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1. Introdução 

 

O Política Externa em Debate (PED) tem como objetivo discutir temas de 

política externa, utilizando-se do capital humano nesse assunto na presença de 

diplomatas, professores, militares e especialistas em geral. A discussão segue uma pauta 

específica, na qual diversos campos relacionados são contemplados. O evento se propõe 

a contribuir para o ensino e a pesquisa de política externa brasileira, de maneira a 

alcançar o público universitário em nível local e dar maior visibilidade a esses temas no 

meio social.    

Em sua segunda edição, o PED apresentará um balanço do governo Dilma 

Rousseff no que tange à política externa até o presente momento. Este breve 

informativo está divido em três importantes dimensões para a compreensão da política 

de Dilma. A primeira abarcando as áreas econômica e comercial, a segunda tendo 

segurança e defesa como norte e, por fim, a última parte, que trabalha as relações Sul-

Sul e suas variantes.   

 

2. Economia e comércio 

 

O Governo Dilma teve início em um momento econômico muito conturbado. 

Desde 2008, o mundo enfrenta uma severa crise econômica. O Brasil, assim como 

outros países emergentes, não foi tão afetado por essa crise como os EUA e a Europa. 

De acordo com fontes oficiais, o Governo de Dilma Rousseff objetiva “sair” da 

Crise em uma posição política e econômica melhor do que aquela que ocupava quando 

os problemas financeiros começaram. Para isso, foi criado o plano “Brasil Maior: 

Inovar para competir. Competir para crescer”, cujos objetivos são, principalmente, 

sustentar o crescimento da economia brasileira de forma inclusiva. 

No âmbito do comércio exterior, apesar de seguir ideias contidas nesse plano, a 

presidente Dilma tem feito pouco para evitar que o Mercosul perdesse importância e 

prioridade na política comercial brasileira. Segundo alguns acadêmicos, o Brasil mudou 

seu foco, ou melhor, o ampliou. A política externa brasileira não tem se concentrado, 

apenas, no bloco regional. Agora, o objetivo parece ser crescer em influência em toda a 

América do Sul, bem como reformar alguns sistemas de governança global, tais como 

Conselho de Segurança da ONU e FMI. 



A integração entre os BRICS, considerados pela Presidenta Dilma um 

“contrapeso” à crise econômica internacional, alcançou novos patamares com as 

discussões sobre duas entidades: o pool de divisas de reserva e o Banco dos BRICS. A 

reserva de divisas de emergência seria composta de US$100 bilhões (41 bilhões 

fornecidos pela China, 18 bilhões pela Rússia, Índia e Brasil cada, e 5 bilhões pela 

África do Sul); espera-se que esta reserva sirva como uma estabilização adicional desses 

mercados financeiros frente às flutuações internacionais. Já o Banco dos BRICS, cujas 

formas de estruturação e atuação ainda estão sendo discutidas, serviria para financiar 

projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países emergentes e inicialmente 

contaria com US$50 bilhões. 

A crise econômica afetou de maneiras distintas os BRICS, por isso as soluções 

para ela também foram diferentes em cada país. A China, principal parceiro comercial 

do Brasil, celebrou com o país no começo do ano um pacto que permite transações em 

suas próprias moedas, evitando as oscilações do dólar, que compreenderia cerca de 

US$30 bilhões. 

 

3. Segurança e defesa 

 

No que tange a lida com questões de segurança e defesa nacional no governo 

Dilma (2011-2013), podemos destacar os seguintes fatos: a compra de caças e 

equipamentos militares, a participação do Brasil no Conselho de Defesa Sul-americano 

(CDS) e as recentes denúncias de espionagem norte-americana à presidência brasileira e 

às grandes empresas nacionais.  

A compra de equipamentos militares tem sido pauta frequente no Ministério da 

Defesa desde 2001. Tem-se discutido o desenvolvimento de aviões em conjunto com os 

governos russo e indiano. Também, no que tange a questões mais imediatas acerca do 

material de segurança, o Brasil comprou R$2bi em baterias antiaéreas russas.  

Durante o governo Dilma, houve uma clara mudança de estratégia no âmbito de 

cooperação internacional. Se no governo Lula (2002-2010) a cooperação sul-sul era 

voltada aos países africanos, o governo Dilma procurou fortalecer os laços dentre os 

países da própria América do Sul. Quanto ao CDS, a participação brasileira se dá desde 

a proposta de criação, em 2008. Dentro do Conselho, Brasil e Argentina defenderam 

desde 2011 a criação de estratégias regionais – devido à vulnerabilidade nas questões de 

defesa no subcontinente, os esforços deveriam convergir para se defender de possíveis 

ameaças externas que ameacem sua soberania. 

