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capítulo 1

PersPectivas Para o Brasil no cenário internacional1

Rubens Ricupero

Quando se fala sobre o cenário internacional, e as oportunidades ou perspec-
tivas para o Brasil, a tendência natural é separar, por uma questão de método, 
esses dois aspectos. Não podemos esquecer, porém, que o cenário interna-
cional e o Brasil se encontram em uma interação constante: um age sobre o 
outro. Na prática, é muito difícil separar as duas coisas. Hoje em dia, ao falar 
em globalização, uma das definições em que frequentemente se pensa é a de 
que, na globalização, tudo o que é global passa a ser relevante para o nacional, 
e o que é nacional, local, passa a ser relevante para o global. Isso é ainda mais 
verdade para um país como o nosso, cada vez mais integrado nessa teia de 
relações internacionais. 

Lembraria até – fazendo uma comparação com um autor que sofre injusta-
mente de má reputação – que Maquiavel diz que o Príncipe precisa de Fortuna 
e de Virtù (Virtude). Fortuna, que significa sorte em italiano, é um pouco o que 
desejaríamos que o cenário internacional nos desse. Condições vantajosas, pro-
pícias. Mas isso não basta se o Príncipe não tiver Virtude, isto é, se não for capaz 
de responder a esse cenário, a essas condições favoráveis, utilizando-as bem, sem 
desperdiçar as oportunidades.

Falarei sobre as perspectivas para o Brasil não esquecendo nunca esses dois 
lados da questão. Sem querer entrar na discussão de saber se é mais importante 
o cenário internacional ou a nossa resposta de planejamento e de crítica, existe 
naturalmente um aspecto que depende mais de nós. Isto é, está mais ao nosso 
alcance influir sobre a nossa resposta do que influir sobre o cenário internacional.  
É claro que também temos a capacidade de tentar fazer com que o cenário externo  
seja aquele que desejamos, mas o nosso poder sobre ele é muito mais limitado do 
que em relação às nossas próprias respostas. 

1. palestra proferida no Seminário perspectivas para o Brasil no cenário internacional, ocorrido no auditório do Ipea, 
em Brasília, no dia 24 de abril de 2008.
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Nesse sentido, quero dar um exemplo que me parece muito claro: os dois 
países que mais se beneficiaram com as condições vantajosas para o comércio 
internacional ao longo dos últimos 20 anos foram a China e Taiwan (que não 
deixa de ser, de certa forma, uma expressão da China). Pouca gente se lem-
bra de que a China e Taiwan, até o ano 2000, nem sequer eram membros do  
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e, portanto, não se beneficiavam 
dos acordos do multilateralismo comercial. Podiam ser vítimas de qualquer tipo 
de discriminação, não havia praticamente nenhuma norma internacional que 
os protegesse. No entanto, isso não impediu que esses dois países tivessem um 
êxito espantoso. Tanto que a China está em vias de se tornar a maior potência  
comercial do mundo, se é que já não se tornou. E como ela fez isso? Aproveitando  
as condições vantajosas do cenário mundial, embora não tivesse o benefício 
dos acordos internacionais. Aproveitou-as, por quê? Porque possuía o que mais 
vale em comércio, que é a capacidade de oferta, o que os americanos chamam 
de supply capability, ou seja, a capacidade de oferecer produtos adequados, com 
qualidade adequada e preços competitivos no mercado internacional. E isso  
dependia, sobretudo, da China. Foi a estratégia chinesa que levou o país, e 
Taiwan também, a adquirir essa capacidade.

Um contra-exemplo, que é sempre útil de invocar no Brasil quando se fala 
em acordos de livre comércio, é o México. Ele teve, graças ao Tratado Norte-
Americano de Livre Comércio (NAFTA), que é o acordo de livre comércio com 
os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, vantagens fantásticas no cenário inter-
nacional, porque obteve um tratamento privilegiado, preferencial. No entanto, 
ao longo dos anos de duração do NAFTA, o México teve um crescimento 
medíocre, em geral até inferior ao do Brasil. A média dele ao longo dos últimos 
anos é de 3,0% a 3,1%, apesar das vantagens proporcionadas pelo acordo de 
livre comércio. Hoje, o México começa, em muitas áreas, a ser deslocado do 
mercado americano pela China, apesar de a China não gozar dessas vantagens 
preferenciais. Não obstante, a China tem as vantagens que lhe foram conferidas 
pela sua clara estratégia nacional de desenvolver uma grande, incomparável 
capacidade de oferta.

Após essa introdução, gostaria de falar não tanto das mudanças no cenário 
que possam ocorrer em matéria política ou mesmo econômica, à luz da crise  
financeira mundial e da grave recessão americana. Tenciono concentrar-me 
em três grandes tendências, a saber: a mudança no cenário sobre petróleo e  
commodities em geral, com certa ênfase nas commodities agrícolas; os problemas 
que vão decorrer do aquecimento global para o sistema produtivo e para a oferta de  
determinados produtos; e a questão da transição demográfica no mundo, sobre-
tudo no Brasil.
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Procurarei, na medida do possível, avaliar essas três grandes tendências, mas 
sempre indagando a quem beneficia o resultado de cada uma delas dentro do 
Brasil. Ou melhor, não me preocupa apenas saber se o Brasil como um todo, o 
Brasil como Estado, como um ator do cenário internacional, vai ficar melhor ou 
pior, em função de cada uma dessas tendências. O que me preocupa saber é se, 
em geral, o povo brasileiro se beneficiará ou não. Pode parecer que não há contra-
dição entre essas coisas, mas há. Utilizando como exemplo nosso cenário, pode-se 
perfeitamente imaginar situação na qual, graças às vantagens criadas para as ex-
portações de commodities agrícolas, alguns grupos que se beneficiam de um alto 
grau de concentração de capital possam obter benefícios fantásticos, enquanto a 
maioria da população continuaria a receber somente migalhas. Isso, para mim, 
não seria um benefício para o Brasil. Poderia até ser considerada uma vantagem  
macroeconômica, mas o importante seria tentar verificar como tal tendência  
beneficiaria ou não a maioria dos brasileiros.

