
FGV: até que ponto existe uma articulação internacional do 
Brasil que contribui para o desenvolvimento sustentado? 

 
1) COMENTARIOS GERAIS SOBRE A POLITICA EXTERNA DE LULA 

- visão diferente de mundo 
- mudar a geografia econômica, política e comercial 
- mudar o eixo da dependência externa brasileira (SUL-SUL) 
- reforma das instituições multilaterais (G-7, FMI,BM, ONU) 
- parte do projeto nacional desenvolvimentista do PT   

 
 A) quebrou o consenso 
 B) partidarização (PT)  

C) ideologização  
D) retórica e realidade: confusão entre Partido e Governo 
E) protagonismo Lula/Amorim 
 

2) PRINCIPAIS PRIORIDADES DA POLITICA EXTERNA  

(tendo como pano de fundo uma visão de mundo diferente e introduzindo um forte 
componente ideológico na formulação e execução da política externa (temperada por 
pragmatismo), as principais prioridades Governo brasileiro foram: 

a. Negociação comercial multilateral - Rodada de Doha  

b. Reforma CSNU (assento permanente) 

c. América do Sul (Bolívia e Venezuela) –Liderança ‐  Brasil sem agenda 
(solidariedade e generosidade) reboque – isolado ‐Mercosul – paralisado – 
criação novas instituições (UNASUL, Cons. Defesa, Cons. Droga. CELAC) 

d. Fortalecimento das alianças sul-sul – parcerias estratégicas com a China, 
Índia, África do Sul, Rússia (África, O. Médio) 

e. Política externa altiva e ativa (relação com paises desenvolvidos são 
tratadas pragmaticamente, não são prioridades da política externa)  

f. Continuidade com ênfases diferentes 

 

3) O CRESCIMENTO DA ECONOMIA GLOBALIZADA E A CRESCENTE 
ATIVISMO DA POLITICA EXTERNA EXPLICAM RESULTADOS 
POSITIVOS  

a. fatores internos e  externos (respaldo da economia – temas globais)   

b. Comércio exterior e internacionalização da economia brasileira 

c. Comércio sul-sul (China e Rússia) –BRICS – G-20 



d. Altiva e Ativa: Relações com a Africa (criação 15 Embaixadas)  e O. 
Médio (Cúpula/Annapolis) 

 
RESULTADOS POSITIVOS (em grande parte, naquilo que representou 
continuidade) 
 
‐ maior presença no mundo ‐ projeção externa  

‐ comércio (serviços), meio ambiente, mudança clima, energia, alimentação 

‐ diplomacia presidencial (fator Lula) 

‐ sul/sul 

‐ g‐20, institucionalização dos BRICS 

‐ fator moderação na America do Sul 

 

4) PRINCIPAIS PRIORIDADE DA POLITICA EXTERNA NÃO TIVERAM 
RESULTADO 

a. Rodada Doha (estratégia de negociação comercial equivocada – nenhum 
acordo de livre comércio negociado); 

b. Reforma do CSNU (assento permanente) – aproximação Africa (contra); 

c. América do Sul (Bolívia e Venezuela) – liderança – Brasil sem agenda 
(generosidade), reboque – isolado; 

d. Mercosul: paralisado – novas instituições (social e político); 

e. Sem falar de outras iniciativas: ampliação da relação com o Irã, apoio ao 
programa nuclear, a iniciativa com a Turquia, a atitude em relação a 
Honduras, e a relação com os EUA (confrontação e ideologia); parceria 
estratégica com a China; 

f. Estratégia de negociação comercial pouco ajudou para ampliar as 
exportações e gerar empregos na economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


