios econômicos objetivos do avanço da integração 

para os agentes econômicos brasileiros na visão do governo: 

Não podemos entrar nessas negociações com uma visão muito gananciosa, até 
porque em muitos destes países já temos saldos comerciais fantásticos, que tendem a 
aumentar na medida em que você tem crédito do BNDS. Junto com o crédito em 
geral, vão também maquinaria, bens de capital, outros tipos de insumos ou até 
serviços. Nós também temos de nos preocupar em comprar e, se você consegue 
comprar mais barato e melhor, também é benéfico para a indústria brasileira E 
comprando bem, você está habilitando o país a comprar mais. E há ganho sim, muito 
grande. É só você imaginar, por exemplo, a produção de Manaus, se você tiver 
corredores para o Pacífico (Amorim, 01/10/2003). 

                                                            
48 Os produtos manufaturados chegaram a ocupar 91% da pauta exportadora brasileira para a América do Sul 
(Amorim, 25/11/2005) 
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O foco de investimentos da política externa no Mercosul está longe de ser uma 

unanimidade entre especialistas, entretanto, Souza (2008b:14) avalia como potencialmente 

desastrosa a situação de o Brasil ficar refém de um bloco regional de baixo dinamismo 

econômico, excessivamente politizado e com tendência ao protecionismo. Barbosa (2008: 87) 

conclui que a ideologização da política externa e a polititização dos negócios comerciais com 

a recente partidarização do Itamaraty influem na definição do interesse nacional por critérios 

distintos dos que prevaleceram historicamente. Esse panorama gera reações no Congresso e 

na mídia que evidenciam a necessidade de institucionalização dos mecanismos ativos e 

representativos das associações de empresários e sindicatos com vista à definição conjunta 

dos interesses em jogo.  

Por fim, Guilhón de Albuquerque (2008:44) analisa que a politização da nossa política 

exterior começa a contagiar a política de estabilidade monetária; a adoção de posições 

heterodoxas em fóruns transnacionais49 sinalizaria uma espécie de volta aos tempos do regime 

militar quando o nacional-estatismo, voluntarismo desenvolvimentista e autoritarismo 

doméstico com anti-americanismo haveriam levado o Brasil a pactuar com dissidentes dos 

valores reinantes na governança global vigente pondo em risco sua credibilidade mundial.  

Lima & Santos (2008: 03-04) responde a essas críticas afirmando que: 

A dicotomia interesses e ideologia geralmente é usada como crítica às prioridades 
expressas no governo Lula com relação à América do sul e aos países do sul em 
geral. A leitura enviesada que se faz desqualifica esta orientação da política externa 
em duas direções. Por um lado, vinculando-a ao passado, em especial às orientações 
terceiro-mundistas da diplomacia brasileira nos anos 60 e 70. O anacronismo desta 
analogia é proposital e tem por objetivo acentuar o aspecto ultrapassado, arcaico 
deste movimento, incompatível com os novos tempos de globalização. Por outro, 
opondo a dimensão de interesses econômicos concretos no Brasil, que estariam nas 
relações com os países e mercados que realmente importam no Norte, 
particularmente EUA e UE, às escolhas puramente ideológicas vinculadas às 
preferências políticas do atual governo que se dirigiriam aos países do sul.   

 

Em verdade, apesar de uma baixa densidade econômica relativa em termos mundiais, 

fato é que as trocas comerciais no Mercosul geram crescentes e vultosos superávits para o 

Brasil. Fato é que os limites hoje impostos aos produtos brasileiros por restrições de natureza 

                                                            
49 Quanto ao tema da proliferação de tecnologia nuclear, o Brasil se colocou ao lado de países como Irã, Coréia 
do Norte e Líbia; em relação aos direitos humanos, apoiamos Cuba, China, Rússia, Sudão, Venezuela e Bolívia, 
países onde indubitavelmente haveria violações graves. No conflito entre países bolivarianos e Colômbia, o 
Brasil se pôs ao lado daqueles que deram guarida aos narco-traficantes e mesmo no âmbito ambiental, 
haveriamos abondonado uma “posição construtiva” do passado para endossar o unilateralismo de EUA, China e 
Rússia (Souza, 2008: 44).  
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ambiental, sanitária, trabalhista etc. são mais freqüentes nos mercados capitalistas 

desenvolvidos, em contextos de mobilização e participação da sociedade civil na defesa de 

mercados cativos, pelo que a mesma Lima (2008:04) assevera: 

A oposição interesses X ideologia oculta, na verdade, uma visão etnocêntrica e 
preconceituosa com relação aos países periféricos e aos vizinhos sul-americanos, em 
particular, mais adequada a países com passsado e legado coloniais. Este viés 
anacrônico não dá conta do gradativo processo de descentralização e 
multipolarização do poder econômico em direção aos países asiáticos e, em especial 
a China que tende a desempenhar no século XXI papel semelhante àquele 
desenvolvido pela Inglaterra no século XIX, transformando-se em um consumidor 
voraz e impulsionador do crescimento dos demais países a sua volta.  

 

Enfim, a politização da política externa é uma tautologia em termos e, conforme será 

analisado neste capítulo, as relações internacionais brasileiras nunca deixaram de ser uma 

resultante de concepções de projetos nacionais apoiadas por grupos de interesse sobrepostas 

ao sentido e às estratégias de interesse nacional segundo o Itamaraty, mesmo no contexto de 

insulamento burocrático deste último50. A internacionalização da economia e a abertura 

comercial contribuíram para a internacionalização da agenda doméstica com a incorporação 

daqueles temas nas preocupações da diferentes agentes econômicos e da sociedade civil; os 

impactos diferenciados produzidos levaram à politização da política externa. A 

democratização, por seu turno, abriu espaços para o envolvimento e a tomada de posições de 

diferentes setores da sociedade civil frente a questões internacionais. Este novo cenário 

contribuiu para que a diplomacia enfrentasse dificuldades em representar consensualmente 

distintos interesses econômicos e sociais (Saraiva e Ruiz, 2008: 24).  

Tampouco é coerente a pecha de anti-americano ao governo Lula. Cumpre diferenciar 

o discurso histórico de um militante trabalhista da prática política de um governo que, além de 

sofrer múltiplas ingerências inerciais representa uma coalizão de interesses e é coordenado 

por um presidente que chama para si a responsabilidade da diplomacia presidencial e 

implementa um projeto macro-econômico sobretudo racional, o qual em nada exclui as boas e 

densas relações com os Estados Unidos. Não há que se confundir não-americanismo com anti-

americanismo. Evidencia-se, ainda que, ao contrário de outros momentos de vigência do 

paradigma autonomista de política externa, a crítica trabalhista anti-americana assume feições 

pragmáticas no governo Lula.  

                                                            
50 Ver item 1.2 acerca das descontinuidades em política exterior 
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O rechaço à política dos Estados Unidos para a América do Sul e para o Brasil, 

principalmente na primeira gestão presidencial do PT, centra-se principalmente no projeto de 

integração hemisférica ALCA, cuja negociação já havia perdido força ante os protestos da 

Coalizão empresarial brasileira – conforme as pesquisas desenvolvidas por Oliveira (2003), 

em face das medidas protecionistas e extra-alfandegárias praticadas pelos Estados Unidos, 

além das profundas assimetrias econômicas entre a América do Sul e esta potência mundial. 

Observe-se que esses são argumentos em defesa da viabilidade de alguns setores de indústria 

nacional ainda despreparados para competir com os similares norte-americanos51. Trataremos 

mais adiante de algumas características específicas desses setores e de como eles conferem 

uma base de sustentação econômico-comercial às diretrizes da diplomacia econômica em 

questão. 

Por fim, somente se justifica afirmar que a política exterior atual guarda alguma 

semelhança com aquela da época do regime militar no sentido de que ambas possuem 

características autonomistas; geraram, pois, iniciativas propositivas de afirmação dos 

interesses brasileiros, ou seja, transferiram o foco da adequação do país à ordem posta, para o 

estabelecimento de novas e vantajosas parcerias estratégicas de forma a aproveitar um 

momento de crescimento econômico favorável e, em seguida, reivindicar o reconhecimento 

de uma situação mundial protagônica. Entretanto, a estabilidade político-democrática reinante 

e a afirmação institucional inegável de um Estado de Direito, evidenciam a diferença de 

pressupostos históricos e ideológicos completamente diferentes contemporaneamente e 

alhures. O nacional-desenvolvimentismo de Lula (provavlemente seria melhor denominado 

liberal-desenvolvimentismo) localiza-se temporalmente em um momento histórico complexo, 

possivelmente de transição e próximo demais ao momento analítico para um enquadramento 

conceitual teórico perfeitamente preciso. Certamente delineia-se, contudo, que trata-se de uma 

fase original da evolução dos paradigmas de projetos nacionais e das estratégias reflexas de 

projeção internacional do Brasil.   

 

                                                            
51 Fato é que, apesar da derrocada do modelo de substituição de importações no fim da Guerra Fria, o 
pensamento cepalino continua influenciando significativamente o projeto de desenvolvimento brasileiro, o que, 
além do poderio econômico, confere à defesa da indústria nacional um aspecto estratégico na condução da 
política externa brasileira (Markwald, 2005: 21). 
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3.2 O pragmatismo político-estratégico dos investimentos em integração regional. 

A política externa de um país vai além de sua circunstância; é precisamente um 
espaço de superação de condicionamentos.  Ativos de valor intangível e elementos 
simbólicos não são fatores desprezíveis nas relações internacionais. Uma 
determinada atitude política pode fazer a diferença. Pode alterar percepções, reverter 
práticas longamente cristalizadas e apontar novos caminhos. (Amorim, 03/04/2006) 

 

Está claro que a política econômica de Lula contém elementos de continuidade com a 

de Fernando Henrique Cardoso, seja em razão de elementos estruturais condicionantes das 

medidas a serem conduzidas (acordos comerciais, por exemplo, geram efeitos inerciais que se 

prolongam para além de mandatos), seja em razão de uma mudança de postura do PT após a 

derrota nas eleições presidenciais de 1998. O prospecto de uma aliança “centrista” e os 

esforços em desmitificar a “ameaça” que sua eleição representava para a estabilidade 

econômica segundo imagem propagada pelos seus adversários, levaram Lula a não mais 

rejeitar os pressupostos do livre comércio e da globalização; seu discurso não deixou de ser 

permeado por elementos ideológicos de contrariedade quanto às injustiças do sistema político-

econômico mundial, mas passou a transparecer estratégias de resgate da soberania econômica 

do país e, conseqüentemente, da materialização de seu potencial de desenvolvimento e 

projeção internacional.  

No que tange à política exterior, a promoção do interesse nacional só poderia ser 

consubstanciada a partir da aplicação dos princípios de autonomia e soberania. Eles permeiam 

o objetivo de redução da vulnerabilidade externa52 via um esforço conjugado de criar um 

amplo mercado interno de consumo de massas (por meio de programas de geração de 

emprego e renda, dentre os quais de destacam o “Fome Zero” e o “Bolsa Família”) e aumentar 

as exportações pela promoção de um sistema combinado de crédito e de políticas industriais e 

tributárias além da melhoria de infra-estrutura. Percebe-se relativo a este último aspecto, que a 

substituição competitiva de importações foi promovida mediante firme presença estatal sob o 

argumento de que o movimento rumo ao exterior auxiliaria o controle da vulnerabilidade 

financeira ao possibilitar o influxo posterior advindo da repatriação de lucros e demais ganhos 

decorrentes nas operações com o estrangeiro.  

                                                            
52 Sobre as políticas necessárias à eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento político, econômico e social, o 
chanceler brasileiro Celso Amorim afirma: Essas vulnerabilidades são econômicas, e sua síntese é o elevado 
déficit em transações correntes; são tecnológicas, e se expressam pela necessidade de importar tecnologia 
devido à reduzida geração de inovações; são de natureza política, pela ausência do Brasil dos principais 
centros de decisão mundial, como o Conselho de Segurança da ONU e o G-8; são de natureza militar, diante da 
imensidão do território e da instabilidade do cenário mundial (Amorim, 09/01/2003). 
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Vigevani e Cepaluni (2007), de fato afirmam que não há grandes mudanças entre os 

paradigmas de política externa dos governos Lula e FHC e que as diferentes interpretações e 

ideologias são a respeito dos constrangimentos e possibilidades da ordem internacional 

vigente. Entretanto, esses mesmos autores admitem que, em contraste com a administração 

anterior, a postura diplomática marcada pela idéia de autonomia pela diversificação (ver nota 

34) deixou de lado negociações meramente técnicas para enfatizar a defesa da soberania e do 

interesse nacional, a partir de uma visão mais crítica das vantagens e desvantagens da 

liberalização comercial em uma situação de assimetria com os países ricos53. 

 Portanto, as mudanças percebidas na política externa do governo Lula da Silva 

tiveram as seguintes diretrizes: contribuir para a busca de maior equilíbrio internacional, 

procurando atenuar o unilateralismo; fortalecer relações bilaterais e multilaterais de forma a 

aumentar o peso do Brasil nas negociações políticas e econômicas internacionais; adensar 

relações diplomáticas no sentido de aproveitar as possibilidades de maior intercâmbio 

econômico, financeiro, tecnológico, cultural etc.; e evitar acordos que pudessem comprometer 

a longo prazo o desenvolvimento brasileiro (Vigevani & Cepaluni, 2007:291).  

Além disso, o novo mapeamento das oportunidades para o comércio e os 

investimentos produtivos enfatizava opções conglomeradas sul-sul com grandes parceiros 

individuais (China, Índia e África do Sul) ou regionais (Liga Árabe, União Africana). Uma 

grande parte da energia negociadora brasileira voltou-se para a mudança de regras no sistema 

mundial, ou seja, a “democratização” das relações comerciais e políticas entre países. 

 A criação do G-20, na Reunião de Cancún, no México, em 2003, representaria uma 

forma de renascimento da coalizão terceiro-mundista, agora, centrada nos interesses agrícolas 

dos países em desenvolvimento e na explicitação da hipocrisia da posição negociadora dos 

países desenvolvidos em evocar “dois pesos e duas medidas” no que concerne à liberalização 

comercial internacional. Este novo grupo recuperou o papel já desempenhado anteriormente 

pelo Brasil de “intermediário” entre os “fracos” e os “fortes”. Por outro lado, a novidade na 

negociação de Doha foi a postura demandante da liberalização dos mercados agrícolas dos 

Estados Unidos e da Europa, em razão da alta competitividade das exportações brasileiras, 

                                                            
53 Para Marcelo Mariano (2006) autonomia pela diversificação não se atém à busca de novas parcerias, mas 
pressupões o aumento da interdependência pela participação em foros, organizações, acordos e regimes 
internacionais. Ao mesmo tempo implica preocupação constante da diplomacia nacional em evitar 
comprometimentos internacionais que retirem a capacidade de veto institucional do governo brasileiro (Mariano, 
2006:.08-09). 
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além da manutenção da agenda negociadora tradicional de acesso a mercados e fortalecimento 

das normas multilaterais (Lima, 2006: 3). 

Como referido, um ativismo internacional em prol do mundo periférico não seria 

inédito na política externa brasileira, mas, no contexto histórico em questão, passou a 

representar possibilidades funcionais explícitas sobre uma possível reorientação de 

prioridades na internacionalização econômica capaz de convergir para o fomento de projeção 

de liderança, responsabilidade e ativismo do Brasil no mundo (Oliveira & Pfeifer, 2007: 399). 

Novas prioridades, não seriam incompatíveis com parcerias antigas. Nas relações com os 

Estados Unidos e a União Européia, prevaleceu a continuidade em vista da evidente 

importância dessas duas áreas para as exportações brasileiras e para os investimentos no País 

(Lima, 2006: 4). Afinal: 

Os Estados Unidos da América são a nação mais poderosa econômica, tecnológica e 
militarmente. Com os Estados Unidos, a sociedade e o Estado brasileiros têm 
tradicionalmente relações de amizade, de cooperação, de respeito e de entendimento. 
Temos a intenção de ampliar esta cooperação, sempre com base nos ideais comuns 
de democracia, de justiça e de soberania. A amizade do Brasil pela Europa, pela 
África, e pela Ásia está em nosso sangue. A contribuição para a formação social 
brasileira dos descendentes de povos desses continentes é extraordinária e está 
refletida na pluralidade de nossos sobrenomes e etnias54 (Amorim, 09/01/2003) 

 

Note-se que a diversificação de parceiros internacionais, além de possibilitar 

negociações em bases mais igualitárias, possuiu um fator político-estratégico importante: o 

dinamismo econômico dos países emergentes, capazes de representar produtores e mercados 

cobiçados; crescentes oportunidades de negócios e investimentos numa proporção inigualável 

pelos tradicionais centros capitalistas. Por isso: 

O aprofundamento das relações com os países em desenvolvimento traduziu-se na 
extraordinária expansão do nosso comércio exterior. Hoje, esses países compram 
cerca de 55% das exportações brasileiras, a maior parte produtos manufaturados. 
Ampliamos as parcerias com a China e a Rússia. A formação do IBAS (Índia, Brasil 
e África do Sul) aproximou três grandes democracias do Sul. Com a participação 
crescente da sociedade civil, temos desenvolvido projetos trilaterais e iniciativas de 
cooperação em benefício de países mais pobres (Amorim, 31/12/2007). 

 

                                                            
54 Para além do discurso de amizade e laços de sangue com o União Européia, a importância daquela região 
deve-se ao fato de além de ser importante destino exportador é origem de grande parte das importações 
brasileiras embora a participação relativa do comércio com esta região registre uma diminuição (entre 2007 e 
2008, as exportações para a UE diminuiram de 25,17% para 23,44% e as importações de 22,16% para 20,9% - 
informações Secex- MDIC) em face principalmente do aumento relativo das exportações para a Ásia, América 
do Sul e mesmo África no período.  
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Esta posição protagônica internacional, resultado da diversificação de focos de 

parceiria internacional da política externa brasileira, não se trata de uma simples multiplicação 

de pólos comerciais, mas do uso de recursos de soft power para o reconhecimento formal de 

nossa liderança nas Nações Unidas e nos grupos informais de poder. Destacaríamos, neste 

sentido a atuação propositiva em defesa dos interesses periféricos em instâncias como o G-8 e 

a OCDE; a aliança estratégica firmada com o Japão (usando do ensejo da comemoração do 

centenário da imigração japonesa no Brasil, por exemplo) e o estabelecimento da Parceria 

Estratégica com a União Européia. Celso Amorim utiliza uma imagem interessante para 

justificar a compatibilização das nossas relações tradicionais e emrgentes: 

Assim como a queda do muro de Berlim foi o começo do fim do conflito Leste-
Oeste, a derrubada do muro Norte-Sul pode abrir uma nova era na política mundial. 
Essa barreira invisível que separa ricos e pobres, nào será posta abaixo sem enormes 
dificuldades. Mas é nossa obrigação lutar para transformar a ordem internacional e 
dar-lhe um sentido mais favorável aos países em desenvolvimento (Amorim, 2008: 
18). 

 

Há de se considerar ainda que continuam crescendo o número e o volume de negócios 

de nossas empresas presentes e atuantes na América do Sul,55 o que gera uma inovação 

operacional da diplomacia no sentido de assisti-las logisticamente e ajudá-las a superar 

dificuldades em áreas administrativas e governamentais. Num momento de oportunidade para 

a assunção de liderança em campos (ambiental e energético, por exemplo) nos quais 

avançamos relativamente mais do que muitos países emergentes e mesmo do que algumas 

democracias maduras, a América do Sul é a circunstância imediata do Brasil e cobra o preço 

da solidariedade aos vizinhos menos poderosos, seja via investimentos privados das empresas 

brasileiras, seja via apoio financeiro público aos projetos de desenvolvimento locais. É o que 

Baena Soares avalia ser uma política externa coerente, previsível e generosa com os vizinhos, 

indispensável para a afirmação do Brasil como ator global e, portanto, diretamente 

relacionada ao interesse nacional (2008: 38). 

                                                            
55 Em 2004, o aumento da corrente de comércio na América do Sul atingiu o incremento histórico de 31%, com o 
aumento das exportações chegando a 32%. Embora o pico de crescimento não seja mais o mesmo, as vendas 
brasileiras para a ALADI cresceram 18,31 % em 2008 enquato as importações na região também foram 
incrementadas em 17,05% (dados da Secex-MDIC). Em 2005, havia 190 empresas brasileiras estabelecidas 
apenas Argentina, portanto, um grupo de pressão considerável a favor de medidas concretas de harminização de 
políticas macroeconômicas no entorno regional brasileiro.  
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Por isso afirma-se que, para além de questões identitárias ideológicas, o governo Lula 

confere uma “roupagem” estratégica prioritária à integração com a América do Sul56, 

incluindo a defesa de uma política monetária comum no Mercosul e o apoio à construção de 

instituições jurídicas e políticas em prol do fortalecimento do Bloco e em detrimento do viés 

soberanista que tradicionalmente caracterizou o nacionalismo brasileiro. O Mercosul, assim 

como a integração sul-americana, assume feições de um projeto político, ancorado em 

alicerces econômicocomerciais que precisariam urgentemente ser reparados e reforçados, 

inclusive agregando dimensões social, cultural e científico-tecnológica; tudo visando ao 

estabelecimento de uma política externa comum e, pois, projetos de desenvolvimento 

articulados (Souto Maior, 2005: 54). O assessor especial para assuntos exteriores do 

Presidente Lula, Marco Aurélio Garcia (entrevista publicada na Carta Capital edição de 

28/05/2003) avalia que o governo em baila: 

(...) privilegiou a reconstrução do Mercosul, paralisado pelas crises das economias 
de seus países, tomando a firme decisão de avançar na direção da constituição de 
uma união aduaneira. Mais que isso, tratava-se de transformar o Mercosul em um 
espaço de convergência de políticas ativas no âmbito industrial, agrícola e de 
serviços, que conduzisse à formação de cadeias produtivas regionais. Junto com esse 
objetivo, e para melhor alcançá-lo, passa a ser importante a construção de sólida 
infra-estrutura de energia, transporte e comunicações que permita efetiva integração 
física dos países. A cooperação implica também intercâmbio cultural intenso, canais 
de rádio e TV comuns, divisão de tarefas nos domínios da ciência e tecnologia, 
articulação das universidades.  