Passando ao exame da primeira dessas tendências, a do petróleo e das  
commodities, parece óbvio que não só em função de tendências internacionais, 
mas de desenvolvimentos ocorridos no próprio Brasil, o cenário é, aparente-
mente, muito propício para nós. Se for confirmada a perspectiva aberta pela 
chamada camada pré-sal da Bacia de Santos, tomada em sentido extenso – desde 
o sul do Espírito Santo até Santa Catarina –, o Brasil talvez tenha condições, 
num horizonte médio de 10 a 15 anos, de se tornar um exportador de petróleo 
de porte respeitável. A primeira consequência, de um ponto de vista macro, é 
que o Brasil, estrategicamente, passa a ser um país que despertará muito mais 
interesse e valorização no mundo, o que já está acontendo neste momento. Todo 
grande ator emergente no mercado de energia e de petróleo, em um período 
no qual não está havendo grandes descobertas em outros lugares, faz com que 
o país por si só ganhe em importância relativa. Não há a menor dúvida de que 
isso irá afetar o Brasil como um todo, politicamente, diplomaticamente, eco-
nomicamente. Se as perspectivas se confirmarem, essa situação nova represen-
tará uma solução definitiva para o chamado estrangulamento do setor externo.  
A partir desse momento, de fato, o Brasil se livraria de um problema secular e 
passaria a não ter mais déficit em conta corrente, como agora voltou a apresentar 
numa velocidade preocupante. O Brasil, nesse ponto, resolveria em definitivo a  
questão do balanço de pagamentos.

Existe, contudo, a outra face da moeda. Nesta segunda face vamos preci-
sar da Virtude, porque até agora tivemos, sobretudo, a vantagem da Fortuna.  
O primeiro desses problemas novos seria, evidentemente, a apreciação da moeda  
brasileira, tendência a que já estamos assistindo em termos internacionais e que 
se consolidaria e reforçaria. Poderia, por exemplo, levar facilmente à chamada  
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“doença holandesa”,2 a uma intensificação da desindustrialização prematura. Aqui 
é que se coloca a questão das respostas. A qualidade do resultado final vai depender 
de saber se vamos utilizar essas vantagens proporcionadas pelo cenário internacio-
nal e pela nossa geologia para, desde cedo, começar a definir o que tencionamos 
fazer com o petróleo e o gás. Usaremos o petróleo e o gás apenas para queimar, 
para exportar? Queremos nos tornar uma nova Venezuela? Vamos repetir o que 
aconteceu com o México na década de 1970, quando foi descoberto o campo gi-
gante de Cantarell no Golfo do México? Naquela ocasião, o presidente do México 
anunciou a descoberta pela televisão, declarando de forma sensata: “o México está 
consciente do perigo que outros países não souberam evitar e não vai desperdi-
çar essa nova riqueza”. Apesar dessa advertência, o México não fez outra coisa.  
Durante 30 anos, cometeu exatamente o mesmo erro que tinha sido cometido por 
outros países. Hoje a produção do campo está caindo e pouco ficou dessa vanta-
gem comparativa. Que esse perigo não é imaginário, que não depende apenas de 
nós estarmos conscientes dele, pode ser demonstrado facilmente até pelo fato de 
que, até agora, não soubemos cuidar bem do problema dos royalties do petróleo 
offshore. O sistema que foi definido quando descobrimos o petróleo offshore aca-
bou beneficiando um pequeno número de municípios e, mesmo assim, eles des-
perdiçaram o dinheiro. Boa parte desses municípios que receberam royalties – não 
só no litoral fluminense e capixaba, mas também das empresas do Polo Petro-
químico da Bahia – ostenta padrões baixíssimos de desenvolvimento humano, 
de atenção à saúde e à educação. Não se pode dizer, então, que a possibilidade 
do erro não passaria de uma hipótese futura ou aleatória porque já começamos  
errando nessa questão, existindo, portanto, boa possibilidade de repetirmos o erro. 
Seremos capazes de definir, para utilização do petróleo e do gás, a estratégia mais 
inteligente de se utilizar essas riquezas para um processo produtivo que agregue  
valor ao que o Brasil vai exportar, ou vamos apenas repetir mais um dos ciclos 
extrativistas da história econômica brasileira?

Passo ao segundo subitem, que é o das commodities. O que ficou dito 
sobre o petróleo aplica-se, quase da mesma forma, à exportação da soja ou de  
outros alimentos com os quais o Brasil tenha vantagem comparativa, como carne  
e vegetais. Calcula-se que, devido à transição demográfica no resto do mundo  
e à evolução que ocorre na China e na Índia, nos próximos anos, 2020 ou 2030, 

2. Segundo Bresser-pereira e Marconi (BRESSER-pEREIRa, l. c. e MaRcoNI, N. Existe doença holandesa no 
Brasil?, 2008), a doença holandesa é um fenômeno decorrente da existência de recursos naturais abundantes que 
geram vantagens comparativas ao país que os possui e que, segundo os mecanismos de mercado, podem levá-lo a se 
especializar na produção desses bens e a não se industrializar ou, ainda, a se desindustrializar, mediante o estímulo à 
importação dos demais bens necessários, o que inibiria o processo de desenvolvimento econômico. Sendo assim, doen-
ça holandesa seria, tecnicamente, a sobre-apreciação crônica da taxa de câmbio causada pela abundância de recursos 
naturais e humanos baratos, compatíveis com uma taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as demais indústrias 
de bens comercializáveis; constituiria um obstáculo, do lado da demanda, ao inviabilizar investimentos mesmo quando 
as empresas dominassem a respectiva tecnologia (Nota dos organizadores.).
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a demanda de carne vai dobrar, a demanda de grãos vai se multiplicar 75%.  
Temos, por conseguinte, um cenário favorável para a produção brasileira de 
carne, grãos etc. Mas aí também se coloca o problema: vamos fazer isso a que 
preço? Com a destruição do meio ambiente, como viemos fazendo até ago-
ra? Ou vamos procurar utilizar essa vantagem também para agregar valor aos 
próprios produtos oriundos desse tipo de agricultura? Não devemos esquecer 
que nossa história econômica foi, em grande parte, dominada no passado pela 
exportação de commodities. Conforme bem escreveu Caio Prado Júnior, desde 
o início o Brasil foi um país definido, caracterizado pelo sentido da coloni-
zação – isto é, éramos uma colônia de exportação, que produzia e exportava 
commodities tropicais e minérios para o mercado de fora, na base do latifún-
dio, da grande propriedade e do trabalho escravo. Tal sistema não nos permi-
tiu enriquecer a sociedade ou realizar o grande salto do desenvolvimento que 
transformou os EUA. Nessas condições, se formos repetir nosso passado, receio 
que as vantagens das tendências de agora não irão, uma vez mais, resolver nosso 
problema de desenvolvimento.