Esses esforços para um reforço da defesa na região culminaram com a 

ratificação da criação da Escola Sul-americana de Defesa (Esude), em junho de 2013. O 

objetivo maior da Escola será formar oficiais com pensamento geoestratégico nascido 

na América do Sul. Também, a equipe da Unasul presente anunciou que serão iniciados 

os trabalhos de projeto e posterior construção da primeira aeronave sul-americana de 

treinamento básico militar. Já em agosto de 2013, um grupo de trabalho do CDS se 

reuniu em Brasília para discutir a criação de VANTS (veículos aéreos não tripulados, ou 

drones) para a região. Foram apresentadas propostas comuns para a elaboração das 

aeronaves, desenvolvendo parâmetros comuns. As aeronaves iriam, por exemplo, tratar 



de mapeamento cartográfico, detecção de incêndios florestais e contaminação de rios, 

entre outros.  

Mais recentemente, o jornal “O Globo” vazou informações que denunciaram a 

espionagem norte-americana no Brasil – em especial na Presidência da República e na 

Petrobrás. A Agência de Segurança Norte-americana (NSA, em inglês) assumiu o 

recolhimento de dados dentro dos EUA e, oficialmente, os EUA, reconheceram os 

questionamentos brasileiros. A reação brasileira foi de repúdio a tais práticas, o que 

reforça os esforços nacionais para um desenvolvimento de sistemas nacionais menos 

vulneráveis. Tem sido desenvolvido nos últimos anos o Sistema Expresso, de troca de e-

mails e informações confidenciais nacionais, além de também satélites brasileiros para 

que os dados não tenham que passar pelos atuais satélites – majoritariamente norte-

americanos.  

 

4. Relações Sul-Sul 

 

A política de Dilma ainda tem como foco as relações com a América Latina e 

seus principais parceiros na América do Sul. A presidenta afirma que instrumentos 

como a Unasul, o Mercosul e a Celac são essenciais para dar impulso à modernização 

dos países membros, assim como fortalecer as instituições democráticas da região.  

Ainda assim, Dilma parece implementar uma política externa tímida e confusa, 

mostrando ser pouco versada nos assuntos que se relacionam a esse âmbito do governo. 

Os problemas no Mercosul com o afastamento do Paraguai traduzem, de maneira 

bastante clara, a falta de tato da presidenta com o assunto. Na época do ocorrido, o 

governo Dilma defendeu o afastamento do país por considerar o impeachment do 

presidente Fernando Lugo um golpe e, hoje, tenta realinhar o vizinho ao referido bloco. 

Ações como essa transparecem inabilidade e vêm de encontro a um contexto de pouco 

avanço efetivo em cooperação econômica e política. 

Apesar de Mercosul e Unasul continuarem sendo, em tese, prioridades da 

política externa brasileira, o que se vê é o grande ônus da união aduaneira do primeiro, 

mas, ainda assim, uma forte dependência das relações expressas nesse canal. Os 

problemas enfrentados entre Brasil e Bolívia também conseguem transparecer uma 

política descarrilhada, uma vez que a troca de chanceler demonstra pouco manejo 

interno, implicando em menor efetividade das relações externas, principalmente as 

entendidas como Sul-Sul.  

Ainda no que tange às diretrizes brasileiras no âmbito das relações Sul-Sul, cabe 

ressaltar o declínio perceptível dos rumos da política externa nacional em relação ao 

continente africano. O rol Brasil-África, que alçou voo, sobretudo, no governo Lula, 

firmou-se essencialmente nos pilares da cooperação técnico-econômica nos setores de 

construção, petróleo e mineração. Nos anos subsequentes a 2009, por exemplo, o Brasil 

representava cerca de 4% no montante de importação do continente. 

A interação comercial entre Brasil e África não diminuíram. Pelo contrário, a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) constatou, em 

2012, o ainda pujante  potencial mercantil da supracitada relação, que, em uma quantia 

superior aos US$ 5 bilhões, superou o Oriente Médio em termos de importação de 



produtos brasileiro. A necessidade de abrir novos mercados e buscar oportunidades de 

investimento para a indústria brasileira continuam a impulsionar  

O declínio observado é, pois, de caráter mais político que econômico. Apesar da 

criação do Grupo África , como  um grupo interministerial que visa precisamente 

associar investimentos brasileiros a programas de investimento local na África
1
, o 

fôlego tomado, no governo anterior, certamente não está tão evidente quanto outrora. A 

presidente, Dilma Rousseff, apresenta-se muito mais cautelosa e menos intuitiva na 

formulação de políticas que envolvam a África, apesar do contínuo discurso de “forte 

movimento para a África”. A realidade é, entretanto, prova de que o projeto de interação 

intercontinental iniciado por Lula não logrou tanto êxito. Ademais, há uma persistente 

falha, na política externa brasileira, em definir suas diretrizes para o supracitado  

continente. 

                                                           

1 Ver http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09904.pdf  

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09904.pdf