 

Para além do puro pragmatismo econômico, portanto, a política externa econômica de 

Lula ganhará contornos de ativismo político-ideológico pelo afrontamento inevitável de 

interesses poderosos no âmbito internacional57, no âmbito da chamada coalizão sul-sul, 

articulação dos países em desenvolvimento a qual servia ainda para projetar uma imagem de 

liderança internacional, que tem como marco a candidatura brasileira a um assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU. O governo federal, portanto, teria passado a 

entabular aproximações cuja proximidade nao continha interesse comercial concreto. Tal foi o 

caso das tratativas de formação de uma aliança com as potencias regionais do Sul, Índia e 

África do Sul, na iniciativa cognominada IBSA. Teria sido igualmente uma projeção de 

liderança, a motivação por trás da formação da Comunidade Sul-Americana de Nações 

                                                            
56 Vigevani e Cepaluni, 2007 asseveram  que no governo Fernando Henrique Cardoso, quando a integração sul-
americana também foi destacada como prioritária, havia apenas um interesse comercial no acesso privilegiado de 
produtos brasileiros aos mercados vizinhos, enquanto que, o governo Lula da Silva vislumbraria o processo de 
integração e a assunção de custos de liderança na região como alternativa autônoma de projeção internacional. 
57 A recusa à negociação da ALCA e o entrave da Rodada de Doha em face do protecionismo agrícola norte-
americano e europeu, são ilustrativos do firme posicionamento do governo em defesa da agroindústria nacional.   
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(CASA) em 2004. No caso da China, a concessão de status de economia de mercado deu-se 

em troca de apoio político para a obtenção da vaga de membro permamente do Conselho de 

Segurança da ONU (Almeida, 2004a: 400-401). 

Klausing (2006) contesta que o maior protagonismo internacional do Brasil desde 

meados desta década seja exculsivamente fruto de um processo histórico ao qual estaria 

sujeito qualquer governo que ocupasse o Palácio do Planalto:  

Atrelar o aumento da participação brasileira em fóruns internacionais apenas a um 
processo histórico independente das orientações de política externa é questionável. 
A oposição à criação da ALCA e a constituição do G-20 afirmaram a posição do 
Brasil como representante dos países em desenvolvimento. Posição reconhecida 
pelas potências internacionais e reafirmada com a constituição do G-4 (Grupo dos 
Quatro – Alemanha, Brasil, Índia e Japão) para a busca por um assento permanente 
no Conselho de Segurança da ONU. 

 

Um maior protagonismo internacional, contudo, não implica necessariamente que o ativismo 

governamental atingirá seus objetivos estratégico-pragmáticos. Segundo o mesmo autor:  

De fato, o Brasil apenas aumentou sua participação em fóruns internacionais. 
Contudo, a busca por resultados concretos está diretamente ligada à capacidade de 
um Estado em apresentar suas demandas no cenário internacional. Fazer-se ouvido 
em suas demandas e não se submeter aos interesses de outros Estados é uma 
précondição para atingir seus objetivos. 

 

Fato é que a posição protagônica da economia brasileira deve-se, de um lado, a uma 

decisão de política externa do atual governo e, de outro, às vantagens comparativas estruturais 

resultantes de uma trajetória político-econômica de substituição de importações. Isso permitiu 

a consolidação de um certo grau de coordenação estatal (canalização e oferta de crédito aos 

setores produtivos via bancos estatais como o BNDES e o Banco do Brasil), inclusive o 

investimento em empresas estatais como a Petrobrás e a moderrnização de uma base 

produtiva complexa e competitiva que logrou resistir a uma política de liberalização muito 

mais moderada em comparação com a experimentada pelos países vizinhos. 

 Do ponto de vista da integração regional, o Estado brasileiro possui além de 

segmentos da base produtiva internacionalmente competitivos, instrumentos estatais para a 

adoção de uma política comercial externa de estímulo às exportações, qual seja, a política de 

créditos por meio de bancos públicos (antecipações cambiais ACC/ACE pelo Banco do Brasil 

e investimentos de infra-estrutura no âmbito da IIRSA via convênio de crédito recíproco- 
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BNDES); ademais, as altas de juros auxiliam a geração de crescentes superávits fiscais e o 

controle inflacionário (Santana & Kasahara, 2007: 06-10). 

Um sério entrave ao reconhecimento da projeção internacional e da liderança brasileira 

evidencia-se na falta de apoio às iniciativas deste país por parte de seus parceiros regionais da 

América do Sul. O problema é que a liderança gera expectativas, cobranças e até 

animosidades. Um líder precisa ter grande competência negociadora e dispor de recursos que 

constituam fortes atrativos para seus subordinados. Isso evidenciou-se em projetos 

considerados prioritários da política externa de Lula como: a postulação a uma cadeira 

permanente no Conselho de Segurança da ONU e a candidatura brasileira à presidência da 

OMC e do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID (Lima, 2005). A dificuldade de o 

Brasil articular-se com seus vizinhos deve-se em grande parte aos ressentimentos gerados 

pelos ganhos crescentes do país com o processo de liberalização econômica regional, 

particularmente no âmbito do Mercosul. A pujança da produção industrial e do mercado 

brasileiros ameaçaria a viabilidade de setores produtivos de seus vizinhos, ao mesmo tempo 

em que, ante as evidentes assimetrias, o Brasil insistiria em não arcar com os custos de uma 

posição econômica preponderante na América do Sul.  

O vislumbre de uma articulação regional como indispensável para sanar o déficit de 

credibilidade da liderança brasileira na América do Sul conferiu à região um status prioritário 

à política externa brasileira, articulado, inclusive, à viabilização do projeto de 

desenvolvimento nacional do governo. A percepção dos constrangimentos, resultantes da 

desordem econômica, financeira, comercial e política internacional, teria  levado à 

necessidade de associar projeto nacional a projeto regional (Garcia, Carta Capital 

28/05/2003). Reitera esta posição:  

A ação na América do Sul deverá atender ao objetivo de construção da integração 
econômica e da cooperação político-social, a partir de uma atitude brasileira que 
reconheça as assimetrias e procure equacioná-las de forma generosa. A construção 
de uma sociedade brasileira mais democrática, mais justa e mais próspera somente 
poderá ser bem sucedida se nossos vizinhos ambém participarem desse processo 
(Guimarães, 09/01/2003). 

 

Mais especificamente, o cenário internacional dos atentados do 11 de Setermbro e da 

Rodada de Doha, os esforços de oposição à ALCA, inclusive por parte do empresariado 

nacional, além da eleição de presidentes de espectro ideológico semelhantes ou articulados na 

América do Sul geraram a urgência e a oportunidade de Lula ampliar o impulso 
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essencialmente econômico do Mercosul ainda que restem motivações essencialmente 

pragmáticas de sua ampliação e aprofundamento: 

Temos agora de fazer com que o Mercosul seja visto como um espaço econômico 
verdadeiramente ampliado, onde serão realizados investimentos e parcerias para a 
consolidação de uma política industrial comum. Essas e outras iniciativas 
contribuirão para dar novo dinamismo econômico à região, multiplicando empregos 
e melhorando nossa capacidade de inserção soberana no mundo (Lula, 09/12/2005). 

 

Aproveitando o ensejo dos enormes ganhos potenciais das exportações para o 

Mercosul para uma balança-comercial favorável, o governo Lula se utilizará do discurso da 

solidariedade continental e da inexorável identidade de destinos históricos latino-americanos 

como justificativas para viabilizar e ampliar este bloco regional de integração, fortemente 

impactado pelos efeitos da desvalorização cambial brasileira em 1999. A proposta é que, em 

nome de uma alegada “comunhão de destinos históricos”, o Mercosul deveria ser 

transformado em um espaço de convergência de políticas ativas no âmbito industrial, agrícola 

e de serviços, que conduzisse à formação de cadeias produtivas regionais, a um maior 

dinamismo econômico e a um maior poder negociador de interesses comuns nos fóruns 

internacionais. Neste sentido: 

Temos agora de fazer com que o Mercosul seja visto como um espaço econômico 
verdadeiramente ampliado, onde são realizados investimentos e parcerias para a 
consolidação de uma política industrial comum. Essas e outras iniciativas 
contribuirão para dar novo dinamismo econômico à região, multiplicando empregos 
e melhorando nossa capacidade de inserção soberana no mundo (Lula, 09/12/2005). 

 

O status prioritário do Bloco ganha contornos estratégico-estruturais à política externa 

brasileira, como parte das justificativas de investimentos sem retorno a curto prazo, ou 

mesmo, identificadas com um projeto análogo ao de segurança nacional: 

Estou, sinceramente, convencido de que o Mercosul é muito maior do que os 
obstáculos conjunturais que vivemos. Nossa integração corresponde a uma política 
de Estado e está enraizada na vontade de nossas populações. Juntos, somos muito 
mais do que a soma das partes (grifo acrescido, Lula, 21/07/2008). 

 

Esta percepção leva o governo brasileiro não apenas a ser mais propositivo e aberto à 

inserção de temas sociais e reafirmação de compromissos infra-estruturais, mas a adotar uma 

atitude mais solidária (generosa) em relação aos membros menores do Mercosul. Ciente de 

sua posição geográfica e do peso de sua economia nas transações intra-regionais, o governo 

Lula entenderia que a liberalização comercial, por exemplo, exigiria compensações dos 
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desequilíbrios nos diferentes graus de desenvolvimento dos países da região (Amorim, 

25/11/2005). Essa perspectiva seria coerente com um discurso de liderança da coalizão sul-

sul, no sentido de que os países mais ricos devem colaborar, ou ao menos não embargar, a 

proteção de interesses nacionais vulneráveis.  

(...)nós temos que ser sempre generosos, para que possamos fazer concessões, 
mesmo contrariando interesses locais, às vezes agrupamentos de empresários ou às 
vezes, quem sabe, até agrupamento de trabalhadores. Mas nós temos que estar 
convencidos de que esses países menores precisam se desenvolver, com a garantia 
de que o nosso bloco vai se transformar, cada vez mais, num bloco mais forte e, cada 
vez mais, num bloco mais respeitado (Lula, 21/07/2006). 

As vantagens do mercado integrado que estamos construindo só serão reais se 
estiverem ao alcance de todos. Por isso, vamos aplicar regimes de origem mais 
flexíveis, de forma a tornar os produtos do Paraguai e do Uruguai mais competitivos 
dentro de nosso bloco. Esses parceiros poderão, assim, aumentar as exportações e 
atrair os investimentos necessários para desenvolver a infra-estrutura e a escala de 
suas economias (Lula, 29/06/2007). 

 Sabemos que uma liderança emerge a partir de comportamentos que têm a ver com a 

capacidade de colocar os interesses do mundo ou da região num plano tão importante quanto 

o do interesse nacional. É fundamental não perder de vista o contexto de investimentos em 

projeção internacional ao se explicar a assunção de custos políticos e econômicos da 

integração regional pelo governo brasileiro. Ora, a criação de consenso, destacada como uma 

das principais habilidades dos diplomatas brasileiros por Burges (2008), implica ,além de 

competência negociadora, a disponibilização de recursos que costituam fortes atrativos à 

aderência ao posicionamento do líder (Mariano, 2006). Por outro lado, a formação do 

consenso gera a elevação dos custos de se desviar da posição dominante brasileira numa 

coerção implícita que permitiria ao Itamaraty disfarçar seus esforços consistentes para 

estruturar relações e organizações continentais de acordo com os interesses brasileiros. O 

consenso que tenta edificar o governo Lula a fim de embasar a coesão regional como 

estratégia prioritária aos países sul-americanos remete aos conceitos de dependência e 

vulnerabilidade externas, impeditivas do desenvolvimento nacional e da inserção global 

soberana de nações tipicamente periféricas. O seguinte trecho de discurso é ilustrativo desta 

posição: 

Você não pode ficar só, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos, 
dependente dos grandes centros de poder do mundo. A América do Sul é a base 
tanto para o Brasil quanto para os outros países da região. Se você quer se projetar 
bem para o mundo, sua base próxima tem de estar bem consolidada. É uma coisa 
fundamental para nós, como também para os outros- e aí eles é que terão que julgar-, 
buscar alternativas de relacionamento político e econômico com os outros grandes 
centros mundiais ou grupos. Essa diversificação nos dá melhores condições de 
barganhar com os nossos parceiros tradicionais (Amorim, 01/10/2003). 
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Evidências da disponibilidade em arcar com ônus econômicos de superação dos 

entraves à integração são os investimentos do Governo Federal em infra-estrutura de 

integração produtiva, justificados em discurso da seguinte forma: 

Por meio do BNDES e do Proex, o governo brasileiro tem financiado a exportação 
de bens e serviços para a realização de obras com interesse direto para a integração 
continental. Encontra-se em andamento, na região, 43 projetos de infra-estrutura 
com financiamento brasileiro, num total de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Para 
alavancar ainda mais a nossa capacidade de financiamento, o Brasil tomou a 
iniciativa de incorporar-se como membro pleno da Corporação Andina de Fomento 
(CAF) aumentando significativamente nossa participação no capital da instituição. 
Esperamos que em breve, a CAF possa contar com a participação de todos os países 
da região. Este será um passo decisivo na direção de um Banco Sul-Americano de 
Desenvolvimento (Lula, 29/09/2005). 

 Os reflexos pretendidos desses investimentos, no contexto de superação das 

desigualdades que dificultam a convergência de interesses numa esfera macro-econômica, são 

as iniciativas de fomento da dinamização produtiva dos membros e setores mais frágeis do 

Mercosul. Destacamos o Fundo de Apoio à Pequena e Média Empresa, o qual beneficia 

sobretudo Uruguai e Paraguai. O Presidente Brasileiro alega que os benefícios reais e efetivos 

do Mercosul, em particular para os sócios menores, dependem de uma diversificação da pauta 

de importações do Bloco, em especial incluindo produtos de maior valor agregado (Lula, 

20/06/2005). A edificação de um cenário favorável neste sentido, incluiria ainda a criação do 

FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul), 

o qual disponibiliza recursos para projetos de incentivo à micro-indústria, biossegurança, 

capacitação tecnológica e aspectos estruturais: 

Trouxemos para o centro de nossa agenda o tema das assimetrias. O FOCEM já está 
financiando projetos no Paraguai e no Uruguai, além de apoiar iniciativas de grande 
importância para todos os países, como o Programa Mercosul Livre da Febre Aftosa. 
O FOCEM já conta com um orçamento de 125 milhões de dólares. Em dez anos, 
teremos acumulado um conjunto de projetos que somarão quase 1 bilhão de dólares 
(Amorim, 07/05/2007). 

 

Mais polêmica que os investimentos brasileiros em infra-estrutura regional é a 

condescendência com que o governo brasileiro tem tratado o descumprimento de acordos de 

liberalização comercial em benefício de setores sensíveis das economias regionais, via 

decisões unilaterais dos governos vizinhos. Os prejuízos gerados a atores econômicos 

pujantes e politicamente influentes têm colocado em xeque o empenho do governo Lula em 
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defender interesses nacionais58 e geram reação de parcela da oposição no Legislativo Federal, 

ligada a grupos de interesse prejudicados. Ilustrativo do posicionamento do Executivo frente a 

iniciativas protecionistas de membros do Mercosul é o parecer de análise dos projetos de lei 

PL 448/03 e PL 454/03, visando à retaliação dos embargos à importação do açúcar brasileiro 

pelo Congresso Argentino. O deputado Dr. Rosinha (PT-PR), em análise desses processos, se 

posicionou da seguinte forma: 

(...) No plano das relações político-diplomáticas, cumpre enfatizar que as 
autoridades brasileiras, corretamente empenhadas em evitar o colapso de Mercosul, 
vêm tolerando algumas práticas protecionistas da Argentina, ainda que em prejuízos 
circunstanciais e imediatos aos interesses de segmentos da economia brasileira. 
Além disso, a atual conjuntura política na Argentina ensejou novas negociações, no 
âmbito do Mercosul, inclusive as relacionadas ao setor sucro-alcooleiro. (...) 

Nunca é demais enfatizar que o Mercosul, apesar de suas fragilidades, representa 
aposta estratégica na união de países com nível de desenvolvimento assemelhado. 
Neste sentido, o Mercosul possibilitaria a melhor inserção de seus membros na 
globalização. Esse fator estratégico parece-nos de vital importância para o 
enfrentamento da ALCA. 

A decisão do Congresso Argentino, alvo da proposição em tela, não acarreta danos 
adicionais ao comércio no âmbito do Mercosul, uma vez que ela apenas cristalizou 
situação já existente. 

 

Sobre como compreende o protecionismo argentino, num contexto de priorização da 

indústria nacional no reerguimento econômico produtivo daquele país, Lula declarou: 

Quantas vezes eu levantei de manhã e tinha manchete: “Brasil e Argentina 
divergem”, “Kirchner proíbe importação de tal produto”. Eu nunca dei uma 
declaração contestando a Kirchner. Eu dizia: a Argentina tem razão, porque a 
Argentina precisa se industrializar. O seu parque industrial foi demolido em tantos 
anos, que agora precisa se industrializar. E assim a nossa experiência com cada país, 
com cada companheiro, nas divergências que nós temos, nas angústias que nós 
temos (Lula, 09/12/2006). 

 

 Argumento análogo foi apresentado em justificativa à leniência brasileira com a 

nacionalização do gás boliviano em 2006, mesmo sendo a empresa prejudicada, a gigante 

estatal brasileira Petrobrás: 

Eu atravessei uma fase muito difícil com a Bolívia, e o Evo sabe disso, porque à 
direita brasileira e à imprensa brasileira só faltava pedir que eu declarasse guerra à 

                                                            
58 Dificuldades e resistências encontradas internamente pelo governo Lula da Silva com relação à sua política 
exterior surgem da complexidade para a determinação de prioridades e para a fixação de metas nacionais claras e 
específicas. Note-se que por uma questão de lógica de ação coletiva, os grupos de interesse se mostrarão ativos 
contra as iniciativas do governo que os prejudiquem. Uma maior visibilidade sobre política externa e a 
ampliação da base de participação do Brasil no mundo lançam luz sobre eventuais insucessos. Isso é relevante 
para explicar o fato de que a avaliação negativa da política externa do governo Lula seja significativamente 
maior do que a de Fernando Henrique Cardoso (21% do primeiro contra 12% do último) (Souza, 2008:112). 
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Bolívia. Entretanto, em todo o período, inclusive em época eleitoral, eu jamais 
deixei de defender a razão de a Bolívia ser dona do seu gás, ser dona das suas 
riquezas minerais, nunca. E vou continuar fazendo porque eu acho que é isso que 
deve acontecer nos países que vão conquistando governos mais democráticos, 
governos mais comprometidos na área social, e governos que tenham orgulho de 
defender a soberania de seu país (Lula, 09/12/2006). 

 

Contra as críticas à fragilidade institucional do Mercosul, pela ausência de 

mecanismos de solução de controvérsias supraestatais e, mesmo à falta de credibilidade dos 

acordos estabelecidos no âmbito do Bloco, sempre ameaçados de veto no processo de 

internalização legislativa em cada país, o governo Lula teve como grande bandeira a 

instituição do Parlamento do Mercosul em 2006. Há que se contextualizar esta iniciativa 

também no âmbito da ampliação do escopo da integração mercosulina e a tentativa de 

vinculação do processo a valores democráticos, particularmente o da representatividade 

popular nas iniciativas políticas. Somente em alguns anos se pode avaliar a efetividade 

institucional e democrática deste parlamento, mas o valor simbólico representado pela 

perspectiva de um congresso sub-regional, permeia o destaque que o assunto teve nos 

discursos oficiais em exaltação do aprofundamento do Bloco: 

A instalação do Parlamento do Mercosul, no dia 14 de dezembro último, inaugurou 
nova etapa na história institucional do Bloco. Ao refletir o pluralismo e a 
diversidade dos nossos povos, o Parlamento contribuirá para tornar o processo de 
integração mais legítimo e democrático. Consolidará uma cidadania regional, 
aproximando as instituições comunitárias dos nossos povos (Lula, 19/01/2007). 

O Parlamento aumentará a segurança jurídica do processo e contribuirá, com suas 
propostas, com seus debates, para a consolidação e aperfeiçoamento do nosso bloco, 
em sintonia com as aspirações da sociedade. O Parlamento do Mercosul é uma 
realidade em evolução. Em 2010, elegeremos seus membros segundo o conceito da 
representação cidadã, por critérios a serem definidos idealmente ainda este ano. A 
partir de 2014, os parlamentares do Mercosul serão eleitos de forma simultânea e 
pelo sufrágio universal direto em todos os Estados-membros(Amorim, 07/05/2007) 

 

Ocorre que um aspecto tido como estratégico para a viabilização da autonomia e do 

universalismo do interesse nacional brasileiro seria justamente a própria flexibilidade 

institucional do intergovernamentalismo, percebido pelos formuladores de política externa 

brasileira como ponto de equilíbrio entre as exigências por autonomia política e por 

liberalismo econômico. Ao mesmo, o intergovernamentalismo tempo implica preocupação 

constante da diplomacia nacional em evitar comprometimentos internacionais que retirem a 

capacidade de veto institucional do governo brasileiro. Isso atrelado ao posicionamento 

heterogêneo do empresariado nacional sobre o aprofundamento do Mercosul converge para 

uma tendente inércia do modelo institucional do Bloco, mesmo em prejuízo de uma 
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convergência regulatória efetiva que proporcionasse maior previsiblidade às articulações 

conjuntas dos países membros.  

Explicita-se, pois, que Lula sucedeu uma perspectiva política que reconhecia a 

importância do Mercosul, mas que não lhe dava status de estratégia política (Vigevani & 

Cepaluni, 2007). Assim como a crítica ao modelo de integração neo-liberal mercosulino não 

se sustentou com o advento do governo petista, antes opositor do processo, este Bloco, de 

fato, superou uma identidade meramente diplomático-comercial passando a combinar-se a 

outras iniciativas de coesão regional, como a CASA/UNASUL59 para articular diálogos 

políticos em sede de interesses comuns. Destaque-se a pertinência de um modelo 

intergovernamental como ponto de equilíbrio entre a defesa da autonomia política e os 

imperativos do liberalismo econômico condicionado.  

Como vimos, o Brasil aceita arcar com parte dos custos de um sistema internacional 

mais estável segundo a ótica da teria da ação coletiva, permitindo uma ação passiva dos free 

riders. Um líder democrático nem sempre age de acordo com seus interesses imediatos, mas 

na defesa de bens coletivos comuns, ou ao menos na distribuição de benefícios entre a maior 

proporção possível dos seus liderados. Fato é que os investimentos conferidos à integração 

regional na agenda de política externa brasileira, além de atenderem aos interesses de 

importantes setores do empresariado industrial-exportador ligados a defesa de um projeto 

nacional de desenvolvimento por substituição de importações, contemplam coerência com o 

discurso de solidariedade de rumos de desenvolvimento no âmbito das articulações sul-sul. 