Passo agora ao aquecimento global, tema que também permite essa inte-
ração entre os fatores de fora e os de dentro. Tudo indica que o aquecimento 
global já começa a afetar a estrutura da oferta em todo o mundo. O número 
de grandes catástrofes naturais dobrou de 20 para 40 nos últimos anos, e certos 
episódios recentes, como o da seca australiana, têm a ver diretamente com essa 
mudança, possivelmente irreversível. Os australianos, que eram grandes pro-
dutores e exportadores de arroz, estão abandonando esse mercado. A produção 
australiana de arroz caiu 98%, uma cifra espantosa. Como o arroz é planta que 
demanda muita água, os produtores estão vendendo os direitos de uso da água, 
que lá são mais importantes que a propriedade da terra. Portanto, estão saindo 
do mercado, o que explica em parte que o arroz tenha visto seu preço aumentar 
127% nos últimos meses.

Diante dessa questão, o problema é saber como vamos nos preparar. O Painel  
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) – painel das Nações Unidas 
(ONU) sobre mudanças climáticas –, está cansado de repetir que os países mais 
atingidos na produção agrícola serão os tropicais e subtropicais, sobretudo nas 
áreas mais próximas ao Equador, pela razão evidente de que, quanto mais quente 
for o país, mais complicado vai ficar se a média de temperatura subir 2,0 ou 2,4 
graus, como já é mais ou menos inevitável, pelo acúmulo de gases na atmosfera. 
Seria ainda pior se subisse 3, 4, 5 ou 6 graus centígrados.

O problema não se limita ao aumento das temperaturas; o mais difícil de 
prever, na questão da mudança climática, não é tanto a variação de temperatura, 
mas como essa variação irá afetar o nível das precipitações. Sobre isso há muitas 
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divergências entre os estudiosos do clima. No entanto, a maioria deles – inclusive 
os estudos e projeções feitos pelo laboratório Hadley,3 do Reino Unido, o mais 
adiantado centro de estudos dessas variáveis – indica que, caso a temperatura 
suba muito na Amazônia, haverá um forte efeito redutor na umidade exportada 
pela floresta para outras zonas. Sabe-se, hoje em dia, que boa parte das chuvas 
no Oeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, chegando até Buenos Aires e 
Pampas, provem da umidade da Amazônia. Nesse caso, poderá haver um efeito 
extremamente negativo sobre o que consideramos hoje a nossa mais indiscutível 
vantagem comparativa, a capacidade de produzir alimentos a baixo custo. 

O Brasil, infelizmente, tem tido pouca Virtude em enfrentar esse problema, 
porque dispõe de pouquíssimos estudos, escassas pesquisas sobre essa interação 
entre o aumento de temperatura e as precipitações. Sofremos um grande atraso na 
transição do governo passado para o atual. O professor Enéas Salati, nossa maior 
autoridade científica na questão das precipitações ligadas a mudanças de clima, 
estava para montar, no contexto do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas,  
uma grande rede de estações coletoras de dados. Essa rede estaria na base das defi-
nições do que deveria ter sido o programa brasileiro contra as mudanças climáticas.  
Infelizmente, tal esforço sofreu grande descontinuidade devido às alterações  
administrativas consequentes à troca de governo. Só agora é que  está sendo  
retomado, graças ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o esforço de tentar  
implantar uma rede com a definição de uma política, mas com um atraso de mais 
de seis anos numa questão em que cada minuto conta. 

Para ilustrar como se teria podido fazer muito mais do que fizemos até ago-
ra, cito um exemplo: o primeiro-ministro da Austrália, em discurso de inaugura-
ção, poucas semanas atrás, da Conferência da Agricultura Australiana – organiza-
da pelo Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), o 
grande think tank da agricultura australiana – apresentou projeções muito minu-
ciosas. A Austrália prevê, por exemplo, que no ano 2020 vai ter uma diminuição 
de 10% da precipitação pluviométrica. O ministro forneceu até dados quantita-
tivos de como isso vai afetar a exportação de carnes, de grãos etc. O Brasil nessa 
matéria não tem ideia, não temos a menor pista do que vai acontecer ao país, 
porque até agora não nos preparamos. 

Finalmente, o último tema que gostaria de abordar é o da transição demográ-
fica, em um mundo no qual a população vai crescer de 6,7 bilhões para mais de 9 
bilhões por volta do ano 2050. No Brasil, estamos no início de uma janela de opor-
tunidade que talvez perdure por 50 anos, aquilo que o demógrafo e professor da 
Escola de Pós-Graduação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  

3. o autor refere-se ao instituto meteorológico britânico Hadley centre for climate prediction and Research  (Nota 
dos organizadores).
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José Eustáquio Diniz Alves, chama de bônus demográfico. Ao invés de ter, como 
ocorreu a partir da década de 1950 até o final dos anos 1980, um forte ônus 
demográfico – isto é, um número muito grande de dependentes, sobretudo crian-
ças, para cada 100 pessoas em idade produtiva – ter-se-á apenas 40 e poucos de-
pendentes por 100 pessoas em idade produtiva. Isto terá consequências imensas. 
Por exemplo, crescendo economicamente a 5% ao ano, podemos melhorar a dis-
tribuição de renda, a renda per capita, na mesma proporção em que ela melhorava 
quando o país tinha de crescer 7,0% ou 7,5 % ao ano, porque a população está 
crescendo menos, há menos pessoas no divisor. 

Também nessa questão incide de novo o tema da necessidade de não se resig-
nar apenas às tendências naturais, mas demonstrar diante delas a nossa Virtude.  
Por quê? Porque tudo isso são ganhos potenciais, que dependem de sabermos 
ou não aproveitá-los. Por exemplo: se o Banco Central continuar aumentando 
os juros, impedindo o país de crescer, não vamos ter nenhuma possibilidade de 
absorver o desemprego estrutural que vem se acumulando ao longo dos anos e 
que hoje já está muito alto, entre 9,0% e 10% este ano.4 

Se continuarmos no desemprego estrutural, de nada adianta ter uma me-
nor porcentagem de dependentes em relação à população em idade ativa se esta 
população não tiver emprego. A população em idade ativa precisa ser empregada 
para que essa equação funcione. Queria, assim, que todos vissem que, ao abordar 
grandes temas estruturais, de grande dimensão, e de longo prazo, existe uma inte-
ração entre o que ocorre do lado de fora e a resposta que iremos dar. O benefício 
nunca é automático, menos ainda se quisermos que as tendências beneficiem a 
maioria da população.

Tampouco é automático que, exportando mais soja, ou mais etanol, iremos 
beneficiar a maioria das pessoas que foram expulsas do campo, devido ao modelo 
de produção agrícola altamente concentrador de capital e de tecnologia. Eram 
essas as considerações que queria fazer no intuito de provocar um debate.

4. o autor refere-se ao ano de 2008. (Nota do Revisor)





capítulo 2 

PersPectivas Para o Brasil no cenário internacional1

paulo Nogueira Batista Jr.

Vou basear a minha exposição em três textos recentes que eu escrevi. Um deles foi 
publicado na Revista de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), 
Nação, nacionalismo e globalização.2 O outro foi publicado no ano passado na 
Revista Novos Estudos do CEBRAP e se chama Nacionalismo e desenvolvimento. 
Tem um que se chama América do Sul em movimento e vai sair na Revista de 
Economia Política. Não vou repetir o que escrevi, mas vou me basear em par-
te, sobretudo, no texto da revista do CEBRAP, Nacionalismo e desenvolvimento. 
E vou usar como epígrafe da apresentação a mesma epígrafe que usei no texto do 
CEBRAP. É uma frase do Charles de Gaulle que diz: “A independência é para os 
povos o que a liberdade é para os indivíduos”.

Esse tema que me propuseram é muito vasto, não tenho competência para 
abordar nem metade dos aspectos que estão presentes nessa discussão, mas resolvi 
selecionar alguns tópicos para os quais eu talvez tenha alguma contribuição a 
dar. Vou falar um pouco do quadro internacional neste início do século XXI, da 
questão do mundo multipolar que está se configurando, da evolução dos países 
ditos emergentes nesse cenário e, depois, do Brasil, da América do Sul e da re-
forma das organizações internacionais, referindo-me especificamente ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI), onde estou há um ano. Posso então falar com 
base na experiência desse primeiro ano em que estive lá, e terminar com algumas 
considerações sobre o papel do nacionalismo no desenvolvimento de longo prazo.

O tema que me propuseram é o projeto nacional de desenvolvimento no 
quadro internacional, em uma ótica de médio e longo prazos que é a ótica que 
a Secretaria de Assuntos Estratégicos (da qual o Ipea faz parte) procura focar.  
A dificuldade de tratar com médio e longo prazos é dupla. Primeiro porque,  

1. palestra proferida no Seminário perspectivas para o Brasil no cenário internacional, ocorrido no auditório do Ipea, 
em Brasília, no dia 24 de abril de 2008.
2. BaptISta JR., paulo Nogueira. Nação, nacionalismo e globalização. Estudos Avançados, Vol. 22, nº 68 (jan/
abril), 2008, p. 281-285 (Nota dos organizadores).
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muitas vezes, o longo prazo desperta menos interesse, já que, no longo prazo, 
como dizia Keynes, estaremos todos mortos. A outra é que a nossa capacidade de 
previsão – especialmente a dos economistas – é muito limitada. Em todo caso, 
vou me arriscar a dizer algumas coisas aqui. Na verdade, vou falar mais em ten-
dências recentes e o que elas podem implicar, do que propriamente sobre longo 
prazo, por falta de condições.

O primeiro ponto é uma questão, talvez não tão polêmica como há alguns 
anos. Houve um momento, que correspondeu ao colapso do bloco soviético 
e à própria desintegração da União Soviética, que pareceu configurar um mo-
mento unipolar, com os EUA assumindo uma centralidade que em nenhum 
momento eles haviam tido, com o desaparecimento do grande polo alternativo 
liderado pela União Soviética. Mas esse momento unipolar, daí a expressão  
“momento” unipolar, já não existe mais. Foi uma passagem relativamente  
rápida sob a perspectiva histórica. 

Hoje fica cada vez mais claro que estamos num mundo multipolar, onde os 
EUA são e continuarão a ser, por um longo tempo, o país mais importante do 
ponto de vista econômico, político e militar, mas são também um país que não 
tem a hegemonia que alguns ideólogos norte-americanos previram ou a influên-
cia que o governo Bush pensava que se configuraria. 

Tem-se o polo europeu, configurado na União Europeia; a China, que é um 
país suficientemente grande para ser um polo em si mesmo; a Índia, com um peso 
crescente; e a Rússia pós-Yeltsin, que agora adquiriu uma importância enorme de-
pois que superou aquele período de grande debilidade, que foi da queda do Bloco 
Soviético até a saída do Yeltsin. Então, já se configura como um novo polo e espera-
mos, com algum fundamento, que aqui, na nossa região, também se configure um 
polo. Isso seria, no meu entender, um polo sul-americano e não latino-americano. 

A possibilidade de que isso exista sempre é encarada com certo ceticismo 
pelo brasileiro, porque o brasileiro tem certa tendência a não acreditar no Brasil e 
em si mesmo. Mas apesar da nossa descrença no país e em nós mesmos, por algu-
ma razão, que independe da nossa vontade, o país vai se firmando e vai assumindo 
um papel cada vez mais significativo no plano internacional.