Também corresponde a uma estratégia de assunção de custos de superação de assimetrias e 

entraves logísticos para a articulação produtiva na América do Sul em nome da edificação de 

uma credibilidade regional que embase uma projeção internacional mais protagônica para o 

Brasil. 

                                                            
59 A Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) corresponde a um órgão regional criado em 2004, em 
Cusco, Peru, para fins de aceleração da integração extra-comercial via coordenação política, econômica e social 
deste subcontinente. Em 2007, este projeto passou-se a denominar UNASUL (União das Nações Sul-
Américanas) e no ano seguinte ganhou personalidade jurídica internacional, o que facilita a tomada de medidas 
conjuntas para além da existência de um simples fórum de discussões.   
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CAPÍTULO 4 – A INGERÊNCIA PRIVADA DOMÉSTICA: LIMITES E 

DIRECIONAMENTOS DA INTERVENÇÃO ESTATAL EM COMÉRCIO EXTERIOR. 

 

Na seção anterior, atestamos que a política externa em vigor é resultado não só de 

constraints da conjuntura internacional para um país de posição intermediária ou emergente 

no sistema, ou ainda de um processo inconcluso da relativização do insulamento burocrático 

do Itamaraty em face do qual o principal órgão público deliberativo sobre relações 

internacionais sofre forte ingerência das concepções políticas de projeto nacional em voga. 

Fatores institucionais e estruturais ainda mais fortes do que aqueles incidentes sobre políticas 

públicas impedirão que o Presidente e seus assessores concretizem um projeto de governo 

para relações internacionais ao bel prazer de suas posições partidárias. São, em geral, 

aspectos históricos político-econômicos traduzidos no conceito de interesse nacional que 

representam forças inerciais, ou seja, de continuidade na condução das estratégias de 

desenvolvimento e projeção de um país. 

É evidente que um projeto político-nacional não pode ser posto em prática sem uma 

base sólida de apoio social, ainda mais quando os efeitos sócio-econômicos da 

democratização e principalmente da globalização implicam um interesse crescente de atores 

não-estatais por política exterior. Em consonância com um novo método de ação (o 

comportamento de Estado logístico), agentes sociais como empresas, associações patronais e 

operárias, órgãos de classe, bancos, consumidores e entidades federativas assumem 

responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento econômicos, inclusive pela estratégia 

de inserção internacional do país. Tais atores levam a percepção de seus interesses ao 

governo, o qual exerceria uma função de equalização e harmonização das variadas 

preferências de seus eleitores “para evitar que se sobreponha um segmento social em 

detrimento de outro” (Cervo, 2008:09) 60. Consoante a lógica da indissociabilidade das esferas 

interna e externa, a função de síntese e coordenação de interesses por parte do Estado se dará 

em múltiplos níveis: veiculando e realizando o interesse “dos brasileiros” no Exterior e ao 

                                                            
60 A impossibilidade de agregação de interesses múltiplos e contraditórios impede que os interesses de todos os 
agrupamentos sociais de brasileiros sejam contemplados de forma semelhante medida mesmo por uma ação 
estatal logístico-democrática. Fatores econômicos e partidários (de governabilidade ou coalizão política), 
conforme demonstraremos no decorrer deste capítulo, priorizarão a prevalência de alguns grupos de interesse em 
detrimento dos demais.  
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mesmo tempo tentando conciliá-los com aqueles das demais nações com que o país se 

relaciona.  

O elemento dinâmico representado por atores diretamente influentes em decisões 

políticas impõe voz entra na concretização da agenda de política externa e na sua vinculação 

com uma política de governo. Isso significa que prevalece o empoderamento de poder estatal 

de representantes político-ideológicos e grupos de interesse que unem suas forças para 

legitimar socialmente e pôr em prática um determinado projeto nacional de desenvolvimento 

mais eficiente que o do status quo para a promoção de seus interesses.  

Destacamos neste processo, a influência de uma categoria de atores que possui 

interesses pragmaticamente (leia-se: economicamente) ligados à algumas decisões em sede de 

política exterior, além de uma força política considerável derivada de poder econômico. Os 

empresários de comércio exterior historicamente conferiram viabilidade pragmática a 

importantes projetos nacionais brasileiros. O foco da diplomacia econômica em variados 

momentos consistiu exatamente em captar a credibilidade desses atores para que investissem 

em projetos produtivos ou financeiros que alavancassem o crescimento e a credibilidade 

econômica-internacional brasileira. Não se pode olvidar que, na competição eleitoram 

contemporânea, esses atores financiam campanhas políticas, obtendo crédito de favores do 

Executivo, o qual, em troca, atende a concessões jurídicas ou celebra acordos favorecendo 

fielmente a atividade empresarial exterior61. 

Essa sinergia, tendo relativa constância e harmonia por se concentrar inicialmente 

entre atores pouco numerosos e coesos, se caracteriza no contexto democrático brasileiro pela 

delegação de poder e a articulação de condições macroeconômicas favoráveis às elites 

econômicas pelo Executivo e seus agentes diplomáticos. Como o governo raramente 

contrariava os interesses daquela categoria de empresários estes apenas incidentalmente 

precisaram investir esforços em mobilização e vigilância contra a política externa oficial a não 

ser em momentos de transição de concepção de projeto nacional. Por isso, as coalizões 

brasileiras de empresariado são tardias e ainda estão em edificação (Oliveira, 2003). 
                                                            
61 Trabalhos recentes de Miriam Saraiva (2006) e de Almeida (2004a) apontam que este tema vem sendo incluso 
cada vez mais em campanhas eleitorais e afirma que a forte campanha não-governamental contra a ALCA, por 
exemplo, foi um forte argumento em favor da eleição de Lula da Silva em 2003. Além de partidos políticos, 
ONGs e sindicatos vem aumentando significativamente a pressão sobre os órgãos deliberativos oficiais e logram 
edificar importantes canais de diálogo com o Governo sobre política externa, o que constitui o processo 
conhecido como relativização do insulamento burocrático do Itamaraty, tradicionalmente, reduto exclusivo de 
deliberação e aconselhamento sobre as decisões em sede de política exterior.  



  85

Começaram a ficar mais ativas pela complexificação da atividade de comércio exterior, a 

qual, a partir dos anos 50, passou a abranger empresas de diversos portes, segmentos 

produtivos e regiões do país. Os interesses também se complexificaram, vincularam-se a 

convicções políticas e a diplomacia econômica não daria mais conta de atender todos a 

contento.  

Em função da natureza pragmática de suas conexões políticas, empresários de 

comércio exterior podem ser divididos em grupos mais ou menos internacionalizados. Seus 

argumentos ideológicos, naturalmente, estarão profundamente atrelados à interpretação de 

uma postura exterior mais eficiente em contemplar seus interesses concretos. Os mais 

internacionalistas e liberais serão aqueles que atuam em setores onde o Brasil é competitivo 

internacionalmente (setor agro-pecuário, indústria mineral extratvista, entre outros); se 

beneficiam da adequação do Estado brasileiro às regras internacionais existentes e pressionam 

pela abolição dos embargos ao livre-comércio. Os mais protecionistas (tradicionalmente, 

setores de serviço e de tecnologia de ponta) serão os menos competitivos, que clamam pela 

manutenção e ampliação de incentivos governamentais como acordos preferenciais e 

incentivos tarifários, alegando que, da conjuntura macro-econômica oferecida pelo Estado, 

depende fortemente sua sobrevivência mercadológica. 

No começo deste século, torna-se clara a polarização de setores contra e a favor de 

projetos de integração regional Mercosul e ALCA; o posicionamento dos representantes do 

empresariado será função da filiação a uma concepção de como deve agir o governo em sede 

de política exterior. Que medidas, por exemplo, devem ser tomadas de forma prioritária; que 

acordos devem ser revogados e, claro, quando, onde e até que ponto o Estado deve se abster 

de interferir numa economia dependente. Tudo isso será articulado em argumentos que 

dialogam mais ou menos criticamente com a teoria liberal, sempre em função de interesses 

concretos e pragmáticos.  

A ascensão do Partido dos Trabalhadores, pois, vai aproveitar um momento favorável 

na moldura sistêmica internacional para fazer prevalecer uma linha ideológica herdeira do 

nacional-desenvolvimentista porque a inspiração das deliberações em sede de política externa 

se identifica com as premissas de um projeto nacional derivado daquela concepção. 

Atualmente, uma crise mundial de paradigmas liberais abre espaço para a ascenção de uma 

corrente neo-nacionalista brasileira de política externa, sendo que o nacionalismo agora está 

identificado com uma associação sul-sul. O crescimento econômico do Brasil nos últimos 
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cinco anos também permite uma revisão do posicionamento do país no sistema internacional e 

abre espaço para se galgar politicamente uma posiçào de liderança regional e preemência 

mundial.  

Evidencia-se que os componentes da cúpula diplomática brasileira em vigor 

representam concepções de interesse nacional que se harmonizam minimamente com a 

ideologia de governo em curso e as quais atendem aos clamores dos grupos de interesse mais 

poderosos e/ou conectados com as coalizões políticas vencedoras62. Diplomatas como Samuel 

Pinheiro Guimarães e Celso Amorim ocuparão posição de destaque na concretização do 

projeto de política externa do governo Lula, não apenas em função de sua reconhecida 

competência técnica, mas também em face de serem porta-vozes de uma interpretação do 

interesse nacional brasileiro (mais reconhecidamente ideológica que política), que coaduna 

com o projeto político doméstico do Partido dos Trabalhadores e do arcabouço ideológico 

ligado a Lula da Silva.   

O visível aumento no volume de investimentos e incentivos no âmbito do Mercosul, 

projeto de integração não-consensual, alçado a prioridade da política externa do governo Lula 

e representante da sua aposta na conciliação entre regionalismo e multilateralismo como 

estratégia de asserção política internacional, ilustra essa ascendente perspectiva de política 

exterior prevalecente na cúpula diplomática brasileira no último qüinqüênio. O acoplamento 

de novos e atrativos atributos ao Mercosul, criticado por respeitáveis analistas como sendo 

anacrônico, institucionalmente frágil e pouco eficiente em sua escalada integrativa 

supranacionalizante, para não dizer fracassado, reflete a aposta pragmática (pois não se arvora 

inventar algo novo) dos formuladores de política externa brasileira numa via institucional 

flexível, a partir da qual o Brasil erige sua imagem de maior potência política e econômica da 

América do Sul, ciente de que para tanto terá que arcar com custos de liderança regional. 

O Mercosul, inserido na política de incentivo às relações econômicas sul-sul, de 

concessões de crédito e demais incentivos públicos para a atuação de empresários brasileiros 

nos países vizinhos, também representam a força e ascensão política de setores mais 

protecionistas quanto ao comércio exterior. São setores pouco numerosos e espacialmente 

                                                            
62 A chamada “politização da política externa” afeta a tradicional coesão político-ideológica dos membros do 
Itamaraty. Embora ainda de modo discreto e inoficioso, os diplomatas possuem conexões políticas e também em 
função das mesmas são alçados a cargos de poder no MRE. Luiz Felipe Lampreia e Samuel Pinheiro Guimarães 
são exemplos claros e opostos de fervorosos defensores (ou críticos) da política oficial que foram recompensados 
ou punidos com altos cargos no MRE proporcionalmente à afinação dos seus discursos de análise sobre a política 
externa com aqueles amcampados pelo Executivo.  
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concentrados no sul e sudeste do país que competem por pressão política com os empresários 

de interesses contrários. As vias de influência são as mesmas. Seja por melhor organização e 

coesão, seja por poder econômico, seja por ligações políticas, esses grupos parecem ter 

ascendido ao poder junto com o governo Lula e feito prevalecer seus interesses. 

Neste capítulo analisamos a reversão da alegada baixa densidade de participação do 

empresariado brasileiro em política exterior. De início, justificaremos nosso enfoque no 

ativismo corporativo do empresariado a partir da hipótese de que as características da 

democracia brasileira favorecem a prevalência dos interesses e preferências das elites 

econômicas nacionais, as quais acabam exercendo uma pressão irresistível sobre o Governo 

Federal. No segundo item, faremos uma breve análise do histórico da participação política do 

empresariado brasileiro e da identificação desse fenômeno com interesses positiva e 

negativamente relativos à liberalização da economia brasileira. Finalmente, desagregaremos 

as pressões empresariais para investigar as bases de sustentação a uma política econômica 

mais liberal ou protecionista no que tange especificamente à integração sul-americana e ao 

Mercosul. Embora haja ambigüidades no posicionamento do empresariado no que tange à 

importância da integração regional para a assertividade econômica internacional do Brasil, 

mesmo entre os que se beneficiam diretamente da liberalização econômica regional, a 

substância das reivindicações (e o grau de tolerância quanto aos investimentos de priorização 

estratégica do Mercosul) permite identificar os setores que se beneficiam e oferecem um 

suporte político, econômico e social ao foco da ação internacional do governo.  

 

4.1 Notas sobre a eficiência da atividade política empresarial no contexto democrático 

brasileiro. 

 

A baixa participação social na política externa no campo econômico, o mais saliente 
no pós-Guerra Fria, pode ter impedido o país de amealhar maiores benesses de sua 
inserção internacional (Oliveira & Pfeifer, 2007: 391 em crítica sobre a 
centralização da agenda internacional brasileira na burocracia diplomática) 

 

Particularmente num sistema democrático, caracterizado pela competição eleitoral, os 

governantes responsáveis pela formulação de decisões oficiais precisam prestar contas (são 

responsivos) aos seus representados como estratégia de sobrevivência política. Embora seja 

discutível que a mudança de regime político afete de forma decisiva e determinante a 
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continuidade das linhas de política externa63, certamente a democratização gerou um maior 

aporte de veto playeres capazes de pressionar a condução do fazer político na direção de 

interesses e percepções estratégicas específicos. De todo modo, a aprovação e implementação 

de alguns aspectos de política externa, dependendo da intensidade e da polarização de 

preferências envolvidas, também implicam negociações ou trade-offs em sede de política 

doméstica. A incorporação de atores domésticos na discussão de política externa no Brasil 

surge quando os setores produtivos privados internos passam a participar de forma mais ativa 

nas negociações internacionais, o que aumenta o volume de pressões em favor do surgimento 

de canais de comunicação e participação da sociedade civil e de outras instâncias 

governamentais (Mariano, 2006). 

É óbvio que os empresários não são os únicos atores sociais a exercerem influência 

sobre política externa. O aumento do ativismo internacional do Brasil e a abertura econômica 

no pós-Guerra Fria levaram também outros grupos de interesse, como centrais sindicais e 

Organiszações Não-Governamentais - ONGs, a se internacionalizarem. Esses setores tendem 

a pressionar representantes oficiais do Brasil em foros mundiais pela contemplação positiva 

de seus temas de interesse (a “nova agenda” de direitos humanos e ambientais, por 

exemplo)64. Contudo, a responsividade dos políticos acaba sendo maior àqueles que possuem 

recursos úteis à concorrência eleitoral. Num contexto onde as campanhas eleitorais recebem 

tamanho aporte de recursos privados, não é de se estranhar que as elites econômicas tenham 

influência preponderante investindo em acordos paroquialistas, o que vincula políticos eleitos 

a seus interesses diretos.  

Moreno, Crisp e Shugart (2003) estabelecem o referencial teórico de accountability a 

partir da idéia de delegação condicional de poder por uma autoridade dirigente a um agente 

político. No caso de democracias representativas, isso funciona como fator de convergência 

entre a vontade/interesse do eleitorado e a atuação dos seus mandatários no governo. Ora, o 

sistema em vigor pressupõe que os eleitores são a instância de onde emana a delegação de 

                                                            
63 Maria Regina Soares de Lima afirma que as mudanças de política exterior foram mais pronunciadas entre o 
primeiro e segundo governos civis que entre os dois últimos governos militares e o governo civil (Lima, 
1994:31). 
64 Pinçando um exemplo relativo ao assunto que nos interessa diretamente, no discurso dirigido ao encontro dos 
partidos políticos latino-americanos de 1990 que deu origem ao Foro de São Paulo, Lula argumentou sobre a 
necessidade de criar canais próprios de comunicação entre os partidos da América Latina e deixar de depender 
dos encontros nos congressos dos partidos europeus. Já em 1993, o Partido dos Trabalhadores (PT) promoveu o 
Seminário Nacional sobre o Mercosul, na capital do Estado do Paraná. A "Carta de Curitiba", resultado desse 
Encontro, pautou as campanhas eleitorais que incorporaram seus postulados como propostas para uma mudança 
dos rumos do Mercosul (Stuart, 2004). 
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poderes políticos. Aqueles ocupariam, pois, a posição hierárquica máxima no sistema 

democrático, sendo que as autoridades eleitas e os agentes diretos dotados de funções de 

responsabilidade dessas últimas seriam submetidos a uma prestação de contas (aqui em 

sentido não-técnico) aos cidadãos votantes. 

 Numa democracia valorativamente incompleta, onde a projeção local ou nacional dos 

candidatos depende do financiamento de elaboradas e caras campanhas de marketing político, 

esta lógica resume os argumentos da hipótese de influência preponderante dos interesses do 

empresariado na administração pública exercida pelo Executivo. Dado um contexto da 

globalização político-econômica, isso redunda numa ingerência decisiva dos setores privados 

financeiro e industrial-exportador nos rumos da política externa brasileira.  

Corroborando a importância do capital para a vitória nas campanhas eleitorais no 

Brasil, David Samuels, 2001 realizou pesquisa acerca das eleições de 1994 e 1998 que chega 

a conclusões bastante claras sobre as origens das contribuições. Os dados coletados revelaram 

que os tipos de candidatos àqueles pleitos (majoritários e proporcionais) receberam 

substanciais contribuições de origem empresarial, porém este tipo de “doação” foi 

responsável por 96,9 % e 93,7% das receitas das campanhas presidenciais em 1994 e 1998 

respectivamente. A atualização desses dados para 2002 revela que naquele ano, as empresas 

foram responsáveis por “apenas” 78,6% das campanhas. Nesse sentido, é ilustrativa a seguinte 

tabela: 

 

 

Ano da 
campanha  

1994 

1998 

2002 

Fonte: elaboração própir

 

Percentual de participação no total de recursos de campanhas 
presidenciais por tipo de doador 
Empresas Indivíduos  Partido Desconhecido/ 
Outros 

96,9  % 3,1 % 0 0 

93,7 % 3 % 3,1 % 0,1 % 

78,6 % 4,6 % 16,7 % 0,1 % 

a a partir das informações contidas em Samuels, 2006: 140 
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O cenário de diminuição da participação relativa de empresas nas contribuições de 

campanha pode ser explicado, por um lado, em razão do aumento substancial das 

contribuições partidárias (de inexistentes em 1994 para 16,7% em 2002), as quais, aliás, 

representaram financiamento fundamental para a campanha de Lula de 2002. Por outro lado, 

os setores financeiros, que tanto contribuíram para a eleição de Fernando Henrique Cardoso 

em 1994 e 1998, não estiveram dispostos a financiar a campanha de José Serra, candidato da 

situação em 2002, principalmente após setembro daquele ano quando a vitória de Lula 

tornava-se eminente. Deste mês em diante, as contribuições privadas convergiram para a 

campanha esquerdista, mesmo que (ou principalmente porque) alguns setores expresaram 

receio quanto aos rumos da política econômica vindoura (Samuels, 2006: 135-136; 140-141). 

Fato inconteste é que, em todas as eleições analisadas, os presidentes eleitos foram os que 

receberam maior volume de contribuição de campanha; mesmo que isso não implique 

necessariamente que o acesso a dinheiro gere uma expectativa de votação maior (nas 

campanhas de 1994 e 1998 Lula obteve votações expressivas mesmo com acesso a recursos 

relativamente parcos), o capital tenderá, em último caso, a favorecer o candidato vencedor 

como forma de estabelecer um canal favorável de comunicação de seus interesses com o 

futuro governo.  

Ainda segundo Samuels (2006), o financiamento privado de campanhas é 

primordialmente originado de setores industriais e financeiros sensíveis à intervenção 

governamental, particularmente das seções de poder capazes de atender pragmaticamente seus 

interesses corporativos. Significativo é que os principais contribuintes à campanha 

presidencial dos anos 90 incluíram além do setor financeiro, o de indústrias pesadas como 

petroquímica, aço e minério de ferro de peso. Isso se deve à responsabilização do Presidente 

por questões de política macroeconômica, como remessas de lucros, impostos e câmbio as 

quais afetam diretamente os que lidam com negócios internacionais. Além disso, o Poder 

Executivo teria controle sobre a destinação de subsídios e regulamentação econômica, 

capazes de gerar um ambiente favorável ou não à produção e ao comércio (Samuels, 2001: 

12-14; 31-32). 

Tem-se ainda que imperativos políticos domésticos no cenário democrático 

(construção de coalizões e retenção de poder) geram efeitos mediadores na dinâmica de 

tomada de decisões políticas. A intensidade e a força desses efeitos dependem de mecanismos 

de oposição ao regime. A combinação das contingências mediadoras (tipo de processo 

decisório e abertura desse a interesses múltiplos), o grau de fragmentação de poder e das 
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preferências dos atores econômicos poderosos e outras características sistêmicas65, 

determinam quando e quanto a política doméstica afeta a política externa. Particularmente, a 

fragmentação de poder (em sistemas presidencialistas e parlamentaristas no caso de 

diversidade política do gabinete ministerial) gera uma assimetria de níveis e qualidade de 

responsabilidades administrativas segundo a qual o Executivo seria responsável pela 

administração geral da economia e da política externa, enquanto que, ao Legislativo, atribuir-

se-ia a promoção de políticas distributivas e o favorecimento de interesses particulares dos 

distritos eleitorais.  

Esse cenário fornece poucos incentivos ao controle mútuo entre os poderes, ao menos 

à forte influência de setores sociais economicamente preponderantes. As transações 

Legislativo-Executivo, particularmente quanto a poderes de decisão e de implementação de 

políticas, costumam parecer mais abdicação em favor do Executivo que delegação, visto que 

os parlamentares concentrariam seus esforços em estratégias de renovação de mandato para as 

quais os rumos das políticas públicas, quanto mais da política exterior, têm pouca influência. 

Isso porque o eleitorado não identificaria estes rumos com as responsabilidades políticas dos 

legisladores (Moreno, Crisp & Shugart, 2003). Assim, as negociações entre os agentes 

políticos de distintas esferas de poder terminam por focar em articulações eleitorais, ou seja, 

em patrocínio em troca de votos, caracterizando relacionamentos clientelistas que dificultam a 

efetividade do accountability vertical e, conseqüentemente, do horizontal66.  

Por fim, sob uma perspectiva analítica neo-funcionalista,67 a viabilidade de um projeto 

de inserção político-econômica internacional só ocorre efetivamente quando os interesses das 

                                                            
65Momentos de crise institucional e instabilidade político-econômicas, segundo Samuels, são correntes no 
Terceiro Mundo e afetam a credibilidade do país afetado em sede de negociações internacionais e investimentos 
externos. 
66 Uma modalidade de accountability vertical refere-se à renovação ou revogação de poderes concedidos a 
determinado agente político eleito pelo povo de acordo com a atuação esperada em benefício do interesse 
público. Uma acepção horizontal do termo refere-se à existência de agências públicas legalmente investidas em 
poderes que variam desde a fiscalização periódica no decorrer dos mandatos até a aplicação de sanções mínimas 
e mesmo de inelegibilidade ou impeachment em face de ações ou omissões qualificadas como de 
descumprimento de preceitos legais por parte dos agentes políticos (Moreno, Crisp e Shugart; 2003). 
67 Malamud & Schmitter propõem que uma análise sob esta perspectiva analítica gera expectativas positivas 
sobre os rumos do aprofundamento do Mercosul; sob as condições de democracia e representação pluraística, os 
anseios e expectativas dos cidadãos em liberalização comercial regional gerarão pressões sobre os governos 
nacionais que sentir-se-ão compelidos, cada vez mais a resolver conflitos via delegação de autoridade às 
instituições regionais. A dinâmica regional que tem sido mais característica do Mercosul, no entanto, é o 
integovernamentalismo segundo o qual a evolução da integração é uma função dos cálculos de interesse 
nacional, no que concerne a quanto de poder soberano pode ser dispendido em prol da articulação de objetivos 
em comum com outros Estados. Observe-se que nenhuma das duas teorias parece ser suficiente para explicar 
e/ou prever os rumos da integração na América do Sul em face dos fatores que lançamos luz neste trabalho: o 
processo não se move apenas em função dos interesses privados nem apenas em face da articulação de obejtivos 
políticos comuns a todos os Estados.    
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principais elites econômicas são atendidos, pois a mobilização das atividades profissionais 

dessas daria sustentação ao processo. Em outros termos, é preciso que haja alguns grupos 

internos denominados comunidades epistêmicas com capacidade de investimentos e, pois, de 

influência política para eventualmente porem em prática uma administração de incentivos 

industrial-desenvolvimentistas e/ou a abertura mercadológica e liberalização como estratégias 

adequadas para produzir respostas a desafios de desenvolvimento econômico-comercial. A 

continuidade, o aprofundamento e a expansão da integração do Brasil à economia mundial 

dependem da capacidade de os governos garantirem a continuidade dos ganhos materiais e 

simbólicos para as elites, “fiadoras” do processo em questão e, ao mesmo, tempo 

implementarem políticas que visem a conter as pressões (proporcionalmente maiores sobre o 

Legislativo porque são de oposição) dos grupos econômicos prejudicados pela estratégia 

eleita (Vigevani, Ramanzini Jr, Favaron et al., 2007:18).  

 

4.2. A atividade política do empresariado: pressões sobre o Executivo e o Legislativo 

 

Já nos referimos anteriormente a que, no Brasil, a política macroeconômica, 

particularmente a exterior, é, por força legal, do âmbito de competência do Poder Executivo 

nacional. Isso ocorre porque a racionalização da ação coletiva, ante a complexidade de 

matérias que a atividade política abarca, tende a uma distribuição das funções que se reflete 

em âmbito constitucional. A mesma racionalização reflete-se ainda, nas funções e 

responsabilidades atribuídas a cada um dos poderes pelos eleitores: o Executivo seria 

responsável pela administração geral da economia e da política externa (interesse nacional), 

enquanto que ao Legislativo caberiam a promoção de políticas distributivas e favorecimento 

de interesses particulares dos distritos eleitorais.  

Apesar da relativa concentração de poder decisório nas mãos do Presidente da 

República, ainda vigora, neste país, um sistema proporcional representativo que preza pela 

dispersão de poderes (controle externo, revisão judicial, federação, bicameralismo, etc). A 

governabilidade (resolutibilidade ou estabilidade decisória), pois, depende da capacidade de 

se estabelecerem coalizões de forma que o Congresso aprove as propostas e resoluções do 

Executivo e o Judiciário não as revogue por ilegalidade ou inconstitucionalidade. Daí a 

importância de se considerar também o Legislativo como instância de reivindicação e 



  93

representação de interesses empresariais. Além disso, um sistema proporcional é 

caracterizado também pelo controle mútuo entre os poderes, portanto Executivo e Legislativo 

estabelecem negociações entre si em prol de uma base de sustentação mínima para a 

realização das decisões tomadas.  

Os acordos que geram governabilidade implicam em delegação,  instituto típico das 

democracias representativas, que tenta gerar decisões políticas capazes de levar em conta (e 

possivelmente compatibilizar) a maior gama de preferências e interesses possível. Face à 

assimetria de responsabilidades entre poderes além de questões institucionais, as estratégias 

mais comuns de articulação entre Executivo e Legislativo no Brasil são o “aluguel” da 

cooperação parlamentar via distribuição de empregos políticos e obras públicas (patrocínio 

em troca de votos), no caso de decisões políticas que afetem os interesses partidários e 

regionais das bases eleitorais legislativas, ou a simples abdicação do poder de veto do 

Legislativo, por uma convergência (ao menos uma ausência de divergência) com o Executivo 

na elaboração da política externa e uma preferência em concentrar esforços em questões 

domésticas que afetem mais diretamente seus incumbentes locais68.  

Sabe-se que, por uma questão de eficiência dos investimentos, o empresariado 

concentra grande parte de seu foco no Executivo como alvo de sua atividade política em razão 

de esse poder ter o condão de modificar a estrutura regulatória capaz de afetar poderosos 

interesses privados. Além de apontar candidatos a cargos eletivos69 e contribuir para 

campanhas eleitorais, os empresários também sugerem ou vetam nomes para cargos de 

indicação em ministérios, secretarias, fundações, autarquias, empresas estatais, instituições 

públicas de financiamento da produção, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, (BNDES) agências reguladoras etc (Mancuso, 2007: 

141). Por sua vez, a ingerência do Congresso nas decisões sobre política externa comercial 

                                                            
68 Tendo em conta que os eleitores são estratégicos e possuem poucas informações sobre como a administração 
das grandes questões nacionais os afetam, os cidadãos direcionarão seus votos ao político considerado melhor 
capacitado para atrair recursos e investimentos públicos que os beneficiem diretamente Barry Ames (2003) 
destaca a distribuição de recursos e vantagens de forma a beneficiar a base eleitoral dos parlamentares que 
contribuem para a sustentação política do Executivo (fisiologismo) como mecanismo viabilizador da 
administração nacional.  
69 Alguns exemplos atuais neste sentido: José Alencar Gomes da Silva, eleito Vice-Presidente da República pelo 
Partido Liberal de Minas Gerais (hoje no Partido Republicano Brasileiro do mesmo estado), é um grande 
empresário da indústria têxtil. Além disso, os três últimos ocupantes da Presidência da Confederação Nacional 
da Indústria são (ou foram) membros do Poder Legislativo federal: o ex-Presidente Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira foi Deputado Federal pelo Partido da Frente Liberal (PFL) de São Paulo, na legislatura 1999-2003; o ex-
Presidente Fernando Luiz Gonçalves Bezerra foi Senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Rio 
Grande do Norte, entre 1999 e 2007; o atual Presidente, Armando de Queiroz Monteiro Neto, é Deputado 
Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Pernambuco (Mancuso, 2007: 141). 
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pelo Executivo, fortemente influenciado pelas elites econômicas, tenderia a oscilar entre 

irrelevante e prejudicial, por geraram possíveis entraves à abertura econômica internacional 

do país, em face das tendências protecionistas do Legislativo em relação a interesses 

demasiado localistas. 

Neste sentido, são ilustrativos os dados do trabalho de Lima & Cheibub (1994: 16) os 

quais revelam a relativamente baixa importância (47,2%, a menor taxa entre as elites 

pesquisadas) que os empresários brasileiros conferem à ampliação da participação do 

Congresso nas decisões de política econômica. Enquanto isso, 27%  desses atores (desta vez a 

maior taxa entre aquelas elites) atribuem a essa ampliação um caráter prejudicial ao 

desenvolvimento do país. Isso, somado ao fato de que os administradores públicos tendem em 

maior número, a acompanharem a avaliação positiva dos empresários sobre as reformas 

estruturais de liberalização e desregulamentação econômicas, corrobora a hipótese de que os 

empresários preferem negociar seus interesses diretamente com o Executivo ou os 

responsáveis pela elaboração/implementação da política econômica. 

Ainda em sentido análogo ao reforço das articulações empresariado-executivo, o 

trabalho coordenado pela CNI, expresso na publicação anual da Agenda Legislativa da 

Indústria desde 1996, expressa a preocupação do setor industrial em identificar dentre os 

projetos que tramitam no Congresso Nacional, os que possuem maiores efeitos potenciais 

sobre a redução do custo Brasil, ou seja, na implantação das políticas que os industriais 

julgam necessárias para aprimorar a competitividade relativa das empresas brasileiras em 

relação às estrangeiras. A tendência de aprovação dos projetos do Poder Executivo geralmente 

beneficia a CNI (e compensaria sua atividade política de articulação setorial), o que 

demonstra a  alta afinidade dos industriais com as normas oriundas de proposições 

presidenciais. Por outro lado as propostas apresentadas por senadores e deputados seriam 

considerados ameaças aos interesses industriais, os quais novamente tenderiam a prevalecer 

ante a tendência contrária à aprovação de projetos oriundos do Poder Legislativo (Mancuso, 

2004: 535-538). 

Outro possível fator explicativo para uma baixa atividade legislativa de setores 

econômicos diretamente interessados em política externa indicaria a convergência de 

posicionamentos entre Legislativo e Executivo, pois a delegação de autoridade sobre política 

externa ao segundo, poderia, neste caso, traduzir-se em abdicação do direito de pressionar e 

na falta de necessidade de produção de acordos em sede dos assuntos em que há concordância 
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por parte de ambas esferas. As crescentes articulações entre políticas doméstica e exterior, 

entretanto, complexificaram o cenário da especialização de funções e interesses políticos entre 

os poderes gerando maiores probabilidades de divergências entre Executivo e Legislativo. 

Conseqüentemente, e de forma análoga ao que impulsiona a atividade política empresarial, 

eventuais discordâncias entre poderes gerarão uma maior motivação de interferência direta 

(institucionalizada) ou indireta (pressões sobre o Executivo) do Congresso Nacional na 

política externa do governo (Neves, 2003: 37). Por isso, o peso dos acordos de comércio 

exterior para os interesses de setores econômicos específicos estaria revertendo a 

subutilização do veto parlamentar em sede de processos de recepção legislativa dos acordos 

internacionais negociados pelo Presidente da República e seus representantes diplomáticos. 

Além disso, até mesmo pela variabilidade e incompatibilidade das preferências 

existentes, não é sempre que a atuação do Executivo consegue contemplar plenamente os 

interesses do empresariado. Uma hipótese, de acordo com Santana e Kasahara (2007) é que o 

descontentamento do empresariado com a política externa oficial seria mitigado pelo 

acolhimento de alguns pleitos do setor exportador como o aumento das linhas de crédito 

oferecidas pelo BNDES e algumas reformas na regulamentação cambial, possibilitando que 

uma parte das divisas estrangeiras obtidas pelos exportadores não pecise obrigatoriamente ser 

reinvestida no país.  

Não obstante uma maior visibilidade sobre política externa e a ampliação da base de 

participação do Brasil no mundo lançam luz sobre eventuais insucessos da política exterior. 

Isso é relevante para explicar o fato de que a avaliação negativa da política externa do 

governo Lula seja significativamente maior do que a de Fernando Henrique Cardoso (21% do 

primeiro contra 12% do último) (Souza, 2008: 112). Não que tenha deixado de existir 

qualuqer convergência acerca dos potenciais de ganhos que a liberalização econômica 

regional promete. De seu turno, avolumam-se críticas quanto à condução deste processo pelo 

poder público, particularmente no âmbito do Mercosul, seja quanto aos custos, seja quanto à 

eficiência das estratégias de aprofundamento e ampliação do Bloco. 

O aparente abandono de uma estratégia de aprofundamento da integração, a falta de 

instituições supranacionais, o protecionismo difuso conferido aos produtos de nossos 

parceiros comerciais e os saldos quase mercantilistas da balança comercial com os nossos 

principais parceiros acabaram mitigando aos poucos a aliança consensual entre Executivo, 

Legislativo e elites econômicas em torno do projeto de integração regional (Lima, 2006:05). 
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Com a rápida expansão das exportações a partir de 2002, o Brasil abriu uma substancial 

vantagem no âmbito global. A nova situação de competitividade gerou pressões internas por 

uma posição mais agressiva nas negociações agrícolas; e mais receptiva a propostas de 

redução de tarifas industriais.  

Ao tomar rumo oposto ao da Argentina, que se recusou a aumentar a abertura de seu 

mercado para importações industriais, o Itamaray sinalizou um ponto de inflexão que levanta 

graves questionamentos sobre o Mercosul. A trajetória do bloco tem-se caracterizado por 

movimentos ora em direção ao aprofundamento, buscando consolidar-se como união 

aduaneira, ora em direção ao alargamento, atraindo novos sócios. No governo Lula destaca-se 

a iniciativa de ceder ao posicionamento de parceiros mais frágeis quanto ao ritmo da 

liberalização econômica em nome da solidariedade continental; na verdade, em nome de uma 

aposta ousada por desagradar setores industriais politicamente articulados, em prol do 

aumento da credibilidade da liderança regional brasileira.  

Seria, de fato, crescente o dissenso sobre os rumos do Mercosul, particularmente no 

que tange ao seu formato de integração. Acerca da estrutura institucional do bloco, de acordo 

com a pesquisa coordenada por Amaury de Souza em 2008, retroceder da atual união 

aduaneira para uma simples área de livre comércio, em que apenas o trânsito intra-regional de 

produtos permaneça desagravado, é opção cogitada por apenas 4% da comunidade de política 

externa brasileira70. A maioria (52%) defende a transformação do Mercosul em mercado 

comum segundo as linhas do Tratado de Assunção de 1991, com instituições supranacionais e 

livre trânsito de mercadorias, serviços e pessoas. Um bloco nesses moldes afigur-se-ia tanto 

como um meio para se obter projeção internacional como uma forma de promover uma 

integração mais profunda entre os países-membros Quase outra metade dos entrevistados 

(43%), porém, opta por fortalecer o Mercosul como união aduaneira, aperfeiçoando as 

condições atuais de seu funcionamento sem transitar para um nível mais profundo de 

integração. Para este grupo, consolidar um espaço econômico e político integrado na América 

do Sul parece ser a real prioridade atribuida à evolução do Mercosul (Souza, 2008:55-58). 

                                                            
70 A comunidade de política externa no âmbito da metodologia adotada nas pesquisas de 2001 e 2008 seria 
formada pro representantes autoridades do executivo federal, congressistas, líderes associativos, empresários, 
acadêmicos e jornalistas. Não se fixou, todavia, um critério de proporcionalidade.  A justificativa foi que, em 
estudos de elites, é quase sempre impossível adotar uma lógica de amostragem, em larga medida porque a 
própria delimitação do universo já implica forte teor de subjetividade. Elites, por definição, não seriam 
identificadas apenas pelas posições formais que ocupam, mas também pela reputação de influência de que 
desfrutam. Atribuiu-se, inicialmente, maior peso à posição formal ocupada pelos integrantes da lista, 
acrescentando-se, a seguir, indicações de influência, como participação no debate público, atuação em foros 
especializados, publicações e o julgamento de observadores abalizados (Souza, 2002:103). 
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Outra evidência de descontentamento seria uma percepção real por parte dos 

empresários de que o governo não estaria cumprindo seu papel na criação de condições ideiais 

ao sucesso da liberalização comercial no Cone Sul. Uma questão fulcral, de acordo com 

Sennes & Cozar (2008) seria a formulação de políticas públicas de integração física e 

logística. A questão é importante e seu não-enfrentamento inibe avanços concretos de 

integração econômica. Os custos de frete e seguros, por exemplo, superam em muito os 

valores aplicados em alíquitas de importação da região, sendo esse fato atribuído a uma infra-

estrutura deficiente71 que, segundo pesquisa de Limão e Venables (citados por Sennes e 

Cozar, 2008), corresponde a 40% dos gastos totais com transporte previstos para países 

costeiros, como o Brasil, e até 60% dos custos no caso de países sem acesso ao mar, como o 

Paraguai. Uma convergência de agendas pública e privada em relação à integração logístico-

comercial se verificaria somente em relação a aspectos de curto prazo, eventualmente 

emergenciais à viabilidade dos negócios, em razão de uma diferença de prioridades; enquanto 

o setor público projeta e compõe uma agenda focada em desenvolvimento integrado, 

econômico e social, o setor privado enfocaria uma agenda voltada ao destravamento dos 

negócios e da competitividade72. 

Martin (2000) desenvolve a hipótese de que o Executivo manipula as instituições no 

sentido de evitar que o Legislativo, protecionista, represente empecilhos à cooperação 

internacional e à liberalização comercial. O alto grau de coesão, autonomia e 

institucionalização do Itamaraty centraliza no MRE parte considerável das deliberações em 

política exterior. Esta burocratização dificultaria tentativas de ingerência parlamentar na 

matéria. Além disso, acordos executivos e as medidas provisórias seriam mecanismos de 

evasão (medidas unilaterais do Executivo) que evitam a participação      institucionalizada   do  

                                                            
71 A deficiência de infra-estrutura a que se referem os autores são principalmente impedimentos regulatórios que 
desencentivam os investimentos privados na construção e conservação de estradas, ferrovias, portos e aeroportos 
(hard infrastructure) ou em centros de distribuição, modernização de terminais de carga, serviços alfandegários 
além de facilitações de comércio como entrega mais ágil dos produtos (soft infrastructure). 
72 Mesmo a existência da IIRSA (Iniciativa para a Integração Infra-estrutural Sul-Americana, criada em 2000) 
instância intermediária que foca a integração infra-estrutural, não têm mandato para implementar decisões 
relativamente a uma oferta eficiente de serviços correspondentes a soluções de mercado. Focaria um projeto 
eminentemente físico, especificamente o desenvolvimento do modal rodoviário e seria lenta na implementação 
dos projetos e na mobilização dos atores envolvidos (Sennes & Cozar, 2008).  
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Legislativo por meio da ratificação dos acordos internacionais73 e desincentivam a instituição 

de comissões temáticas acerca de manipulação orçamentária ou a votação das leis domésticas 

previstas em acordos internacionais (Neves, 2003: 41). 

Quanto ao protecionismo em si, políticas que incidem sobre o acesso a mercados, em 

geral colocam em confronto posições dos setores exportadores e dos setores sensíveis à 

competição de importados. O modo como os grupos de interesse atuam no âmbito das 

políticas publicas é determinado, em última instância, pela natureza própria da política; pela 

reação que se estabelece em termos de custo e benefícios e pela possibilidade de acomodação 

de interesses em conflito (Oliveira e Onuki, 2008). Coerentemente com a força das 

preocupações eleitorais do Legislativo, Martin (2000: 28) afirma que a atenção dos 

parlamentares estará mais concentrada na repercussão das políticas exteriores na opinião 

pública do que nos aspectos técnicos dos acordos internacionais firmados. Tem-se então que: 

 

A arena legislativa é acionada quando duas condições são dadas: Em primeiro lugar, 
nas situações em que as demandas via Executivo não são atendidas. Em segundo, 
nas situações em que os custos potenciais de políticas comerciais adotadas pelo 
Executivo atingem (ou podem atingir) um conjunto mais amplo de atores, de forma 
que esta abrangência possa ser traduzida em termos de mobilização política. 
Complementarmente, assevera-se que a mobilização via Legislativo, visa mais que 
tudo a pressionar o Executivo para que este altere políticas, mais propriamente tomar 
o Legislativo como instituição central no processo decisório em matéria de política 
comercial (Oliveira & Onuki, 2008: 03). 

 

Por outro lado, Martin (2000: 41-43) defende a hipótese de que uma participação 

institucionalizada do poder Legislativo em acordos internacionais aumenta a imagem de 

potencial credibilidade desses compromissos ao gerar uma maior probabilidade de 

internalização legislativa.  

Exemplos de atuação intensiva de grupos de interesse e empresariado organizados 

gerando intenso debate público sobre proposições legislativas são: inclusão do trigo na lista de 

                                                            
73 O art. 49, I, da Constituição Federal dispõe ser da competência exclusiva do Congresso Nacional "resolver 
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional". Combinado com o art. 84, VIII, este dispositivo forma a base normativa da 
apreciação legislativa dos tratados celebrados pelo Brasil. Atente-se que a parte final do dispositivo 
constitucional transcrito vincula a ratificação legislativa à condição de o tratado implicar em “compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional”, o que permite uma interpretação restrita sobre que acordos efetivamente 
precisam de internalização legislativa. 
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exceção à Tarifa Externa Comum74; eliminação de multa à importação de pneus reformados, 

recauchutados ou usados procedentes dos estados-partes do Mercosul75 e a instauração do 

Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC)76. Este último é considerado por Oliveira & 

Onuki (2008) um dos mais bem acabados exemplos de política comercial brasileira, capaz de 

envolver cálculos estratégicos do Executivo, no caso, em função dos esforços permanetes 

deste em preservar o Mercosul. A CNI, a FIESP (Federação de Indústrias do Estado de São 

Paulo) e a Fecomércio (Federação Nacional do Comércio), neste caso, exerceram sobre a 

mídia pressão em conjunto contrariamente à aprovação do MAC, justificando que tal pacote 

representaria um retrocesso no desenvolvimento do Mercosul. Ao mesmo tempo exerceu-se 

lobby junto ao MIDC para que o mecanismo fosse derrotado. O resultado é que o argumento 

do Itamaraty de que o MAC seria um processo estratégico para o Brasil ao qual o Executivo 

era amplamente favorável, não surtiu efeitos práticos. 