Antes de entrar nessa questão do Brasil, seria interessante chamar a atenção 
para uma mudança bastante importante que está acontecendo em nível interna-
cional, com o peso relativo das economias em desenvolvimento, chamadas emer-
gentes, e as velhas potências desenvolvidas, EUA, a Europa Ocidental, Japão.  
Se nós observarmos – sobretudo do ano 2000 para cá – os dados da econo-
mia internacional, levando em conta o comportamento das grandes potências 
e dos países emergentes (países em desenvolvimento de modo geral), veremos  
novidades bastante importantes.
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Particularmente de agosto de 2007 para cá aconteceram coisas que, se não 
são inéditas, não são muito comuns em termos de posicionamento de países 
como o Brasil no quadro internacional. A que eu estou me referindo? Estou me 
referindo ao fato de que o peso das economias emergentes e em desenvolvimento 
na economia internacional tem crescido quase continuamente na década atual.  
E o peso relativo das grandes potências, das velhas potências, dos países desenvol-
vidos, vem declinando gradualmente ao longo do tempo. 

Esse processo, de certa forma, se acentuou com a eclosão da crise finan-
ceira dos EUA, que logo se propagou para os mercados financeiros europeus. 
O que é notável nesse período mais recente? A crise é gravíssima em um dos 
mercados financeiros centrais, EUA e Europa Ocidental, e – de uma maneira 
que não sei se é inédita, porque talvez existam outros episódios semelhantes no 
passado que escapam da minha memória no momento – países como o Brasil, 
os países em desenvolvimento, emergentes, com alguma exceção, continuam 
se desenvolvendo rapidamente. Nós poderíamos dizer até o seguinte: os países  
emergentes, os principais, notadamente a China e a Índia, estão desempenhando  
um papel estabilizador na economia internacional, compensando o impacto da 
desaceleração americana e europeia. 

O Brasil também tem crescido, mas em menor medida que esses gigan-
tes asiáticos, China e Índia. Mas nós temos uma situação que talvez configure 
a formação de um novo polo dinâmico na economia mundial, que estaria nas 
nações emergentes, na periferia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, até 
mencionou nessa última reunião em Washington, na primavera, reunião dos mi-
nistros dos países membros do FMI. Ele fez uma observação histórica que talvez 
tenha fundamento, talvez nós estejamos assistindo agora, neste início de século 
XXI, a um deslocamento do polo dinâmico da economia internacional dos países  
desenvolvidos para os países emergentes, entre eles o Brasil, semelhante àquele 
que ocorreu no século XIX, com o deslocamento do polo dinâmico da velha  
Europa gradualmente para os EUA. Algo semelhante talvez esteja se configurando 
no momento presente.

Como é que fica o Brasil nisso? Queria dizer uma coisa que me impressio-
nou muito quando me mudei para Washington um ano atrás, exatamente. Há 
muito tempo não morava no exterior, há muito tempo vivia continuamente no 
Brasil e, como vocês todos, estava submetido à barragem de percepções negati-
vas que o Brasil propaga e vários brasileiros propagam para outros brasileiros. 
Eu gosto de morar no Brasil e morar no exterior não foi uma coisa que eu fiz 
com grande satisfação, mas uma coisa que compensou essa distância do país foi 
verificar como a imagem que o Brasil tem de si mesmo é pior que a percepção 
que existe no exterior sobre o Brasil. É uma diferença marcante. Todas as pessoas  
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que têm atuação internacional, que têm contratos no exterior sabem que isso é 
fato. Os assuntos que mobilizam e preocupam o brasileiro no dia a dia, com razão 
ou sem razão, não têm no exterior a repercussão que têm aqui. 

O que se vê no exterior é um país dinâmico, com uma democracia emer-
gente, em fase de consolidação, mas que tem uma democracia. Vejam uma coisa 
importante: se vocês pegam os quatro principais países emergentes, Brasil, China,  
Rússia e Índia, há uma diferença. Esses quatro se dividem em dois grupos.  
Brasil e Índia, democracias, e China e Rússia, regimes autoritários, principalmente  
a China, mas também a Rússia de Putin. Então, uma declaração que repercu-
tiu muito aqui no Brasil, não tanto no exterior quanto aqui, que é sintomática, 
foi uma declaração de John McCain, candidato republicano à presidência dos  
Estados Unidos, que disse que “seria conveniente tirar a Rússia do G8 e colocar o 
Brasil e a Índia”, com um argumento político. Eu não acho que ele tenha razão. 
Eu defendo que o Brasil e a Índia entrem num G8 ampliado. Não seria preciso 
tirar a Rússia. Mas é sintomática essa observação do John McCain. 

Estou fazendo essas observações, mas não pensem que elas têm um caráter 
partidário; não é apenas, ou principalmente, por causa da política brasileira atual, 
do governo atual, que existe essa percepção do Brasil no exterior. É por motivos 
mais estruturais. O Brasil tem um peso no cenário internacional que o brasileiro 
não costuma perceber, é um peso natural. Quando cheguei ao Fundo Monetário 
Internacional  imediatamente percebi que o peso do Brasil no FMI é muito sig-
nificativo, independentemente do nosso percentual de votos, que não é grande.  
Nenhuma decisão importante é tomada num órgão como o FMI sem que a  
cadeira do Brasil seja consultada, chamada a participar. Isso não é verdade em 
se tratando de outros países em desenvolvimento. É verdade para Brasil, Rússia, 
China, Índia, mas não é para outros. 

Nós estamos numa posição que, por mais incompetente que seja o governo, 
por mais incompetentes que sejam os nossos representantes nas diferentes organi-
zações internacionais, esse peso natural acompanha os representantes, nos dá uma 
força automática que podemos aproveitar, bem ou mal, conforme a circunstância. 
Então queria deixar registrado que, quando pensamos no país num longo prazo, 
nós temos de perceber que já estamos, do ponto de vista internacional, numa 
posição de relativa força, de relativa importância. Isso tem várias razões. 