A ideologização da entrada da Venezuela no Mercosul marcou a estratégia usada pela 

oposição em resposta às preocupações e resistências apresentadas por alguns setores 

empresariais que prevêem que ganhos crescentes no comércio (indefinidos em face das 

incertezas quanto ao ritmo de liberalização do mercado venezuelano e quais produtos daquele 

país seriam incorporados à Tarifa Externa Comum77) não compensem os custos políticos de 

                                                            
74 Há que se compreender esta iniciativa no contexto do contencioso pela liberalização do açúcar no Mercosul. 
Em 1997, o Congresso Argentino aprovou a Lei do Açúcar (derrubando, inclusive um veto presidencial à 
mesma) sob a justificativa de que os subsídios conferidos pelo governo brasileiro ao setor sucroalcooleiro via 
Proálcool geravam custos de produção irrealmente baixos no Brasil ao açúcar, inviabilizando a competitividade 
do produto argentino e ameaçando gerar uma onda de desemprego nas regiões produtoras de Tucumán, Salta e 
Juijui. Por sua vez o Parlamento Brasileiro reagiu com proposta de decreto legislativo, de autoria do deputado 
Paulo Bornhausen (PFL-SC), a qual proibiria a importação do trigo argentino também sob o argumento de forte 
cultura de subsídios. A intervenção da diplomacia presidencial de Menem e do MRE, além da pressão de grupos 
empresariais paulistas que temiam a desarticulação do Mercosul impediram que ambas as decisões fossem 
implementadas por completo. (Oliveira (b), 2003: 175-185) Porém o contencioso sobre liberalização do açúcar 
foi retomado com a contínua renovação de restrições tarifárias ao açúcar brasileiro pelo governo argentino. A 
Pressão de atores como a Unica ( União da Agroindústria Canavieira de São Paulo), levaram a proposição pelo 
deputado Mendes Thame (PSDB –SP) dos PL 448/03 e PL 454/03 respectivamente incluindo o trigo na lista de 
exceções à tarifa comum e suspendendo as preferências tarifárias do açúcar no âmbito do Mercosul.    
75 Esta proposta também deve ser compreendida no âmbito de outra questão sensível no Mercosul: uma política 
automotiva comum. A negociação bilateralizada da liberalização comercial do setor entre o Brasil e cada 
membro em separado do Mercosul gera insatisfações internas. Assim declarou representante da Anvea 
(Associação nacional de veículos automotores): “Não queremos todo ano ter que discutir a prorrogação dos 
acordos automotivos. Isso gera insegurança para os investidores (Estado de São Paulo, 31/05/2007) O caso teria 
sido responsivo às demandas da empresa importadora responsável pelo negócio (a Cowley), mas foi oficialmente 
argumentada pelo Executivo como um gesto de concessão ao Uruguai no âmbito de diminuição das assimetrias 
no Mercosul. 
76 Acordo firmado com a Argentina para permitir a imposição de barreiras e redução tarifária para os produtos de 
setores argentinos que se sentissem prejudicados com as vendas brasileiras, reforçando o leque protecionista 
deste país num gesto de concessão ao principal parceiro brasileiro no âmbito do Mercosul. 
77 Essas incertezas derivam das fortes críticas e pressões em contrário ao ingresso no Mercosul por parte de 
empresários venezuelanos que avaliam que o setor produtivo do país, com exceção das áreas de petróleo e 
alumínio, sofreriam diante da concorrência com indústrias brasileiras, argentinas e, em alguns casos, uruguaias 



  100

negociação com tradicionais parceiros comerciais brasileiros, principalmente União Européia 

e Estados Unidos. Na opinião de Rubens Barbosa, o ingresso da Venezuela teria levado o 

discurso do presidente do país, Hugo Chávez, para dentro do Mercosul num momento em que 

desavenças internas ameaçam converter o bloco em uma estrutura inoperante (BBC Brasil, 

04/07/2006). Esse discurso é particularmente ilustrativo ao se levar em conta declaração de 

Chávez dirigida ao Congresso Brasileiro no sentido de que se a Venezuela fosse barrada de 

entrar no Mercosul, seria porque a direita brasileira tem mais força do que a idéia de 

integração (BBC Brasil, 03/07/2007). 

 Lima & Santos (2008: 09) identificam este argumento com uma polarização fictícia 

entre as dimensões global e regional da política externa brasileira78. O ex-embaixador 

brasileiro nos Estados Unidos, Roberto Abdenur teria sido contundente em afirmar que a 

entrada da Venezuela no Mercosul seria “inadequada, indesejável e contraproducente por 

razões políticas e econômicas” já que o comportamento do governo Chávez se chocaria com 

as exigências da cláusula democrática do Mercosul (Agência Senado, 27/02/2007). Esse 

discurso ilustra o centramento do debate contra a adesão da Venezuela ao Mercosul na 

identificação daquele país com o governo de seu atual presidente, Hugo Chávez, um 

argumento ideológico de curto prazo que carece de embasamento substantivo contra os 

interesses brasileiros. 

Apesar de as relações com os Estados Unidos serem tradicionalmente consideradas 

fundamentais na percepção do empresariado, teme-se a desindustrialização do país e a perda 

de mercados importantes com a possibilidade de criação de uma zona comercial hemisférica, 

pelo que a integração sulamericana parece ser imensamente preferida à ALCA, por exemplo. 

A partir das articulações das coalizões contra a ALCA, empresários ligados à indústria 

exportadora têm divergido da alta cúpula diplomática e cada vez mais influem nos rumos da 

integração regional; particularmente quando as decisões de política comercial exterior afetam 

diretamente seus negócios (Oliveira, 2003). 

 Por fim, apesar de pesquisas recentes indicarem um baixo índice de adaptação e 

sensibilidade dos governos estaduais e municipais no Brasil às questões internacionais e de 

                                                            
78 Esta autora afirma sobre uma eventual exclusão da Venezuela do Mercosul que, além de custos diplomáticos, 
políticos e econômicos, este fato: “(...) faria emergir um dilema de segurança para aquele país que certamente 
terá conseqüências desestabilizadoras para a América do Sul ao vinculá-la a questões e atores geopolíticos 
exógenos. Em certo sentido, o debate na atualidade tem tonalidade anacrônica ao repetir os surrados argumentos 
da Guerra Fria mesmo que transvertidos em linguagem moderna” (Lima & Santos, 2008: 15). 
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integração (Vigevani, Ramanzini Jr. E Favaron, 2007: 24)79, resistências ao Mercosul incidem 

de forma concreta também em sede política subnacional. Basta lembrar o episódio em 2005 

quando a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, mesmo de forma constitucionalmente 

irregular e derrubando o veto do Governador do Estado, aprovou o Projeto de Lei 120 do 

Deputado Jerônimo Goergen (PP) conferindo restrições à importação de arroz e trigo do 

Uruguai e da Argentina em razão de alegada concorrência desleal e condições fitosanitárias 

duvidosas dos produtos estrangeiros (Portal Assembléia Gaúcha – Agência de Notícias 

Projeto restringe importação de trigo e arroz 29/07/2005).  

                                                            
79 Segundo Mancuso (2007: 139-140), há pouquíssimos trabalhos no Brasil sobre a ação empresarial diante dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto na esfera estadual quanto na esfera local. Assim, ainda há 
muito que ser feito junto aos governos estaduais e às prefeituras (seja na cúpula do governo, das secretarias, das 
fundações, das autarquias, das empresas públicas e das sociedades de economia mista; seja no funcionalismo de 
menor escalão); às assembléias legislativas e às câmaras de vereadores (no nível da Presidência, da Mesa 
Diretora, do Colégio de Líderes, das comissões permanentes e temporárias, de cada parlamentar e do 
funcionalismo das casas) e aos juizados localizados nos estados e municípios. Mesmo no âmbito federal, a 
atividade de associações de classe empresarial junto ao judiciário via apresentação de Adins, por exemplo, ainda 
é pouco investigada. 
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CAPÍTULO 5 - ASPECTOS CATALIZADORES E EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 

POLÍTICA DO EMPRESARIADO BRASILEIRO 

  

Desde o final dos anos 50 e início dos anos 60, obras de autores ligados ao ISEB, 

como Hélio Jaguaribe e Nelson Werneck Sodré conferiam ao setor privado um papel 

fundamental na condução das mudanças necessárias à modernização do Brasil. Esses 

intelectuais afirmavam que o empresariado industrial de grande porte e de capital nacional 

seria um ator suficientemente forte para liderar uma aliança com os trabalhadores urbanos por 

uma revolução “nacional e democrática” (nacional-desenvolvimentista) contra o padrão 

tradicional representado no plano interno pelo latifúndio e no plano externo pelo 

imperialismo. Entretanto, principalmente após o golpe militar e durante toda a década de 70, 

firmou-se a perspectiva de que a burguesia industrial brasileira, na verdade, contentava-se em 

ser sócia menor da tríplice aliança que, além dela, envolvia o Estado e o capital internacional. 

A aliança defendida pelos isebianos, por sua vez, seria inviável porque o empresariado não 

era nacionalista ou anti-imperialista e se opunha ao proletariado organizado como parceiro 

político. Isso lhe conferiria uma fragilidade que cristalizou-se como tese clássica na literatura 

principalmente pela repercussão das obras de Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado; 

Caio Prado Júnior, Luciano Martins, Luís Carlos Bresser-Pereira e Florestan Fernandes80.  

Entretanto, uma nova onda de trabalhos emergiu no final dos anos 70 até o início da 

década de 90, defendendo que os industriais brasileiros tiveram uma atuação política intensa 

durante todas as fases do processo de industrialização, mesmo durante a ditadura militar; o 

empresariado que opera no Brasil teria sabido atuar unido e mostrar força política em 

momentos cruciais como a deposição do Presidente João Goulart e a instauração do Regime 

Militar em 1964 e as votações da Assembléia Nacional Constituinte entre 1987 e 1988. A 

influência seria exercida tanto via órgãos de classe como via contatos diretos e pessoais com 

os tomadores de decisão. Neste sentido, destacam-se os trabalhos de Diniz & Boschi (1978), 

Leopoldi (1984) e Dreifuss (1981). 

De fato, o forte intervencionismo estatal em décadas anteriores à abertura econômica, 

além dos maciços investimentos públicos em setores considerados estratégicos, gerou uma 

                                                            
80 Para excelente revisão bibliográfica sobre as diversas fases e perspectivas da participação empresarial 
brasileira, consultar: MANCUSO, Wagner Pralon. O empresariado como ator político no Brasil: balanço da literatura 
e agenda de pesquisa. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2007, n. 28, pp. 131-146 
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ação empresarial sobretudo setorializada e protecionista, voltada para o plano doméstico e 

com vistas à proteção do mercado interno. Foi esta postura a predominante nas negociações 

da ALALC (Associação Latino-Americana de Livre Comércio), por exemplo. Durante o 

regime militar, as associações de classe seriam alijadas do processo político nacional, mesmo 

assim, o empresariado, informal mas energicamente, continuou reclamando subsídios à 

dinamização da produtividade e reagiu visivelmente à estatização da economia. Com a 

crescente integração do país na economia mundial, contudo, começou a transição do perfil 

defensivo, protecionista e não-orgânica da representação político-empresarial no Brasil, a qual 

teve um importante papel propulsor na privatização e na abertura da economia brasileira 

(Fernandes Oliveira, 2003: 27-36). 

Segundo Carvalho & Castro (2002) as crenças tanto no coorporativismo quanto no 

desenvolvimentismo serão rechaçadas pela ordem constitucional de 1988.81 A política 

econômica do primeiro presidente eleito no âmbito da mesma, Fernando Collor de Melo, se 

deu em consonância com os clamores de grupos de interesse economicamente poderosos 

ligados ao comércio de bens duráveis (seus principais apoiadores na campanha eleitoral) pela 

abertura ao mercado internacional e facilitação aos investimentos estrangeiros, numa evidente 

priorização às relações com os países desenvolvidos.  

As demandas empresariais protecionistas não haviam sido, contudo, totalmente 

superadas. Alguns setores (como as indústrias de base, acostumadas aos grandes 

investimentos para viabilizar uma competitividade internacional) não se viam capazes de 

administrar os custos do esgotamento do modelo de substituição de importações e 

apresentaram um projeto alternativo de desenvolvimento econômico. Continuaram ainda 

pressionando setorialmente o governo por proteção de mercados aproveitando-se, conforme 

pontuamos, da concepção ainda reinante na diplomacia de que a reserva mercadológica 

consubstanciava um interesse nacional (Oliveira, 2003: 30).  

Sabe-se que diante da grande profissionalização do MRE e de sua importância singular 

na elaboração das premissas que orientam a política externa brasileira, esta agência forma um 

subconjunto do Estado brasileiro com demandas e orientações próprias, comumente evocadas 

para explicar aspectos de continuidade da estratégia de inserção internacional deste país. O 
                                                            
81 A principal reivindicação anti-corporativista atentida pela Constituição de 1988 era maior autonomia das 
associações de classe por meio do fim de heranças varguistas de intervenção do Estado como a exigência de 
autorização prévia para a fundação de sindicatos, o poder de intervir nas eleições para postos de liderança e a 
faculdade de interferir no funcionamento cotidiano das entidades. Aspectos corporativistas permaneceriam, 
contudo com a manutenção das contribuições e da unicidade sindical (Mancuso, 2007: 135). 
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confronto das formulações decisórias do Itamaraty, capaz de evidenciar a responsividade, ao 

menos relativa, dos diplomatas às orientações do Executivo, ocorreu principalmente a partir 

do governo Collor (o primeiro num regime plenamente democrático) cujo projeto presidencial 

de uma “inserção competitiva” do Brasil distoava do paradigma nacional desenvolvimentista 

praticado no MRE82 e associado aos militares e à crise de estagnação econômica da década de 

oitenta (Monteiro, 2007:18).  

Além disso, a renúncia a políticas industriais, o questionamento dos fortes subsídios 

empresariais e o ingresso de elites e capitais estrangeiros no mercado nacional a partir de 

meados da década de 90, impactaram pela adoção de ajustes voltados à redução de custos 

produtivos e ganhos de competitividade. Estes, por sua vez, reestruturaram eficientemente 

alguns setores produtivos que passaram a demandar esforços do governo para conquista de 

novos mercados internacionais. 

Não se pode perder de vista que o momento era de transformação de paradigmas 

estruturais: o fim da Guerra Fria resultou num movimento intenso de construção de acordos 

regionais num movimento de diversificação (universalização) das relações internacionais para 

gerar mais uma opção possível de crescimento econômico em vista das incertezas 

representadas por um novo cenário multilateral das negociações. No Brasil, contudo, 

permaneceu neste momento uma preocupação da diplomacia em evitar ao máximo o 

comprometimento com mecanismos institucionais capazes de afetar uma capacidade de veto 

governamental, o que representaria uma ameaça ao princípio da autonomia decisória do 

governo e do próprio corpo diplomático brasileiro (Mariano, 2006: 10-11). 

O Itamaraty, no pós Guerra Fria, tinha um pensamento hegemônico claro orientado 

para os princípios de caráter globalista do pragmatismo responsável. A visão então 

predominante entre os diplomatas era de que a integração com a Argentina favoreceria a 

articulação do projeto nacional de desenvolvimento, contribuindo para gerar uma economia 

de escala especializada, sem colocar em risco os setores produtivos internos ainda não 

plenamente competitivos numa escala mercadológica mais ampla. Em relação à abertura 

externa, um bloco regional poderia contribuir como pólo de atração de comércio e 

investimentos privados como impulso de redefinição da inserção internacional do país afetada 

pelas negociações da dívida externa (Saraiva & Ruiz, 2008: 22-23). 

                                                            
82 Ilustrando o disenso entre diplomatas e governo Collor, a caracterização do Estado “normal” (em oposição do 
desenvolvimentista daquela época) como ‘subserviente, destrutivo e regressivo” (Cervo, 2003). 
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Se resta claro que o empresariado nacional nunca deixou de pressionar no sentido de 

uma política econômica favorável a seus interesses, estudos recentes83 afirmam que, no Brasil, 

o empresariado apresenta uma dificuldade crônica de constituir e manter ações coletivas em 

torno de propostas unificadas, tanto em âmbito intra-setorial (isto é, em cada setor da 

economia, tomado separadamente) quanto em âmbito intersetorial (isto é, no caso dos 

diferentes setores da economia, tomados como um todo (Mancuso, 2007). 

Hansen, Mitchell & Drope (2004) estudaram fatores que incentivam a participação 

política coorporativa individual nos Estados Unidos84, levando em conta o pressuposto de que 

as empresas seguem a lógica da Teoria da Ação Coletiva de Olson, segundo a qual mercados 

imperfeitamente competitivos produzirão maiores incentivos à atividade política. Isso proque 

em mercados competitivos, onde os benefícios dessa atividade são homogeneamente 

distribuídos, as empresas individuais, em busca da minimização de custos, preferirão agir de 

“caronas” na atuação das demais, ou transferirão os custos da atuação para as associações. 

Ademais, o tamanho da empresa, a regulamentação governamental sobre o setor onde a 

mesma atua e a existência de oposições sociais (trabalhistas ou ambientais, por exemplo) 

refletirão positivamente nos incentivos à atuação política das empresas.  

O resultado da pesquisa surpreendeu por revelar uma complementariedade entre as 

atividades políticas individual e associativa maior que a esperada (47% das empresas 

analisadas atuam politicamente em ambas as esferas, sendo que 70% das mesmas realizam 

mais de um tipo de contribuição político-financeira). Isso contraria as previsões olsonianas e 

apontando para uma tendência crescente de articulação de diferentes atores e mesmo setores 

empresariais para influência mais eficiente sobre o poder público particularmente no âmbito 

de liberalização comercial  

Ainda os mesmos autores explicitam como teorias pluralistas e de “coutervailing 

powers” sugerem que a organização e sistematização da atividade política de grupos sociais 

ou partidos opositores aos interesses empresariais detonam justamente a atividade política do 

empresariado. A lógica em questão é a seguinte: quanto mais atuantes forem os atores 

domésticos de forma coordenada, tanto menor será a concentração de processos decisórios e 
                                                            
83 Mancuso 2007 p. 143, cita os trabalhos de Schneider (1997a; 1997b; 1998; 2002; 2004); Weyland (1998a; 
1998b; 2001); Kingstone (2001); Doctor (2002); Power & Doctor(2002). 
84 No trabalho desses autores, contribuições aos PACs (Comissões/Comitês de Ação Política),“caixa dois” 
(doações aos partidos e não a campanhas específicas, o que elide a fiscalização federalnorte-americana) e gastos 
com lobby são incluídos como evidência de atividade política. Esta análise precisa ser adaptada à realidade 
brasileira, mesmo considerando que a lógica paroquialista nesta país tenda a funcionar de modo semelhante 
quanto a custos e benefícios de investimentos em influência política. 
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tanto maior será a tendência de que equilíbrios institucionais, esquemas de pesos e 

contrapesos estabelecidos entre as diversas esferas de poder, passem a reger a política 

comercial (Oliveira & Onuki, 2008). Isso também implica que, se as decisões em escalas 

internacionais incorrem em efeitos visíveis sobre o arcabouço jurídico-normativo afetando a 

ordenação de tributos e a redistribuição de investimentos macroeconômicos, as elites se 

interessarão em participar e/ou influir nas negociações internacionais. 

Uma categoria de fatores que ajudaria a explicar o incremento de pressões para a 

ampliação dos canais de comunicação entre associações empresariais e outras instâncias 

governamentais com o MRE acerca da estratégia de inserção internacional do Brasil é a 

participação mais intensa deste país nas grandes negociações político-econômicas 

internacionais, no âmbito da ONU, da OMC e da articulação de processos de integração 

regional como Mercosul e ALCA. Isso denota uma universalização/diversificação crescente 

da relações internacionais brasileiras não apenas no sentido de busca por novas parcerias, mas 

a “aceitação” pelos formuladores de política externa de um sentido de interdependência 

econômica e concetração política via participação nos foros, acordos e regimes internacionais, 

em consonância com os interesses empresariais de abertura econômica.  

Neste sentido: 

 

De maneira geral, é possível afirmar que a integração regional envolve mais 
intensamente o contato entre as realidades doméstica e iinternacional e, mesmo que 
a decisão de integrar tenha se iniciado a partir de uma ação específica de política 
externa dos Estados participantes, o próprio desenvolvimento das negociações tende 
a criar condições para que novas demandas e atores sejam incorporados ao processo. 
(Mariano, 2006: 09). 

 

Conforme Hagan (1999) em momentos de projeção internacional, quando a 

credibilidade da liderança se liga a como essa maneja a política externa e/ou a oposição é 

ativa neste sentido, o Executivo fará concessões ao seu projeto de governo em sede de 

políticas públicas  em nome da viabiliadade   de   uma atuação exterior  que  faça majorar  sua  
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avaliação positiva pelo eleitorado85. Potanto, as motivações norte-americanas e européias para 

avançarem nas negociações de liberalização econômica com os países sul-americanos 

reforçaram os argumentos da necessidade do Brasil em manter a coesão em torno do projeto 

regional, seja por motivos político estratégicos, seja em atenção às demandas protecionistas 

de alguns setores empresariais.  

Sabe-se, segundo Costa Lima (1998: 128), que o Mercosul, durante sua primeira etapa 

de aproximação, despertou menos interesse que o esperado nos grupos empresariais 

brasileiros86 pois esses, à época, compreendiam a integração como um instrumento de retórica 

política dos governos de Brasil e Argentina, com pouca viabilidade a curto e médio prazos. 

Alertava-se para as assimetrias entre os países membros, as antigas rivalidades e a tradição 

autarquizante dos Estados sul-americanos. As articulações político-econômicas daqueles dois 

países iniciaram-se ainda durante a presidência do General Figueiredo87 e, no quadro da 

transição democrática, seria vista como um elemento fortalecedor do novo regime e das 

instituições democráticas além de dissipar as desconfianças e disputas hegemônicas entre as 

duas maiores nações da América do Sul. 