Tem razões que são méritos nossos e tem razões que são sorte. Eu não sou 
contra sorte, não critico ninguém por ter sorte, porque, como dizia Napoleão 
Bonaparte, “sorte não é questão de mero acaso, é um atributo da personalidade”. 
E nós temos sorte. Temos sorte quando um país da importância dos EUA, com 
seu peso e capacidade natural de exercer hegemonia na nossa região em particular, 
resolve não só eleger, mas reeleger George W. Bush. Como já perceberam os mais 



35Perspectivas para o Brasil no cenário internacional

esclarecidos nacionalistas americanos, que são muitos, ele fez um enorme desser-
viço ao poder dos EUA no mundo. Não só pela condução da política econômica, 
mas também, e principalmente, pela condução da política externa. E mais do que 
qualquer outra coisa, pela decisão de invadir daquela maneira o Iraque, com as 
consequências que até hoje são sentidas.

Esses desastres, esses erros estratégicos que o governo americano cometeu, 
deram um espaço de atuação ao Brasil maior do que nós teríamos se eles tivessem 
exercido o poder, que eles têm, de maneira mais inteligente. Porque, como dizem 
os teóricos da política externa americana, é fundamental combinar hard power 
com soft power. E os americanos têm um arsenal de soft power, que é o poder que 
se exerce por meio de cultura, ideologia, propagação de ideologias, conhecimen-
tos, propagandas e todo tipo de mensagem. Eles têm um poder soft extraordiná-
rio. Eles têm um poder hard extraordinário, mas têm também uma capacidade 
de sedução e de influenciar que, de alguma forma, desperdiçaram nesses últimos 
anos, nesses dois mandatos do governo Bush. Por isso é desagradável dizer que 
tivemos sorte, porque essas incompetências do governo americano desarmaram 
(politicamente) o partido americano nos países da América Latina, por exemplo, 
e em outras regiões do mundo. 

Ficou muito mais difícil argumentar o caso de uma aliança estratégica, de 
um alinhamento com os EUA, como era nos tempos de Bill Clinton, porque ele 
sabia utilizar uma combinação de hard power com soft power muito perigosa para 
um país como o Brasil, que sofre desse complexo profundo de vira-lata. Diante 
de um americano que usa esse poder com eficiência, o brasileiro tem mais dificul-
dades. Agora, diante de um presidente que tem truculências simplórias, às vezes 
o Brasil ganha espaço.

Vou dar outro exemplo de porque o Brasil se fortaleceu. De novo é a sorte. 
Nós temos vizinhos que, por um lado, nos atrapalham, mas por outro lado, ao 
criarem um modelo de confrontação exagerado com os EUA e outros países en-
volvidos, criam a necessidade de apelar para o Brasil. Bem, para bom entendedor, 
meia palavra basta.

Já no campo dos méritos, eu creio que é justo dizer que nossa política ex-
terna evoluiu para melhor nos últimos anos. Ela se tornou mais afirmativa, mais 
independente, e isso abriu espaço. O atual presidente da República do Brasil tem 
um prestígio pessoal no exterior que logo se fez sentir, quando se elegeu e tomou 
posse. E esse prestígio continua basicamente intacto, talvez tenha crescido, e dá 
força também ao Brasil. 

Eu estou dizendo isso tudo porque sempre fui criado num ambiente nacio-
nalista por parte de pai e de mãe, isso veio no leite materno e sempre mantive isso. 
Dizem que “a coerência é a virtude dos que não tem imaginação”. Essa virtude eu 
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posso reivindicar. E não foi fácil manter essa linha nos anos 1980 e 1990, porque 
nós passamos uma fase terrível. Então vocês me permitem, agora que o Brasil está 
numa fase consideravelmente melhor – do ponto de vista econômico, politico e 
das relações internacionais – como nunca esteve nos últimos 25 anos, celebrar um 
pouco isso. Tanto mais agora que, morando no exterior, eu noto uma percepção 
externa muito mais favorável do que aquela que o brasileiro costuma cultivar aqui 
dentro. Aqui no Brasil existe até um mercado bastante dinâmico para escritores 
e jornalistas que se especializam em desancar o país. Tem um público para isso. 
Quem fazia isso com mais cultura, com mais graça talvez que seus atuais discípu-
los, era o Paulo Francis. Tem vários Paulo Francis na praça, mas quem lançou esse 
mote e descobriu esse mercado foi o Paulo Francis.

Não quero com isso dizer que não temos problemas enormes. Tudo isso eu 
digo contra um pano de fundo que ninguém pode negar, que o Brasil é um país 
subdesenvolvido ainda. E será por um longo tempo. Mas é um país subdesen-
volvido que tem uma perspectiva e que está visivelmente ganhando terreno em 
termos relativos e absolutos no plano internacional. 

Falarei rapidamente, para terminar, sobre o que significa o nacionalismo no 
projeto de desenvolvimento. Eu escrevi isso antes de me mudar para Washington 
e continuo com a mesma opinião. Pouca gente fala nisso, mas eu estou vendo o 
Paul Singer aqui na plateia e eu me lembro que ele foi uma das poucas pessoas 
que tratou disso aqui no Brasil. Pouca gente se dá conta da ligação entre nação 
e democracia. Porque, na realidade, é só no âmbito nacional e infranacional que 
a democracia, com todas as suas complicações e imperfeições, se exerce, existe. 

No plano internacional, no plano das organizações multilaterais, não existe 
democracia no mesmo sentido que domesticamente. Os organismos internacio-
nais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial  
de Comércio (OMC) e mesmo as Nações Unidas são organismos oligárqui-
cos controlados por um grupo relativamente pequeno de países desenvolvidos.  
A maioria deles está na fase do voto censitário, no qual o poder econômico deter-
mina o poder de voto. É o caso do Fundo Monetário Internacional. Nós estamos 
reformando isso, vale a pena lutar por isso, já demos um passo nessa direção, mas 
é um processo muito lento. 

Nós não podemos ter ilusões de que seja possível, num prazo visível, tornar 
essas instituições tão representativas para que o Brasil possa confiar a elas o essen-
cial do seu projeto de desenvolvimento. Isso tem de estar na órbita nacional ou, 
no máximo, regional, quando existe um projeto regional sólido, de integração 
profunda de países cultural e geograficamente próximos. É essencialmente no 
plano nacional que esse projeto de desenvolvimento precisa ser articulado. Com a 
ressalva de que, em países subdesenvolvidos como o Brasil, esse projeto nacional 
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está sempre sujeito a contestações internas, e essas contestações internas são mais 
perigosas, a meu ver, do que as contestações externas. Ao longo da minha vida 
eu tenho visto isso recorrentemente. Algum dia, alguém vai ter de escrever todo 
um tratado detalhado sobre as maquinações e articulações da “quinta coluna” em 
países como o Brasil. A “quinta coluna” cria mais dificuldades para nós do que os 
interlocutores e adversários externos. 

Parte das elites locais obedece a motivações que são distintas daquelas que 
se esperaria de uma elite capaz de articular um projeto nacional de desenvolvi-
mento. Por quê? Primeiro, porque os países dominantes sabem cooptar, oferecer 
algo àqueles que se encaixam de alguma forma nos seus planos hegemônicos in-
ternacionais. Mas tem outra coisa, menos concreta, que é o treinamento – talvez 
a palavra mais adequada seja adestramento – das elites da periferia nas universi-
dades dos países centrais, nas instituições financeiras privadas, em organizações 
internacionais como o FMI, o Banco Mundial. É uma antiga tradição imperial 
que continua. Os romanos, por exemplo, transplantavam os filhos dos líderes das 
tribos germânicas para Roma, onde eles eram devidamente aculturados e volta-
vam à terra natal como integrantes leais e assimilados do Império Romano. Algo 
semelhante acontece nos dias de hoje. Você cria dessa maneira, por meio desses 
mecanismos variados, o que Charles de Gaulle chamou certa vez de “tecnocracia 
apátrida”, mais identificada psicológica e emocionalmente com as nações mais 
adiantadas do que com os próprios países de origem. 

A preservação do atraso e da dependência passa a ser articulada por den-
tro, onde é mais eficiente do que nas relações coloniais clássicas, porque é uma 
dominação que se faz sem sotaque “físico”, porém com “sotaque espiritual”, ci-
tando Nelson Rodrigues. O pior sotaque não é o sotaque físico, mas o espiritual. 
Essa dominação indireta, que se faz por meio de prepostos locais, é a mais peri-
gosa e muito mais eficaz que os métodos coloniais tradicionais. Os economistas 
têm dado uma contribuição especialmente importante a isso, não todos, mas boa 
parte dos nossos. Em muitos países como o Brasil, os cargos mais importantes 
e as alavancas decisórias na Fazenda, Planejamento e Banco Central acabam na 
mão de uma rede de economistas, e outros profissionais, que têm “trânsito” em  
Washington, mas pouca identificação com as nações que supostamente representam  
ou governam. É o caminho para perpetuar a dependência e o subdesenvolvimento.





capítulo 3

PersPectivas Para o Brasil no cenário internacional1

Flávio Helmold Macieira

A complexidade do passado e do presente anuncia a complexidade futura.  
As grandes linhas da atuação futura do Brasil, no campo diplomático, podem ser 
intuídas a partir do exame das prioridades atuais da política externa brasileira.

O Brasil é um país que detém ampla capacidade de atuar internacional-
mente, por sua estrutura produtiva, sua população, pela área que dispõe, por seus 
recursos naturais, por sua matriz energética em expansão, por sua produção de 
alimentos em grande escala, seu agronegócio, pelas empresas que estão se mul-
tinacionalizando, por sua democracia representativa, pelas parcerias que temos  
(ao mesmo tempo com o Norte e com o Sul), por sua tradição de pacifismo, 
por seu principismo jurídico internacional, pela defesa de princípios funda-
mentais de civilidade internacional de não interferência, de igualdade entre os 
estados e de princípios da solidariedade. É preciso não ter medo do futuro e 
administrá-lo da forma que for possível.

Claro que também existem problemas muito sérios internamente. Ainda 
nos desafiam a pobreza e a desigualdade, o baixo desenvolvimento social, as lacu-
nas na educação, a formação de quadros, a carência da infraestrutura e da logística 
nacional. Ainda existem pendências na área da efetiva integração racial com justi-
ça e igualdade de oportunidades. Temos um dever de casa a fazer. Mas é um país 
que tem potencial suficiente para enfrentar o futuro.

A primeira ideia básica que gostaria de expor, em termos de como o Brasil 
deverá enfrentar esse futuro, diz respeito mais à perspectiva puramente diplo-
mática. A trajetória diplomática do Brasil é uma linha de continuidade, não de 
sobressaltos. Há uma variação de ênfases, e a variação de ênfase nessa fase atual  
é notável, mas as raízes estão preservadas desde o momento em que o Brasil 
descobriu que podia andar sobre as próprias pernas – na época de formação da  

1. palestra proferida no Seminário perspectivas para o Brasil no cenário internacional, ocorrido no auditório do Ipea, 
em Brasília, no dia 24 de abril de 2008.
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nacionalidade – e quando deixou de ser um país produtor monopolista de café, 
diversificando sua economia e ampliando as possibilidades políticas. A tradição 
diplomática foi incorporando uma série de fatores novos, novas formas de pensar 
e de agir.

A segunda ideia básica para especular-se sobre como o Brasil reagirá ao fu-
turo do mundo é a de que tudo vai depender de nossa evolução interna. Não é 
como o Brasil se coloca em relação ao mundo, mas como o Brasil se coloca em 
relação ao Brasil. Teremos de manter o desenvolvimento, superar as vulnerabi-
lidades, a pobreza, melhorar a distribuição de renda, tratar o déficit da infraes-
trutura, as carências da educação e da tecnologia. Teremos de continuar o nosso 
esforço de desenvolvimento, criando condições para nós mesmos sermos mais 
pró-ativos, em matéria internacional. Isso é uma tarefa de política interna, e não 
propriamente de política externa, mas é fundamental para que conheçamos no 
futuro as premissas da nossa política externa.

Em relação à nossa atuação internacional nos próximos decênios, podemos 
afirmar que a primeira linha de ação do nosso governo é a de conservar a prio-
ridade sul-americana. Por quê? Porque a América do Sul é nossa área natural de 
influência, nossa primeira área natural de projeção econômica, e a integração  
sul-americana é uma forma de preparar esse futuro. 