A superação do relatico desinteresse das elites econômicas em integração regional teve 

um importante ponto de virada no estabelecimento de um cronograma de medidas necessárias 

                                                            
85 As estratégias para minorar a influência das oposições sobre política externa são as seguintes listadas por 
Hagan (1999:128-132): 
1) Evitar barganhas e controvérsias: 
Evitam-se iniciativas e mudanças na política exterior que impliquem risco de o país parecer frágil no cenário 
internacional para não desacreditar internamente a liderança ou afetar o equilíbrio das alianças políticas.  
2) A Legitimação do regime e suas políticas: 
Enfrentamento agressivo da oposição via: unificação da opinião pública, mobilização de novos aliados e 
conservação dos antigos. Tudo sob argumentos de ordem: nacionalista (imperialismo, combate ao inimigo 
externo) personalista (habilidade e sabedoria do líder para garantir segurança/soberania nacional), ou 
distracionista (desvia a atenção de polêmicas políticas internas). Mais comum em sistemas autoritários ou 
populistas.   
3) Enfrentar, superar e surpreender a oposição:  
Há um forte interesse da liderança na política externa: ignoram-se as críticas da oposição, submete-se a mesma a 
uma coalização situacional majoritária e concedem-se vitórias na arena política doméstica. Para legitimar sua 
preferência, o governo cria um contexto de advocacia múltipla sobre as decisões, mas não abre mão de tomar a 
decisão final sobre assuntos que considera prioritários.  
86 Para ajudar a reverter este desinteresse a Adebim foi constituída em 1991, com o objetivo de integrar os 
empresários da região, buscar desenvolver a internacionalização dos empresários brasileiros, principalmente os 
pequenos e médios. Esta agência subsidiou os governos com propostas, sugestões e críticas, quando fosse o caso, 
acerca das ações governamentais que prejudicariam a facilitação e o acesso a mercados na região. Em 2002, com 
a ação do Brasil para integrar a América do Sul na formatação de acordos comerciais, a Adebim que era até 
então Associação de Empresas Brasileiras para Integração no Mercosul, passou a ter um escopo maior, alterando 
a sua denominação para Associação de Empresas Brasileiras para a Integração de Mercados.  
87 Atente-se que até a assinatura do Protocolo de Ouro Preto em 1994 as iniciativas de integração tinha claras 
feições político-estratégicas; nos anos 80 restringiram–se a acordos energético (o tripartite de Itaipu) e nuclear, 
trocas de visitas presidenciais e a assunção de uma posição de neutralidade pelo Brasil durante a Guerra das 
Malvinas/Falkland.   
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ao estabelecimento das metas cumpridas no Tratado de Assunção. O otimismo em relação ao 

prognóstico e à regulamentação e harmonização dos aspectos macroeconômicos dos países 

membros foi catalizado pelo surgimento de canais de diálogo, sobretudo no âmbito do 

Subgrupo 7 (Política Industrial e Tecnológica), em cujas reuniões representantes de variados 

setores definiam posições e exerciam pressão política88. As empresas passaram a criar 

projetos direcionados aos países do Mercosul, tanto via estruturação de linhas comerciais, 

quanto pelos investimentos diretos nos países membros e a formação de associações e joint 

ventures.  

Uma importante tentativa de sistematizar a interlocução entre setor privado e governo 

foi a criação do Comitê Empresarial Permanete (CEP) em 1992 pelo então Primeiro Ministro 

Fernando Henrique Cardoso. Presidido pelo Ministro das Relações Exteriores. O CEP reuniria 

representantes das principais associações de classe e dirigentes de grupos empresariais, além 

de titulares de cinco pastas ministeriais. Passou a constituir uma instância de debates entre 

governo e setor privado quanto a questões internacionais em geral. (Oliveira & Pfeifer, 2006: 

415-416). 

 Outro relevante canal de diálogo seria o Fórum Consultivo Econômico Social 

(FCES), instituído pelo art. 1º do Protocolo de Ouro Preto, constituído por representantes (no 

caso brasileiro) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação Nacional da 

Agricultura (CNA); Confederação Nacional dos Transportes (CNT), além da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidos 

(IDEC) (Costa Lima, 1998: 133; 158-159). 

Ante o exposto, a aproximação com a Argentina e a criação do Mercosul reuniu, em 

uma aliança heterodoxa segmentos desenvolvimentistas (influência do Itamaraty nos rumos 

de política externa) e setores favoráveis à abertura econômica do Brasil (os empresários) em 

torno do estabelecimento de uma política industrial favorável simultaneamente ao 

desenvolvimento e aos interesses pragmáticos de obtenção de lucro que regem a lógica 

capitalista. Esta aliança, contudo carecia de contornos de um canal de comunicação mais 

institucionalizado entre governo e empresariado de modo abrangente, representativo e 

                                                            
88 Vale descar que pesquisa realizada por Coopers & Lybrand em 1991 (analisada em Costa Lima, 1998:128-
131) reuniu dados no sentido de que 96 % do empresariado brasileiro entrevistado à época se consideravam 
aptos (48%) ou parcialmente aptos a enfrentarem a concorrência no Mercosul. De fato, a maioria dos setores 
econômicos brasilerios mostra-se mais competitiva do que os semelhantes nos demais membros do Mercosul, 
portanto os empresários não teriam, em princípio, motivos de proteção de mercado para serem contra à 
liberalização comercial regional.  
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coordenado. A oportunidade de uma mobilização neste sentido surgiuu no âmbito das 

negociações da ALCA, marcada, ainda em fase precoce, por mercanismos institucionalizados 

de participação corporativa: os FEAs (Fóruns Empresariais das Américas).  

Nos dois primeiros encontros dos FEAs, ficou nítida a falta de informações, a 

desarticulação e improvização dos representantes brasileiros em contraste com o 

profissionalismo, a organização e propositivismo dos adidos norte-americanas. Embora, assim 

como pelo Mercosul, houvesse um ceticismo do empresariado nacional acerca da viabilidade 

da ALCA, a mobilização dos americanos em sede de pré-negociações a este projeto 

evidenciou tanto ao governo como aos setores privados que um não-engajamento tático corria 

o risco de fazer os brasileiros perderem a oportunidade de influenciarem o processo de 

liberalização econômica continental.  

Uma melhor articulação do empresariado brasileiro surgiria com oportunidade gerada 

pelo fato de o Brasil sediar a Reunião de Ministros e o FEA de 1997, sendo que a organização 

do primeiro encontro ficaria a cargo do Itamaraty, mas a responsabilidade (e autonomia) pela 

mobilização e preparação do fórum empresarial recaiu sobre a CNI. Este órgão, por sua vez, 

percebeu que a capacidade de influência do empresariado seria bastante incrementada pela 

criação de uma entidade empresarial de cúpula capaz de representar e coordenar distintos e 

variados interesses empresariais transformando as demandas da categoria numa agenda de 

proposições junto ao governo. Assim, articulou-se em 1996 a CEB (Coalizão Empresarial 

Brasileira) a qual, ante a inexistência de critérios de filiação, primou pela representatividade 

ao possibilitar a participação de empresas e empresários de pequeno porte ou com capital 

internacional. 

 A criação da CEB representou também um esforço de amenização de posições 

radicais influenciou direta e propositivamente a posição oficial brasileira de negociar a 

liberalização comercial no âmbito da ALCA de forma vagarosa e gradual, respeitando setores 

econômicos sensíveis. Por outro lado, a proposição de acomodar interesses diversos na 

melhor das hipóteses tendia a gerar um posicionamento excessivamente genérico, porém 

acabou pendendo para a sobrerepresentação de associações mais estruturadas 

organizacionalmente (a própria CNI e a Fiesp, por exemplo). Essas estavam mais capacitadas 

a identificarem os riscos a que estavam sujeitas em caso de integração continental e, portanto, 

clamaram uma postura resultante mais protecionista para a CEB do que seria uma posição 

mediana de todos os interesses empresariaia em jogo. (Fernandes Oliveira, 2003: 40-54).  
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Sabe-se que, enfim, a metodologia de aferição do posicionamento empresarial da CEB 

aumentou a interlocução entre empresariado e governo nos últimos doze anos e tornou-se 

referência para o andamento de negociações comerciais internacionais acerca do Mercosul e 

de fóruns multilaterais como a OMC. Sabe-se ainda que, conforme a prevalência de um 

posicionamento defensivo da coalizão político-econômica brasileira, aliada a uma estratégia 

bilateral de negociações de liberalização via Tratados de Livre Comércios (TLCs), a ALCA 

perdeu espaço na agenda de política externa brasileira para o Mercosul. Lima & Cheibub 

(1994) detectaram que as elites brasileiras (combinando as opiniões de congressistas, 

administradores públicos, empresários e sindicalistas) já preferiam, no começo dos anos 

noventa, a integração sub-regional a um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. 

Entretanto, os empresários estariam divididos: não apenas 21% priorizaram um acordo com os 

Estados Unidos, como 22% indicaram outras preferências. Neste último caso, as respostas 

variam entre os que consideram ambas as alternativas prioritárias e os que enfatizam a 

condição do país como global trader e enfatizaram a relevância de uma inserção global sem o 

estabelecimento de prioridades geográficas.  

As negociações pela ALCA entravaram no último qüinqüênio, porém, lançaram luz 

sobre as alternativas de perspectiva, foco e modelo de integração regional. Fato é a 

manutenção de barreiras extra-alfandegárias ao mercado norte-americano, o dinamismo de 

mercados emergentes e a mudança de estratégias de liberalização comercial com o continente 

levaram ainda o governo FHC a retirar a ALCA das pautas de negociação da política externa 

brasileira e conferir um renovado destaque ao Mercosul e à integração sul-americana. Lula 

aprofundou esta postura como promessa de campanha89. 

 Isso não significa que os rumos da liberalização comercial brasileira passaram a ser 

consensuais. Entre 2001 e 2007, descresceu de 72% para 38% a proporção de membros da 

elite brasileira que consideravam o Mercosul um âmbito fundamental para as negociações 

internacionais do Brasil. De seu turno, 40% dos entrevistados consideraram que o Brasil 

perdeu uma grande oportunidade ao deixar de assinar a ALCA (Souza, 2008: 70- 78), 

principalmente em razão do peso das importações advindas dos EUA ao Brasil (14,90% em 

2008 - dados da Secex-MDIC).  
                                                            
89 Conforme trecho do Programa de Governo da Campanha Lula Presidente: Essa política em relação aos países 
vizinhos é fundamental para fazer frente ao tema da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). O governo 
brasileiro não poderá assinar o acordo da ALCA se persistirem as medidas protecionistas extra-alfandegárias, 
impostas há muitos anos pelos Estados Unidos. Essas medidas foram agravadas recentemente pelas condições 
definidas no Senado norte-americano para a assinatura do tratado e pela proteção à agricultura dos Estados 
Unidos. (PT, 2002 p.7). 
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Depois de mais de um século de iniciativas de coordenação e cooperação com países 

vizinhos, não restam muitas dúvidas quanto à importância da participação do Brasil num 

processo de integração político-econômica com a América do Sul, destino de parte 

significativa das exportações brasieliras. O fato é que a diversidade de perspectivas e 

oportunidades de ampliação dos lucros em comércio exterior no Brasil evidencia o importante 

papel que o setor privado arvora ao Estado brasileiro na promoção de um cenário favorável à 

atividade internacional das empresas brasileiras. Os esforços do governo Lula em diversificar 

os setores privilegiados são consideráveis, porém, os esforços políticos e econômicos em 

favor do aprofundamento da integração regional geram disensos quanto ao direcionamento 

concreto dos investimentos e quanto à natureza política da priorização deste sub-continente. 

 

5.1 A complexificação do empresariado exterior e sentidos de pressão política 
conflitantes. 

 

 Até o momento analisamos a influência do empresariado em política externa tratando-

o como uma categoria mais ou menos homogênea em motivos e estratégias de ativação. De 

fato, um perfil de representação mais abrangente corporificado no surgimento da CEB, denota 

a superação de um corporativismo empresarial restrito aos níveis micro e intermediário 

(mesocorporativismo ou corporativismo setorial), identificado com uma perspectiva da classe 

empresarial como ator político destituído de visão de longo alcance e visão de conjunto. A 

articulação empresarial em direção a um macrocorporativismo com ampla envergadura 

setorial e tripartite (englobando sindicatos, empresariado e governo) seria identificada, por sua 

vez, com o neocorporativismo europeu e propositiva de um projeto de inserção nacional 

(Oliveira, 2003: 28). Por sua vez, a pesquisa “Elites Estratégicas e Desenvolvimento” (uma 

das primeiras a sistematicamente analisar a opinião do empresariado brasileiro90 sobre a 

integração regional como iniciativa para promoção do desenvolvimento econômico do país) 

detectou um padrão de respostas relativamente concentrado intra-setorialmente e polarizado 

inter-setorialmente das elites privadas brasileiras. Este resultado foi atribuído muito mais ao 

reflexo das avaliações de custos e benefícios distintos de decisões políticas específica que a 

                                                            
90 Neste conceito estariam compreendidas: todas as empresas e/ou grupos empresariais privados, industriais, 
agrícolas e financeiros, nacionais e multinacionais bem como as empresas estatais e federais, A amostragem, 
por sua vez, consistiu da interseção de todos os grupos que constavam dos respectivos rankings das revistas: 
Gazeta Mercantil, Visão, Exame e Conjuntura Econômica no ano de 1992 (Lima & Cheibub, 1994: 38).  
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bandeiras ideológicas específicas, o que alude ao caráter pragmático da formulação das 

opiniões dos agentes econômicos brasileiros (Lima & Cheibub, 1994: 16-18 e 36). 

É justamente este caráter pragmático e não-ideológico da divergência de interesses que 

gera sentidos de pressão divergentes em relação a aspectos de política externa particularmente 

quanto às estratégias de inserção internacional do Brasil e à internacionalização de sua 

economia. Naturalmente a eficiência de representação agregada em torno de uma coalizão é 

fundamental para gerar uma pressão política contempladora de segmentos (e interesses) 

diversos, legitimada pelo argumento da pluralidade e, pois, mais difícil de resistir pelo 

governo. Entretanto, as assimetrias quanto à capacidade de estruturação e reestruturação 

competitiva internacional privada das empresas brasileiras juntamente com a exposição da 

atuação protecionista dos governos europeus, norte-americanos e mesmo argentinos91 

renovaram pleitos de reserva do mercado brasileiro sob argumentos de defesa de interesses 

nacionais principalmente nos últimos dez anos.  

Esse cenário se reflete, inclusive em diferenças de interesse e lógica de funconamento 

entre as burocracias brasileiras. Assim, os Ministérios, da Agricultura e da Fazenda 

preconizam políticas comerciais mais liberalizantes. O primeiro porque representam setores 

competitivos que enfrentam as maiores barreiras externas; o segundo porque entende que a 

abertura econômica é instrumental para a estabilização monetária. Por sua vez, os Ministérios 

das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Reforma e 

Desenvolvimento Agrário seriam protecionistas ao vocalizarem os posicionamentos de 

parcelas expressivas da indústria e da agricultura familiar (Oliveira & Pfeifer, 2006: 421). 

Fato é que, segundo Botafogo Gonçalves, vigora uma combinação de vertiginososas 

alterações nos cenários econômico e político. O país contava em 2008 com quarenta e oito 

multinacionais operando em diferentes cantos do mundo e os acionistas/dirigentes dessas 

empresas exerceram pressão sobre o governo para defender os seus interesses nos mercados 

em que investimentos brasileiros estavam presentes. Isso exigiu uma participação propositiva 

                                                            
91O protecionismo desses países é relevante no contexto em que respondem por percentual considerável das 
exportações totais brasileiras. Em 2008, os Estados Unidos responderam por 13,85% e Argentina, por 8,89% 
sendo os dois maiores destinos individuais das vendas brasileiras ao exterior. Por sua vez, a União Européia 
respondeu por 23, 44%, a ALADI, por 21,77% e o Mercosul isoladamente por 10,98% das exportações 
brasileiras naquele ano. (Fonte: Secex- MDIC). Se mesmo ante restrições, os mercados desses países e Blocos 
absorvem tão significativa proporção do comércio exterior brasileiro, denota-se que a competitividade (e os 
lucros potenciais) da produção nacional poderia ser ainda maior superando-se os entraves ao livre-comércio de 
algumas mercadorias.   
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e segura de nossa diplomacia econômica em possíveis litígios e disputas geradas por atitudes 

protecionistas de alguns de nossos parceiros comerciais.  

Espetacular tem sido o aparecimento das empresas transnacionais brasileiras, que, 
sem esperar políticas setoriais do governo, se ajustam às realidades do mercado 
globalizado, no qual vigoram três novas regras no mundo da produção, aqui 
sumariamente descritas: desnacionalização dos diversos elos da cadeia produtiva, 
dos insumos ao produto final, através do instrumento do outsourcing; sofisticação 
dos instrumentos de financiamento de produção, quebrando a tradicional vinculação 
orgânica entre propriedade físico-técnica e propriedade do capital financeiro; 
crescente participação dos “intangíveis”no valor final do produto (marcas, patentes, 
comercialização, selos ambientais e sociais, etc) (Gonçalves, 2008: 47-48).  

 

Especificamente no que tange à integração regional, não há que se negar a pujança dos 

vetores comerciais favoráveis aos investimentos. Sabe-se que, nos últimos anos, a venda de 

produtos brasileros para a América do Sul atingiu um ritmo de crescimento superior ao 

verificado no total de exportações brasileiras92. Somando-se isso a qualidade das exportações 

para a região, vez que produtos manufaturados representam mais de ¾ das vendas brasileiras 

(CNI, 2007: 11), evidencia-se que a liberalização econômica regional, além da integração 

infra-estrutural, contempla interesses de grupos econômicos poderosos no Brasil sem macular 

os princípios de autonomia e universalismo que norteiam as relações diplomáticas brasileiras.  

Ilustrando o afirmado supra: 

 

Merece registro, em 2004, o recorde histórico de exportações para aa argentina, mais 
de US$ 7 bilhões. O comércio brasileiro com a América do Sul também cresceu 
significativamente (...); destaca-se o alto valor agregado do comércio com os países 
sul-americanos: os produtos manufaturados ocupam 91% da pauta exportadora. Vale 
lembrar que a América do Sul é um mercado em dimensão equivalente à do Brasil, 
em tamanho, em PIB e população. Se trabalharmos com uma visão de longo prazo, 
seremos capazes de auferir os benefícios de uma América do Sul unida em sua infra-
estrutura e em seus mecanismos políticos e sociais (Amorim, 2005). 

A América do Sul é uma região que tem valor estratégico para o setor industrial 
brasileiro: a vizinhança e os acordos preferenciais da ALADI proporcionam 
vantagens de acesso para os exportadores brasileiros, a pauta de exportações 
brasileira para a região é essencialmente composta de produtos manufaturados e, nos 
últimos anos os investimentos de empresas brasileiras na região vêm crescendo de 
forma expressiva.Por outro lado, alguns países sul-americanos assinaram e estão 
assinando acordos comerciais ambiciosos com os Estados Unidos. Estes acordos, 
que conferem acesso privilegiado a mercados sul-americanos a produtores extra-
zona, constituem ameaça potencial para a posição ocupada pelas empresas 
braisleiras nos mercados sul-americanos e para suas perspectivas de expansão de 
negócios nessa região” (CNI, 2007: 9). 

                                                            
92 No ano de 2008, por exemplo, enquanto as exportações totais brasileiras cresceram 23,21 %, as exportações 
para o Mercosul cresceram 25,26%. (Dados do Secex – MDIC) 
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De outro turno, inclusive conforme já pontuamos, são recorrentes as referências ao 

esgotamento do modelo mercosulino de integração regional: a ineficiência ou fragilidade das 

instituições, às dificuldades de coordenação de interesses e políticas macro-econômicas entre 

membros tão assimétricos entre si e, mais recentemente, os investimentos em forma de 

concessões diplomáticas aos vizinhos por parte do governo brasileiro são críticas que refletem 

o desejo de que os esforços de liberalização econômica voltem-se para negociações com áreas 

mais dinâmicas do capitalismo, sejam com os Estados Unidos e União Européia ou com os 

demais emergentes no âmbito do G-8. Por outro lado também acusam o governo brasileiro de 

não defender os interesses de grupos nacionais que sofreriam concorrência desleal de seus 

semelhantes mercosulinos ou mesmo barreiras protecionistas insistentes à comercialização de 

seus produtos dentro do bloco.  

Utilizando-nos das opiniões e interesses em relação à evolução do Mercosul como 

recorte analítico93, desagregaremos o empresariado brasileiro em setores regionalistas, 

satisfeitos com os investimentos prioritários no Bloco do Cone Sul, e os internacionalistas, 

que prefeririam uma dissipação dos investimentos de liberalização econômica e/ou sentem-se 

prejudicados por algum aspecto do atual estágio de evolução integrativo-institucional do 

Mercosul. Atente-se para que as preferências envolvidas refletir-se-ão na defesa de estratégias 

político-exteriores alegadamente mais eficientes à projeção mundial brasileira,94 sendo que o 

ativismo político não é só suficiente para determinar o sentido da pressão de determinado 

setor econômico-empresarial95.  

                                                            
93 No âmbito de uma tendência mais ou menos consensual da liberalização comercial brasileira, a priorização do 
Mercosul é representativo de um projeto menos ambicioso (resultante de um consenso que agrega heranças 
nacional-desenvolvimentistas) de internacionalização, em que se preferiria consolidar a pujança econômica 
brasileira no plano regional. A “não-priorização” do Mercosul indica uma estratégia de internacionalização mais 
ambicioso, consubstanciado na confiança da competitividade do setor produtivo brasileiro.   
94 Não que haja uma incompatibilidade necessária entre os tabuleiros regional e mundial; ambos são 
compatíveis, se bem que o destaque conferido à esfera regional representaria não uma justaposição, mas uma 
sobreposição parcialmente excludente de iniciativas de incremento econômico. O argumento internacionalista 
evolui no sentido de falta de pragmatismo e perda de oportunidades na priorização da esfera regional em 
detrimento de esforços de negociação de preferências comerciais em mercados mais dinâmicos. Isso se reflete na 
declaração de um membro do Legislativo Brasileiro (Souza, 2008:70): “Acredito que a diplomacia brasileira 
deve englobar todas as possibilidades de acordo para abertura de novos mercados para os nossos produtos. 
Devemos investir tanto nas negociações multilaterais, como nas regional e sub-regional e em acordos 
específicos com alguns países estratégicos.”.  
95 Samuels, 2001 p. 32 desagrega setorialmente os montantes de contribuições privadas em campanhas politicas, 
informando que nas campanhas de 1994 e 1998, os setores, financeiro, de construção civil e de indústria pesada 
foram os principais contribuidores privados das campanhas presidenciais, sendo, juntos, responsáveis por 70,4% 
das doações em 1994 e 75,4% em 1998. Entretanto, essas informações são suficientes apenas para atestar a 
pujança do interesse de cada setor na regulação econômica estatal e não o direcionamento dos motivos de quem 
investiu nas eleições.  
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5.1.1 Os “regionalistas” (mais Mercosul) 

 

O Brasil está na América do Sul e não pode centralizar sua política externa em outra 
região. (Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-executivo do MRE em resposta às 
crítcas pelo setor privado de que o Brasil não priorizaria relações com EUA e EU - 
Valor Econômico, 26/03/2008)  

 

Atores regionalistas se destacam entre os que compatibilizam os seus interesses 

pragmáticos de expansão comercial no Mercosul e na América do Sul com a disposição do 

governo Lula em investir na dinamização econômico-produtiva no continente. Estes setores 

não são necessariamente acríticos à política externa nacional, com destaque para o que tange à 

condescendência do governo com atitudes protecionistas de membros e associados do Bloco 

do Cone Sul, mas exercem pressão a favor da assunção de custos da integração regional pelo 

poder público brasileiro, particularmente no âmbito das melhorias infra-estruturais ao trânsito 

mais livre e dinâmico de mercadorias, pessoas e capitais no continente. 

A pesquisa identificação das barreiras ao comércio no Mercosul: a percepção das 

empresas exportadoras brasileiras, publicada em 2001 pelo IPEA, revela que na virada do 

milênio o Mercosul era o destino de 54,2% das exportações brasileiras, sendo que as vendas 

para a região estavam crescendo ou eram constantes para 62,2% das empresas exportadoras e 

declinantes para apenas 27,8% delas. (IPEA, 2001: 25). Em recente pesquisa divulgada em 

2008 pela CNI empresários brasileiros divulgaram que a América do Sul representava 

oportunidades crescentes de investimentos nas áreas de construção civil (onde as empresas 

nacionais já têm inserção importante), tecnologia da informação (principalmente o 

desenvolvimento de softwares), serviços financeiros (com destaque para a tecnologia 

avançada que o setor conquistou) e consultorias diversas. 

O fato de as empresas terem interesse positivo direto no bloco não significa que elas 

deixarão de fazer reivindicações neste sentido. Merecem destaque entre os obstáculos ao 

Mercosul o preço dos produtos, a concorrência internacional e as barreiras não-tarifárias. 

Conforme o survey do IPEA, a indústria extrativa mineral, a metalúrgica de não ferrosos, 

indústrias de borracha e café, produtos químicos, farmacêutica, veterinária foram as que mais 

atribuíram importância ao preço como fator restritivo, o qual é visivelmente impactado pelos 

custos de seguro e frete e gastos com aduana no país importador (daí a barreira representada 

pelas tarifas, consideradas altas ou incapazes de gerar uma preferência mercadológica na 
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concorrência com terceiros países). Segundo o estudo do CNI, os empecilhos não-tarifários 

foram assinalados como significativos por 80% da amostragem realizada, com destaque para 

as regras de origem muito rigorosas. Esses fatos desembocam no interesse primordial 

atribuído à melhoria da estrutura física de logística e transportes na região96 (CNI, 2008 p.6).  

Mais recentemente, a integração infra-estrutural da América do Sul (transportes, tele-

comunicações e energia) é vista por 70% da elite brasileira como de extrema importância 

dentre os objetivos da política externa nacional (Souza, 2008: 53).  

 O governo Lula estaria ciente da importância da integração física para a otimização 

dos ganhos comerciais na região; os recursos públicos estariam sendo aplicados no seguinte 

sentido ao tema: 

O alicerce da Comunidade Sul-Americana é a integração da infra-estrutura física. 
Estamos dando passos firmes na execução dos projetos que elegemos como 
prioritários no marco da Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-
Americana, IIRSA. Nada menos que 43 projetos de integração física da América do 
Sul estão em andamento desde 2003, por meio de parcerias entre governos, 
empresas privadas e organismos financeiros regionais. Somente os financiamentos e 
garantias já aprovados pelo Brasil correspondem a mais de 2 bilhões de dólares. Boa 
parte desses recursos será aplicada no MERCOSUL, em obras como a duplicação da 
Auto-Estrada MERCOSUL, a construção da segunda ponte sobre o rio Paraná e da 
Termelétrica de São José, no Uruguai. (Lula, 09/12/2005) 

Avança, significativamente, a criação de uma malha de conexões energéticas, viárias 
e de comunicações entre os nossos países. De Norte a Sul, de Leste a Oeste, estamos 
impulsionando a construção de estradas, hidrelétricas e gasodutos. Essas obras têm 
forte impacto multiplicador sobre a geração de empregos, a captação de 
investimento, o estímulo ao comércio e a melhoria das condições de vida de nossas 
populações.O Brasil já participa ou participará diretamente em pelo menos um 
projeto de integração física em cada um dos países da América do Sul (Lula, 
29/09/2005) 

 

Não obstante, permanecem reclamações no sentido de que os investimentos do 

governo são insuficientes e não estariam focando na negociação de aspectos regulatórios 

internacionais, capazes de minimizar os trâmites burocráticos à circulação comercial no 

continente. Empecilhos não-alfandegários, como dupla tributação, desvinculados diretamente 

da oferta de crédito e da disponibilização de vias dinâmicas de transporte, seriam aspectos 

infra-estruturais não tratados pelo governo com a importância e a eficiência que os setores 

empresariais lhes parecem conferir. 

                                                            
96 Dentre as assimetrias, desconfianças e rivalidades históricas que marcaram o processo de integração regional 
na América do Sul, barreiras de língua, cultura, crenças políticas e estratégias de desenvolvimento traduziram-se 
em isolamento mútuo (particularmente do Brasil em relação aos países hispânicos) bem ilustradas na imagem de 
“arquipélago continental” cunhada por Darcy Ribeiro (Ribeiro, 1986). Esta imagem também é coerente para 
descrever as dificuldades não-alfandegárias ao livre comércio na América do Sul.  



  117

Não temos política de produção e exportação, nossa infraestrutura é dantesca, 95% 
do volume transportado sai por mar e os portos estão sucateados. Não temos 
logística. Estamos há anos discutindo multimodalismo e a burocracia não deixa sair. 
Temos uma política tributária que pune o exportador. Não podemos fazer remessas 
temporárias para fins de exportação pois a Receita cobra imposto sobre elas. É uma 
burocracia kafkaniana que só produz corrupção (líder empresarial anônimo in Souza, 
2008:67). 

 

A importância atribuída à concorrência internacional denota a normatividade do 

sentido protecionista atribuído ao Mercosul somado ao fato de que essa acepção é corroborada 

pela preferência das empresas estrangeiras (36,8%) de recorrerem ao governo brasileiro para 

solicitar providências contra eventuais restrições (IPEA, 2001: 27-34). O setor de serviços, 

por exemplo, se ressente da ausência de uma estratégia regional estruturada pelo governo 

brasileiro na facilitação do comércio (desembaraços burocráticos), harmonização de um 

padrão regulatório claro dos negócios da região, diminuição das restrições e custos à gestão 

financeira das operações (dupla tributação, caixa integrado entre outros) e facilitação do 

deslocamento temporário de mão-de-obra, via efetivação da livre circulação de pessoas e 

capitais dentro na região, inclusive no âmbito do Mercosul (CNI, 2007: 25).  

O viés de reserva de mercado conferidoao Mercosul é corroborado pela percepção 

significativa das restrições às exportações brasileiras identificadas pelas empresas nacionais 

com atuação neste bloco. Conforme dados da pesquisa Identificação das barreiras ao 

comércio no Mercosul: a percepção das empresas exportadoras brasileiras, a Argentina é 

considerada o parceiro mais protecionista do bloco em relação ao Brasil. É citada em vinte e 

oito dos trinta e cinco setores cento e sessenta vezes, sendo considerada um mercado restritivo 

por 50% ou mais dos representantes das empresas exportadoras entrevistadas97. As maiores 

reclamações foram identificadas em automóveis, ônibus e caminhões (100% das firmas 

respondentes), artigos plásticos (71,4%) e calçados (66,7%) (IPEA, 2001: 28 e 36).  

O protecionismo argentino é uma realidade corroborada pela popularização da 

expressão “Brasil-dependência” pelos meios de comunicação. Remete ao repentino aumento 

de competitividade dos produtos brasileiros com a desvalorização em 100% do Real em 

relação ao Peso Argentino atrelado ao dólar em janeiro de 1999 (Saraiva e Ruiz, 2008 p. 20) 

                                                            
97 Os dados são ainda mais signiifcativos considerando que a Argentina continua sendo o principal parceiro do 
Brasil na América do Sul respondendo por mais de 40% das exportações brasileiras em período recente, embora 
já tenham constituído mais de 50% em 1997-1998 (CNI, 2007:11). Por sua vez, as pesquisas coordenadas por 
Amaury de Souza em 2001 e 2008 detectaram a percepção pelas elites brasileiras de que este país tem interesses 
geopolíticos prioritários com a Argentina nas proporções de 96% e 95% respectivamente, sendo que, em 2008 o 
índice foi superior ao de qualquer outro país (Souza, 2008: 44). 
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A contrapartida foi a aprovação pelo governo argentino de uma série de salvaguardas a fim de 

preservar os setores domésticos do repentino ganho de competitividade dos produtos 

brasileiros, principalmente açúcar, automóveis e eletrodomésticos (Santana & Kasahara, 

2007: 03-04).  

Ainda sobre as preocupações protecionistas das empresas exportadoras para a América 

do Sul é representativa a pesquisa que averigua a erosão das preferências comerciais 

brasileiras na região encomendada pela FIESP e Instituto Ícone em 2004. Apesar deste estudo 

enfocar o perfil do comércio regional e das preferências tarifárias concedidas ao Brasil pelos 

sete países da ALADI (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela), não 

incluindo, portanto, análise específica sobre os membros do Mercosul, ele expôs a percepção 

de ameaça representada pelo surgimento de diveras frentes de negociação de acordos 

recíprocos dos EUA, Canadá, União Européia e Japão com países latino-americanos. Esses 

acordos, segundo estudos patrocinados por importantes associações industriais do país, 

deveriam servir de alerta para que o Brasil busque ampliar e consolidar as preferências de que 

goza no âmbito regional, a fim de proteger seu share nesse importante mercado (Rubens 

Barbosa & Associados, FIESP & ICONE, 2004: 2). No mesmo sentido, a ausência de acordos 

comerciais profundos com todos os países do continente e a existência de acordos paraleos à 

liberalização comercial como o Pacto Andino, limitam a margem de preferência das 

exportações brasileiras e a identificação e remoção das barreiras não-tarifárias de diversos 

tipos (CNI, 2007: 13).  

Isso indica também que mais que o aprofundamento da integração, a ampliação do 

Mercosul é vista como estratégia fundamental à disseminação da prevalência dos interesses 

comerciais do Brasil na região. 54% das elites nacionais preferem difundir a integração pela 

América do Sul, principalmente via articulação com a Comunidade Andina, enquanto apenas 

37% preferem aprofundar o Mercosul na sua estrutura atual.  

Uma situação ilustrativa a que se aplica este fato é a adesão da Venezuela ao Bloco. 

Há que se atentar para a natureza das críticas dirigidas contra a ratificação desta negociação 

no Congresso brasileiro. O empresariado nacional não seria substancialmente contra a 

integração comercial com a Venezuela, pois este país é um importante comprador dos 

produtos e serviços brasileiros de alto valor agregado, além de um inegável colosso energético 

(Lima & Santos, 2008: 13). Na verdade, a visão empresarial sobre o assunto consiste 

fundamentalmente no reflexo das vantagens comerciais advindas da incorporação da 
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Venezuela ao Mercosul. De acordo com Botafogo Gonçalves, faria total sentido a interesses 

econômicos brasileiros a presença daquele país no bloco, pois o norte brasileiro compra 

energia produzida na Venezuela e o pólo de Manaus poderá vender mais para este país com a 

integração (BBC Brasil, 04/07/2006). Sobre a importância estratégica e pragmática do 

ingresso da Venezuela no Mercosul, o governo brasileiro se pronuncia: 

A adesão da Venezuela ao Tratado de Assunção é mais do que um voto de confiança 
na força de nosso projeto comum. A expansão de nosso bloco até o Caribe reforçará 
a percepção de que o Mercosul é uma realidade continental, ajudará a visualizar o 
Mercosul como a espinha dorsal da integração da América do Sul. Queremos 
também que a presença da Venezuela no Mercosul contribua ao processo em curso, 
de formação da Comunidade Sul-Americana de Nações, que valorizamos 
especialmente. (Lula, 04/07/06) 

 

O comércio entre o Brasil e a Venezuela passou de US$ 880 milhões em 2003 para 
US$ 4,1 bilhões em 2006. Empresas brasileiras fazem grandes investimentos e 
constroem hidrelétricas, linhas de metrô, pontes, represas e sistemas de irrigação na 
Venezuela. Todos os membros do Mercosul estão de acordo quanto à adesão da 
Venezuela. O Mercosul é uma união aduaneira e não um bloco político de oposição 
a qualquer outro país e muito menos aos EUA, que, aliás, percebem isto 
perfeitamente  (Guimarães, 26/02/2007). 

 

Ante o aumento das exportações para a Venezuela, reportagem no periódico Valor 

Econômico em 27/06/2007 afirma a não-manifestação do setor automobilístico sobre 

eventuais críticas ao governo Chávez para não prejudicar o aumento de sua participação no 

mercado venezuelano. De seu turno, há manifestações do setor têxtil no sentido de que 

acordos preferenciais de comércio são fundamentais para se competir comercialmente 

internacionalmente com a China, por exemplo. Daí as preocupações com uma integração 

imperfeita e a perspectiva praticamente nula da possibilidade de efeitos multiplicadores de 

lucros a longo-prazo sem uma consistente atuação pública nos âmbitos geo-político, 

energético, científico e tecnológico na opinião desses atores capitalistas ansiosos por retornos 

pragmáticos a curto prazo (Lima & Santos 2008: 09-10). 

Conforme estudo encomendado pela CNI em 2007, em termos setoriais, 71% das 

vendas brasileiras para a região estão representadas por seis setores: indústria automotiva 

(26,1%) químicos e petroquímicos (14%), siderúrgica e metalúrgica (10%), equipamentos 

eletrônicos, principalmente telefones celulares (9,4%), máquinas e equipamentos (7,3%) e 

material elétrico (4,3%). Atente-se que, embora responda por menos de 20% das vendas totais 

do país, a participação da América do Sul nas vendas de manufaturados alcança 31,5%. 
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O Brasil corre permanente risco de perda de mercado nesses países (América do Sul) 
porque as exportações para a região não são de produtos onde o país detém 
vantagens comparativas naturais, mas se concentram em produtos de maior conteúdo 
tecnológico, nos quais a dinâmica do mercado internacional é altamente 
concorrencial (CNI, 2008: 16). 

 

Neste cenário, temos que o mercado da América do Sul é pequeno mas é consolidado 

tornando-se uma opção conservadora para os setores produtivos menos competitivos em sede 

internacional mais ampla. Os interesses comerciais do Brasil com os países do Mercosul já 

atingiram um alto grau de consolidação daí o interesse em preservá-lo (CNI, 2007: 18) e 

garanti-lo nos casos em que a liberalização tarifária continua entravada.  

Evidencia-se, pois, que industriais exportatores de produtos manufaturados 

(principalmente automóveis, produtos químicos, siderúrgicos) possuem um interesse positivo 

direto no Mercosul, já que os acordos de preferência tarifária não só impulsionaram o 

aumento do volume de comércio intra-regional e seus lucros em favor dos brasileiros, como 

criaram um mercado privilegiado na América do Sul para esses produtos que, em termos de 

preço e tecnologia, não são naturalmente competitivos no mercado internacional. A 

vinculação direta dos interesses desses setores empresariais com os acordos tarifários que vêm 

sido desenvolvidos no âmbito da integração econômica regional, principalmente do Mercosul, 

refletir-se-ia na pressão política que aqueles exercem ao sentirem a liberalização comercial 

ameaçada. Cria-se, assim, um empuxo coesivo à permanência do Bloco na agenda de política 

externa brasileira. 

A importância do Mercosul como destino de exportações brasileiras tem conferido 

alguma legitimidade à estratégia de política externa praticada pelo governo Lula na região. 

Dados do Boletim do Banco Central indicam que o volume das exportações brasileiras para o 

Mercosul cresceu 31% entre 2004 e 2005, e 20,4% entre 2005 e 2006, saltando de US$ 8,9 

bilhões em 2004 para US$ 13,9 bilhões em 2006. A este quadro geral, acrescente-se que em 

2006 a América Latina desbancou a Europa tornando-se o principal destino das exportações 

brasileiras no mundo e ainda absorveu cerca de 19% das exportações de manufaturados 

nacionais, enquanto a União Européia comprou apenas 9% delas.  

Segundo Welber Barral, secretário de comércio exterior do governo Lula98, em 2008 

as exportações brasileiras cresceram 21% para a América Latina, 47,5% para a Àsia e apenas 

13,4% para a Europa e 7,9% para os EUA. De acordo com Barral, o país teria diversificado 
                                                            
98 Em entrevista para o Jornal do Commércio de Pernambuco em 03/01/2009 
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sua pauta de exportações, mas a dependência a produtos primários ainda é grande e superior 

ao passado (o peso dos industrializados na pauta de exportações vinha crescendo até 2000 

atingindo 74,4% das exportações, porém, desde então, o peso dos produtos manufaturados ou 

semi-manufaturados já caiu para 60,5%).  

Excluindo os produtos primários, a participação brasileira no total exportado pelo 

mundo também vem caindo, o que denotaria a urgência (ou continuidade) de iniciativos 

governamentais às exportações, particularmente as industriais99, tendo em vista o valor 

estratégico das mesmas para a diminuição da vulnerabilidade externa do país. Aliás, o 

acúmulo de reservas em moeda exterior proporcionado por taxas totais crescentes das 

exportações brasileiras, segundo estimativas oficiais, teria possibilitado ao Brasil sentir menos 

os efeitos da crise de 2008 que outros países em desenvolvimento. Em novembro, por 

exemplo, enquanto as exportações brasileiras registravam alta de 5% em relação ao mesmo 

mês em 2007, a China teve suas vendas ao exterior reduzidas em 2% e o Chile em 19,8%. 

Apesar das altas expectativas geradas com os investimentos em integração regional, a 

diversificação do leque de negociações no âmbito das coalizões sul-sul além das insatisfações 

manifestadas por setores que tradicionalmente exportam para o Mercosul contra a política 

externa oficial100 relativizam a afirmação de que o foco internacional do governo Lula esteja 

prioritariamente voltado ao Cone Sul. No contexto de uma alegada solidariedade continental, 

o Mercosul é prioritário na agenda de política externa brasileira apenas como instrumento 

(Vigevani, Ramanzini Júnior & Favaron, 2007:40) estratégico para a inserção internacional do 

Brasil. Os investimentos na América do Sul são coerentes com uma cultura de valorização de 

ganhos a longo prazo e aceitação de custos a curto prazo para efetivar princípios integrativos 

como a associação de objetivos macro-econômicos comuns e dissolver os questionamentos 

quanto à liderança regional brasileira. 

 

                                                            
99 Almeida (2004:400) afirma que, no governo Lula o agronegócio teria sido beneficiado pelo aumento das 
exportações e pela acentuação por parte do MRE da liberalização agrícola como conditio sine qua non a 
qualquer acordo comercial com os países desenvolvidos; há que se levar em conta o considerável aumento dos 
preços das commodities no comércio mundial e a ascensão da pauta ambiental-energética à agenda de 
negociações estratégicas internacionais para se ajudar a compreender tanto o aumento das vendas internacionais 
do agronegócio, como a renovada importância conferida às reclamações políticas do setor.  
100 Resume significativamente as principais reivindicações ao governo, declaração de um dirigente de empresa 
brasileira multinacional com forte atuação na América do Sul: As empresas brasileiras têm atuado na região de 
forma agressiva e preponderante graças à estabilização monetária, mas precisamos de mercados regulados, 
com garantias mútuas para investimentos e respeito aos contratos (Souza, 2008:89).  
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5.1.2 Os “internacionalistas” ( menos Mercosul) 

 

Se há de fato barreiras a produtos agrícolas, têxteis, calçados, entre outros, existem 
muitas áreas inexploradas pelo país em qeu não há tanta proteção, por onde o Brasil 
poderia ampliar o seu leque de exportações O que depende do governo é corrigir os 
fundamentos macroeconômicos e a negociação muito ativa mais muito selecionada 
para buscar aqueles parceiros com os quais é possível aumentar o fluxo total de 
comércio. (Marcos Jank sobre a necessidade de se priorizarem negociações 
multilaterais – Estadão, 04/11/2004) 

 

Associações empresariais como o departamento de comércio exterior da FIESP, e 

think tanks especializados em comércio exterior como o Instituto de Estudo de Comércio 

Exterior e Negociações Internacionais (Icone), o Centro de Estudos de Integração e 

Desenvolvimento (Cindes) e a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) 

são os principais formuladores das críticas à postura da política externa em relação ao foco de 

investimentos do governo brasileiro na América do Sul. O primeiro argumento é que a 

valorização de negociações no âmbito do Mercosul e com países em desenvolvimento teriam 

afastado o comércio brasileiro dos mercados mais dinâmicos dos países desenvolvidos, vez 

que não houve avanços significativos na dimunuição das barreiras alfandegárias de países 

como EUA e Japão, além do fracasso das negociações da última Rodada Doha em 2008101.  

Essas coalizões representam empresas nacionais que funcionam como global players; 

são multinacionais que não dependem de tarifas preferenciais para serem internacionalmente 

competitivas e se localizam principalmente nos setores de petróleo, petroquímica, minério de 

ferro, siderurgia, aviação civil, bebidas, construção civil e agropecuária. Já aduzimos que 

esses setores têm recebido atenção considerável (talvez prioritária) do governo Lula em forma 

de crédito pelo BNDES e pelo ativismo internacional do MRE contra o protecionismo 

agrícola dos países desenvolvidos, além do o questionamento dos impactos ambientais e 

sociais do desenvolvimento de biocombustíveis. Note-se, por outro lado que os produtos 

primários, de participação crescente na pauta de exportações nacional, são em grande parte 

commodities de preço altamente flutuante no mercado internacional (Santana & Kasahara, 

2007: 10) e vulnerável a crises financeiras como a que despontou no final de 2008.  

Um dos grandes paradoxos acerca das críticas apresentadas ao Mercosul, é que muitas 

dessas são direcionadas no sentido da fragilidade de sua estrutura institucional 

                                                            
101 O protecionismo dos países ricos ainda é visto como ameaça por 50% da comunidade de política externa 
brasileira em 2008, mas este número era de 75% em 2001 (Souza, 2008: 52). 
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intergovernamental que oferece pouca credibilidade/previsibilidade à internalização dos 

acordos efetuados pelo Bloco102. Porém a busca pela preservação da capacidade do Estado (e 

das elites que este representa) para definir políticas públicas e diversificar os rumos da 

liberalização comercial indica que o interesse nacional permeado pelos princípios de 

autonomia e universalismo não passa necessariamente pelo aprofundamento institucional da 

integração regional103.  

Tanto é assim que existem preocupações empresariais em diminuir a importância 

estratégica do Mercosul para a política exterior brasileira e mesmo retroceder com o grau de 

integração alcançado, visto que os membros deste Bloco não compartilhariam de uma 

identidade de objetivos macro-econômicos e de projeção internacional (Vigevani, Ramanzini 

Jr., Favaron, 2007: 36). Neste sentido, encontro realizado em novembro de 2004, que reuniu 

empresários de diversos segmentos e entidades como FIESP, Abicalçados (Associação 

Brasileira de Fabricantes de Calçados), Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de 

Eletroeletrônicos) e AEB (Associação Brasileira de Comércio Exterior) demonstrou ser 

considerável a adversidade ao citado bloco regional. As discussões giraram em torno da idéia 

de defesa de um passo atrás em relação ao Mercosul, ou seja, sobre a necessidade de 

retroceder de uma união alfandegária imperfeita e desrespeitada para uma área de livre 

comércio efetiva. De acordo com o grupo reunido, o Mercosul seria uma âncora que estaria 

detendo o Brasil nas negociações internacionas, dificultando acordos bilaterais com os 

Estados Unidos e com a União Européia (Valor Econômico, 16/11/2004). 

 Ainda sobre a hipótese de retrocesso integrativo em questão: 

(...) o retrocesso do Mercosul para uma área de livre comércio não se 
compatibilizaria com a necessidade de manter a coesão no Cone Sul e, 
simultaneamente, garantir a autonomia necessária para enfrentar os desafios deste 
grande jogo internacional. Uma das grandes conseqüências desta hipótese seria a 
grande dificuldade em se manter as negociações Mercosul- União Européia, 
principalmente pelo interesse europeu em negociar com uma união aduaneira e a 
tendência natural representada pela força de atração dos Esstados Unidos sobre as 
economias menores da região (Mariano, 2006: 16-17)   

                                                            
102 Essa crítica, entretanto, prevaleceria entre empresários que possuem interesses em impulsionar a ampliação e 
priorizaçao comercial do Mercosul e deste sub-continente no âmbito da política econômica exterior brasileira. 
103 Na análise de Pinheiro (2000: 326-327), o grau de comprometimento que o Brasil assume nas questões 
internacionais varia de acordo com seus recursos de poder. Sua postura no âmbito regional é pautada por uma 
lógica de usufruto dos ganhos absolutos com a posição de liderança regional. Segundo o “institucionalismo 
pragmático”, quanto maior a presença brasileira em instituições multilaterais de grande amplitude, maior a 
projeção de sua voz, seus interesses e sua imagem de desenvolvimento e autonomia. Portanto, pela posição de 
destaque que ocupa na região, o Brasil estaria menos disposto a arcar com custos de perda de autonomia neste 
subsistema de poder, do que em sede internacional, onde seria “apenas” um emergente. Daí a pertinência do 
argumento de Lima & Santos ( 2008: 03) de que “(...) a ênfase na região não é incompatível com as negociações 
multilaterais, é mais uma porta que se abre à presença brasileira no mundo”.   
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Para reverter a erosão das preferências comerciais brasileiras alguns setores 

empresariais recomendam inclusive a retomada das negociações da ALCA na busca de um 

acordo “equilibrado e equitativo” na forma de single undertaking ou compromisso único, que 

consiste na negociação de um único pacote de objetivos ou na negociação de vários objetivos 

de formas única (“nada estaria acordado até que tudo seja acordado”). Isso ajudaria o Brasil à 

conter a proliferação de TLCs entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais latino-

americanos e a evitar uma liberalização comercial hemisférica à revelia dos interesses 

brasileiros. A esperança é que se retomem esforços na busca de: 

(...) um acordo hemisférico balanceado que recrie o comércio em todas as direções, 
respeite os princípios do single-undertaking, da Cláusula da Nação Mais Favorecida 
intra-regional e do comércio substancial, bem como evite os efeitos nefastos do 
desvio de comércio e investimentos e de conflitos potenciais gerados pelo 
cruzamento de diferentes regras de origem, padrões técnicos de produtos, listas de 
desagravação e exceção e diferentes mecanismos de solução de controvérsias (Ícone, 
Fiesp, 2004: 09) 

 

Pesquisa realizada em 2007 pela CNI (Prioridades para a agenda brasileira de 

negociações comerciais) apurou que as distribuições de exportação para América do Sul são 

extremamente concentradas: apenas nove estados (os da região sul e sudeste, mais Bahia e 

Amazonas) sediam 94% das empresas que se beneficiam diretamente das negociações com o 

continente. Daí a emergência do questionamento do caráter “democrático” de o Governo 

Federal suportar os custos de um processo de integração econômica disponibilizando créditos, 

perdoando juros, investindo em infra-estrutura comum, cedendo à prorrogação de prazos para 

a liberalização tarifária de produtos estratégicos entre outras medidas, quando falta apoio à 

integração nacional, por exemplo. Afinal é contrasenso dos investimentos para amenizar 

assimetrias na América do Sul quando as regiões dentro do próprio país carecem de 

investimentos em integração comercial-produtiva.  

Mais do que um caráter democrático, possuiria relevância a ineficiência distributiva de 

investimentos comerciais prioritários no Mercosul, afinal, conforme já aduzido, a região 

representa uma percentagem pequena do volume do fluxo do comércio internacional 

brasileiro (10,98% das exportações e 8,62% das importações nacionais, conforme dados da 

Secex-MDIC). Diante do incremento das iniciativas bilaterais e setorias em sede de promoção 

do comércio internacional: 

O Brasil deve adotar uma agenda pragmática de negociações comerciais, visando à 
melhoria das condições de acesso a mercados relevantes para as exportações 
brasileiras. Essa agenda deve ser seletiva e baseada em critérios econômicos: 
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tamanho do mercado importador, oportunidades para a expansão e diversificação das 
vendas brasileiras para cada mercado e níveis de proteção conferido aos produtos em 
que o Brasil é competitivo. (As recomendações são no sentido de:) elaborar 
estratégia para lidar com as ameaças e oportunidades resultantes da emergência da 
China na economia mundial e rever as estratégias brasileiras em relação ao Mercosul 
(CNI, 2007a: 3).  

 

O tratamento político pelo governo Lula do Mercosul é freqüentemente criticado por 

tirar a flexibilidade dos integrantes do Blocopara firmar acordos bilaterais com terceiros 

países, afinal, a TEC (Tarifa Externa Comum) obriga que Tratados de Livre comércio sejam 

aprovados por todos os membros do bloco. Esta restrição diminuiria a competitividade do 

Brasil em relação aos não-partícipes do Mercosul, a diversificação das relações de comércio 

exterior e particularmente o acesso aos mercados dos EUA e Ásia, o que desagrada setores de 

empresariado brasileiro, ansiosos por uma integração mais rápida e variada do país no 

comércio internacional. A ineficiência das negociações no âmbito do Mercosul seriam 

ilustradas pelo significado econômico mínimo (reduzido número de linhas tarifárias incluídas 

e margens de preferência pouco-expressivas) dos acordos realizados recentemente pelo Bloco 

com os grandes mercados mundiais, inclusive emergentes como Índia e África do Sul (CNI, 

2007: 2). 

Além disso, as concessões do governo brasileiro aos pleitos de países com menor peso 

econômico como Bolívia, Paraguai e Uruguai, têm produzido críticas intensas na medida em 

que supostamente revelariam um governo pouco comprometido com os interesses nacionais, o 

qual não reage ao desrespeito aos cronogramas estabelecidos para a abertura completa de 

determinados mercados a produtos brasileiros e ainda aceita novos membros (a Venezuela) 

sem o estabelecimento de um plano de eliminação de tarifas suficientemente claro (Lima, 

2008: 05 e Santana & Kasahara, 2007:15). Sobre a leniência do governo Lula em relação ao 

descumprimento de acordos de liberalização por parte de outros membros do Bloco, um 

embaixador declarou a Souza (2008: 77): 

O Mercosul é hoje o principal problema da política externa brasileira. Se os sócios 
não têm uma visão compartilhada, como definir os caminhos a seguir? Temos 
políticas muito divergentes, como o protecionismo argentino, e por isso não 
podemos confundir resultados comerciais com avanços efetivos. Quando a base da 
integração está em cheque, ganhos de comércio não são bons indicadores. Para 
melhorá-los, deveríamos integrar as cadeias produtivas. Não o fizemos e achamos 
que podemos resolver o problema fazendo concessões. 
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Em sentido análogo:  

Se a Venezuela entrar no Mercosul, mudará a lógica do bloco que é a relação Brasil-
Argentina. O eixo passará para Buenos Aires-Caracas. A visão do governo Lula é de 
completa tolerância com o que a Argentina quer. Ninguém investe lá, exceto as 
empresas privadas brasileiras. Mas, sempre que pode, a Argentina age sem se 
preocupar com o Brasil” (Souza, 2008: 85).  

 

Recentemente, o governo Lula cedeu às críticas no sentido de ser complacente demais 

com os vizinhos sul-americanos em contendas diplomáticas provocadas por estes últimos em 

nome da coerência de um discurso ideológico de “solidariedade regional” e do alinhamento 

desbragado ao populismo que viceja no continente. As pressões internas somadas à 

multiplicação de episódios que clamavam pela condescendência oficial brasileira culminaram, 

segundo Otávio Cabral em reportagem para a revista Veja de 03/12/2008, em uma nova 

orientação do governo para que os vizinhos sul-americanos sejam tratados da mesma forma, 

comercialmente como qualquer outro país, independentemente das preferências político 

partidárias pelos presidentes bolivarianos.  

A dispensa do assessor para assuntos internacionais Marco Aurélio Garcia, sob cuja 

influência o governo brasileiro trabalhou abertamente para a eleição de Evo Morales na 

Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai e Rafael Correia no Equador, coincide com uma ocasião 

ilustrativa deste novo momento. A crise diplomática gerada pelo presidente do Equador, 

Rafael Correia em novembro de 2008 ao anunciar, publicamente e sem qualquer consulta ao 

governo brasileiro, a moratória de uma dívida de US$ 250 milhões com a multinacional 

Odebrecht não teve o mesmo fim que a expropriação das refinarias da Petrobrás, em 2006 

pelo presidente boliviano Evo Morales. O Ministério das Relações Exteriores convocou o 

embaixador em Quito, anunciou o fim das parcerias de infra-estrutura com o Equador e 

ameaçou recorrer a organismos internacionais para cobrar a dívida, levando Rafael Correia a 

recuar de sua decisão.  

Essa guinada de posicionamento certamente teve a influência da pressão de grupos de 

interesse com voz nos âmbitos Executivo e/ou Administrativo. Naturalmente que o governo 

Lula tem preferências ideológicas, mas não se furta de ser permeado pela influência de 

múltiplos interesses conflitantes alguns dos quais, em face de uma conjuntura política e 

econômica ideal, prevalecem sobre os demais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito do presente trabalho partimos de uma linha de investigação sobre as razões 

de descontinuidades em política externa levando em conta a alardeada natureza estrutural das 

relações internacionais e, principalmente o tradicional insulamento burocrático do Itamaraty 

capaz de gerar uma tendência de concetração das atribuições decisórias referentes à defesa do 

interesse nacional no MRE. Ratifica-se, contudo, a hipótese, amplamente reforçada na 

literatura recente de análise de política externa de que política doméstica e política externa 

compartilham de uma elementos intersectantes e, portanto, particularmente num contexto 

democrático, a rotatividade de perspectivas estratégico-identitárias e os interesses das elites 

que dão suporte material à competição eleitoral também se refletem nas decisões de política 

externa. 

Esclarecemos que a alardeada concentração de poder deliberativo sobre política 

externa no Itamaraty, não corresponde a uma “carta-branca” para direcionar as relações 

exteriores brasileiras sem qualquer ingerência política. Uma interessante hipótese a se 

investigar neste sentido é de que a cúpula do MRE é escolhida pelo Presidente da República, 

em determinado momento, de forma a pôr em destaque funcionários que tenham uma 

concepção político-ideológica (não declarada em face da conveniência de neutralidade que 

convém a uma burocracia) compatível com a prevalescente na coalizão política vencedora. 

Outra possibilidade é que a semelhança de origens e valores econômicos e sociais por parte 

dos principais estadistas brasileiros e dos diplomatas levou a uma compreensão semelhante 

sobre projeto nacional, pelo que o Executivo tende a acatar as sugestões de estratégias de 

projeção mundial do Brasil dados pelos membros do MRE. 

Verificamos que, apesar de ser uma instituição capaz de conquistar credibilidade 

interna e internacional na defesa do interesse nacional brasileiro em face de seu corpo técnico 

de excelência, o MRE configura-se como uma instância burocrática responsiva ao Executivo 

como qualquer outro Ministério. Destaca-se que a competência e a responsabilidade pelas 

escolhas em sede de política externa recaem sobre o Presidente da República e sobre o 

Congresso Nacional, sendo que este último acumula funções tradicionais de controle dos 

acordos internacionais firmados pelo Executivo com iniciativas cada vez mais propositivas no 

sentido de atender aos interesses de um eleitorado cada vez mais afetado por negociações 

exteriores, principalmente as econômicas.  
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De fato, as deliberações substanciais sobre política externa dificilmente correspondem 

à uma simples reiteração pelo Executivo das interpretações majoritárias no Itamaraty sobre 

quais as formas mais adequadas ou eficientes de inserção internacional brasileira. Sequer estas 

interpretações são estáticas, capazes de configurar uma percepção cristalizada e unânime 

sobre em que consiste o interesse nacional do Brasil e que papel este país deve desempenhar 

na comunidade mundial. Análises da literatura especializada sobre a postura oficial brasileira 

em uma série de eventos-chave da política externa nacional nos permitiram detectar uma 

oscilação paradigmática em torno de um eixo de priorização de princípios com detaque para o 

pólo alinhamento ao centro econômico mundial versus pretensões de asserção mundial 

autônoma e original. 

A convergência de momentos críticos de excedente de poder e projeção mundial 

brasileira com a ascensão de setores políticos favoráveis à priorização das relações, mesmo 

assimétricas, com os centros do capitalismo resulta em um paradigma de política exterior de 

certa forma conformado com a divisão internacional do trabalho. A posição relativa do Brasil 

no sistema internacional não lhe permitiria ambicionar combater as injustiças que lhe impõe o 

status quo, mas tão-somente aliar-se aos “grandes” para obter seus favores e aprender suas 

“lições” de desevolvimento. 

De outro turno, em oportunidades que favoreceram uma projeção mundial do Brasil, 

mormente em períodos de prosperidade econômica, a chegada ao poder de grupos favoráveis 

à substituição de importações por meio de incentivos públicos à indústria nacional e ao 

incremento das exportações, os agentes de política externa brasileira foram ousados o 

suficiente para exigir contrapartidas às negociações desiguais com o mundo desenvolvido. 

Destaca-se um paradigma de confiança na capacidade de o Brasil superar o 

subdesenvolvimento dependente e suportar os custos políticos e econômicos de expor e 

afrontar as injustiças inerciais do sistema.  

Elucide-se que, com a caracterização em paradigmas, não tencionamos afirmar que 

transições paradigmáticas guardam relação necessária com uma mudança de perfil ideológico-

partidário do governo. Nem mesmo com a superveniência de um novo sistema político visto 

que, sob a perspectiva adotada, o advento da democracia, isoladamente, não pode ser 

considerado responsável pela reversão do nacional-desenvolvimentismo do período militar. 

Evidente, ainda, que elementos de continuidade e de descontinuidade, reflexos da 

(paradoxal?) fluidez histórica dos acontecimentos e dos constrangimentos institucionais 
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gerados pelas decisões anteriores, estarão presentes nas características de política externa 

empreendida por governos temporalmente próximos. Esse seria um importante motivo para 

não se estranhar a ausência de mudanças bruscas na agenda exterior de figuras políticas 

visivelmente adversárias, como Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva. 

Aliás, veementemente contestamos que a formulação da política externa de Lula 

funde-se essencialmente em razões ideológico-partidárias, como querem fazer crer algumas 

análises menos refinadas. Focando a eleição do status prioritário conferido à integração 

regional, temos que o destaque conferido ao tema remete a posturas políticas muito anteriores 

ao advento do primeiro governo federal petista e é ratificado por lucrativas, potencialmente 

crescentes, e ameaçadas relações comerciais preferenciais brasileiras na América do Sul. 

Confirmamos, pois, nossa hipótese pela vinculação do valor estratégico conferido aos 

investimentos de ampliação e aprofundamento do Mercosul pelo governo Lula à consecução 

de objetivos econômicos e políticos os quais servem de forma pragmática e direta ao interesse 

nacional. 

A discussão dos rumos da política externa brasileira foi de considerável relevância na 

campanha presidencial de 2002, atestando o crescente interesse social pelo tema, fruto dos 

efeitos de uma crescente interdependência global tornarem-se cada vez mais cotidianos. Lula, 

assim como tantos estadistas que o antecederam, não poderia ser insensível ao poder político 

do clamor de setores empresariais, principalmente quando organizados, relativamente 

uníssonos e convergentes com a postura ideológica petista enfaticamente contra a assinatura 

da ALCA. Talvez a associação da imagem da política externa de FHC à negociação de um 

acordo de livre comércio com os Estados Unidos com potencial para sucatear a indústria 

nacional tenha sido uma das mais bem aplicadas estratégias de marketing político a definir o 

rumo das eleições em 2002.  

Curioso é que, apesar de ter seus interesses ininterruptamente refletidos nos rumos da 

política exterior assim como nos da doméstica, o empresariado brasieliro é considerado 

incipiente na ingerência propositiva em relações internacionais brasileiras oficiais. Uma 

importante hipótese explicativa deste fenômeno seria a convergência de posicionamentos 

entre empresariado exportador e Executivo. Em uma das poucas pesquisas existentes sobre 

financiamento privado de campanhas no Brasil pode-se verificar que alguns dos setores 

econômicos que investem mais nas campanhas presidencias (indústria pesada, construção 

civil, setor financeiro entre outros) correspondem aos de algumas das maiores empresas 
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exportadoras do país, diretamente interessadas em ter voz na definição da macro-economia 

adotada pelo novo governo.  

A sustentação financeira eleitoral pelo grande empresariado exportador cria um grave 

constraint para o governo federal definir a política externa de encontro às boas oportunidades 

de negócio vislumbrada por essa elite econômica nacional. Por sua vez, dada a presente 

configuração das relações entre poderes na república democrática brasileira, há poucos 

incentivos à efetivação do veto legislativo às decisões do Executivo em sede de relações 

internacionais. Preveleceriam, majoritariamente entre os deputados brasileiros esforços de 

defesa de interesses mais focais referentes a um eleitorado local, o qual dificilmente terá 

dentre suas prioridades a anulação de algum acordo internacional. 

Ocorre que a dinamização e diversificação da atividade empresarial brasileira na 

última década gerou um panorama de complexificação dos interesses conflitantes no âmbito 

do empresariado exportador nacional. Fato ilustrativo neste sentido é que, apesar da 

reconhecida postura difusora de incentivos públicos pelo governo Lula, entre diversos setores 

empresariais a política externa em curso tem um índice significativamente superior de 

reprovação social que aquela de FHC. 

Os variados sentidos de pressão quanto aos rumos da política externa brasileira 

novamente poderão ser percebidos quanto ao tema da integração regional, particularmente 

quanto à aprovação empresarial da aceitação pelo governo brasileiro dos custos e da 

responsabilidade pela superação dos entraves ao Mercosul, em especial, as assimetrias entre 

os membros e o déficit de credibilidade da liderança regional brasileira. Representantes dos 

setores mais competitivos da economia nacional reclamam que o Mercosul impõe amarras 

institucionais as quais impedem vantajosas negociações bilaterais com países de mercados 

mais dinâmicos e capazes de representar um maior volume de comércio do que aquele 

exercido no Cone Sul. Além disso, criticam o governo por ser complacente demais com o 

protecionismo dos nossos parceiros sul-americanos, que, não apenas descumprem prazos de 

liberalização de produtos de grande importância para o Brasil na região (como o trigo e o 

açúcar), mas ameaçam contestar propriedades e créditos brasileiros em nome de uma melhor 

distribuição de renda no continente. 

Outros setores empresariais encaram como fundamentais e estratégicos os 

investimentos brasileiros políticos e econômicos na viabilização de uma integração 

econômica com a América do Sul. Os gastos federais em infra-estrutura física interfronteiriça, 
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o crédito oferecido aos membros menores do Mercosul e mesmo as concessões diplomáticas 

em sede de descumprimento contratual em desfavor do Brasil são percebidos como custos 

estratégicos fundamentais para uma espécie de reserva de mercado para produtos nacionais de 

alto valor agregado, mas que não teriam ainda competitividade internacional consolidada. 

Essa última perspectiva converge com a intenção do governo Lula de consolidar uma 

liderança regional brasileira, ameaçada não apenas por ofertas de liberalização do mercado 

norte-americano, mas pela desconfiança e antipatia despertadas pelas iniciativas brasileiras 

recentes de projeção internacional. Destaque-se o posicionamento da Argentina, principal 

parceiro regional do Brasil, em contrário à candidatura deste país aa um assento permanente 

no Conselho de Segurança da ONU. A capacidade ser uma liderança reconhecida em seu 

entorno geográfico é uma etapa fundamental do reconhecimento mundial do Brasil como uma 

potência média. Por isso, a relativa disposição do Governo Federal em assumir custos em prol 

da credibilidade da liderança brasileira na América do Sul. 

Não se pode negar, contudo, que o Governo Lula tem desenvolvido esforços 

consideráveis no sentido de se aproximar de algumas das economias mais dinâmicas do novo 

milênio. A coalizão sul-sul, não é apenas um instrumento ideológico de combate às 

assimetrias do liberalismo comercial mundial, leniente com protecionismos dos países 

desenvolvidos. É uma oprotunidade para fortalecer laços e engrendrar negociações de 

fomento comercial com as nações de maiores prospectos de crescimento econômico no 

mundo, como China, Índia e África do Sul. 

A primeira década do terceiro milênio se encerra com uma aguda crise no centro 

mundial do capitalismo. Se e o quanto isso revela transição de pólos de poder mundial é tão 

imprudente quanto impossível profetizar. Fato é que o panorama hodierno aponta para uma 

complexificação da convivência de interesses político-econômicos díspares tanto no âmbito 

internacional quanto no interno. É um quadro potencialmente favorável ao questionamento e 

afrontamento das potências mundiais e o ativismo político da diplomacia lulista poderia fazer 

eco ao de alguns pares sul-americanos afeitos a investir no endemoniamento do gigante do 

norte. Ocorre, contudo, que o protagonismo periférico do Brasil parece mesmo estar em 

avançado estágio de maturação. Estratégias de conciliação de preferências opostas nem 

sempre são possíveis, mas a disposição em compensar interesses historicamente preteridos 

pode apontar para a ascenção de um paradigma de liderança cooperativo e não-hegemônico 
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que corresponde aos anseios de estabilidade política interna e uma contribuição original à paz 

mundial.                 
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