Hoje falamos em matriz energética. Uma prudente preparação do futuro 
pressupõe pensá-la em termos de complementaridade continental. A realidade 
objetiva é a de que a natureza colocou o gás na Bolívia, não no Brasil; o centro 
consumidor, os homens colocaram em São Paulo; o petróleo, uma boa parte dele, 
na Venezuela. Esses três polos estão destinados naturalmente a interagir e a explo-
rar suas complementaridades. O dado essencial é o de que o Brasil “transborda” 
economicamente, e a área imediatamente atingida é a contígua. Então, a área  
sul-americana é a nossa área de influência natural. Além do mais, nós não pode-
remos pensar em um desenvolvimento para o Brasil que nos deixe como uma ilha 
de prosperidade cercada de estagnação.

A integração prepara também algumas vocações históricas do Brasil como a 
saída do Pacífico e o acesso ao Caribe. Há grandes projetos de integração física em 
marcha e eles são essencialmente voltados para a preparação do futuro brasileiro 
e continental. O projeto Manta-Manaus, que é uma ligação do porto de Manta 
(Equador) à cidade de Manaus, tem uma importância extrema para a produ-
ção de Manaus, mas é pouco conhecido, tem sido discutido e planejado quase 
em surdina, talvez por desinteresse da mídia em focalizá-lo. É muito conhecido 
regionalmente, as pessoas sabem que um acesso ao Pacífico irá propiciar para a 
Zona Franca de Manaus uma vantagem enorme, irá facilitar muito a conexão do 
mercado amazônico com suas fontes supridoras de bens de consumo, porque são 
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mais próximas do que o Sul do Brasil. Por que na Amazônia ainda se constrói em 
palafitas? Em grande medida, porque não existe oferta suficientemente diversifi-
cada de material de construção, que tem de ser trazido do Sul do Brasil. Então, a 
ideia é que, a partir do momento que Manta-Manaus funcione, poderemos trazer 
material de construção do Equador e do Peru com grande economia de recursos 
para a região amazônica. 

Visitei recentemente outro projeto de extrema importância: a construção 
da rodovia interoceânica que liga o Brasil ao Peru – liga o Peru ao Acre e, do 
Acre, até São Paulo. Ele ainda precisa ser complementado, mas é tido como uma 
redenção em várias regiões que atravessa. Na verdade, os dois países nunca se  
“conheceram”, nunca “conviveram” de forma intensa e interativa. Estiveram  
separados pela selva e pela cordilheira. Agora passam a se conhecer, e os seus 
respectivos mercados também. Quando alguém visita o Peru, chama a atenção o 
fato de que não há muitos carros brasileiros rodando no país e, no entanto, é um 
país vizinho. Predominam os carros de fabricação japonesa. Mas se nossas carretas 
chegarem ao Peru, as coisas se modificarão naturalmente. São preparações para 
o futuro que já estão em marcha. Essa integração física da América do Sul é em-
preendida em paralelo ao grande exercício do Mercosul e do exercício mais novo 
da Unasul, que é um exercício mais ambicioso, com mais dificuldades. A ideia 
de uma integração sul-americana foi lançada nos anos 1950, 1960, mas sempre 
encontrou dificuldades para se materializar. Ela é relançada agora na Unasul por 
meio da convergência do Mercosul, reforçado com a presença da Venezuela, com 
a Comunidade Andina e a incorporação também da Guiana e do Suriname.

É um exercício novo que, para ser realista, em vez de visar imediatamente  
à abertura de um campo integrador demasiadamente vasto, aborda metas  
específicas, de extrema importância para a implantação de uma dinâmica inte-
gradora: fixaram-se como metas iniciais de trabalho, no âmbito da Unasul, a  
integração física e a integração energética continentais. Apesar desse comedimento  
no escopo imediato do processo integrador, que não haja ilusões! A criação da 
Unasul faz parte da nossa preparação para o enfrentamento dos desafios futuros.  
O gasoduto do sul é preparação para o futuro, como também o é a construção da 
Refinaria Abreu e Lima e das interoceânicas. Mais de 60 projetos de exportação 
brasileira de serviços em infraestrutura, na América do Sul, já foram acordados, 
com financiamento do BNDES, a metade deles já concluída. As firmas brasileiras 
multinacionalizadas ampliaram sua escala de atuação aos países vizinhos, e essa é 
uma presença que tende a se intensificar. Então, a prioridade sul-americana abre 
a minha lista de prioridades.

Eu diria que a segunda prioridade, com vistas ao futuro do Brasil, é a sua 
participação nas instâncias colegiadas de deliberação internacional. Todos conhe-
cem a campanha do Brasil para ocupar um assento permanente no Conselho de 
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Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de evitar os conflitos 
mundiais. E por que interessa ao Brasil participar do Conselho de Segurança? 
Porque o Conselho de Segurança dita normas que nós temos de cumprir, inte-
grando-o ou não. Para um país emergente da dinâmica do Brasil, da extensão do 
Brasil, do potencial econômico do Brasil, é altamente desaconselhável não parti-
cipar da preparação, do debate e da votação dessas normas. 

O G8 é, também, um centro de poder importante, embora não propria-
mente institucionalizado. É mais um colegiado de ideias, mas é um colegiado 
que, de vez em quando, dita normas que têm uma aplicação muito mais prática 
do que se pensa. O Brasil tem se aproximado do G8, participando do grupo cha-
mado G8+5, criado para discutir questões tópicas, basicamente meio-ambiente. 
Essa participação é limitada. O presidente da República tem participado das reu-
niões do G8 como convidado – o G8 tem adotado a prática de convidar países 
emergentes para encontros no quadro de suas reuniões de cúpula. O Brasil é um 
dos poucos desses países. Isso tem acontecido regularmente. Um convite ao Brasil 
para ingressar definitivamente no G8 dependerá, em princípio, da continuidade 
de nossa marcha ascendente em direção ao desenvolvimento econômico pleno.

O terceiro centro interessante de poder mundial ao qual não pertencemos 
é a OCDE. Aí a coisa é um pouco diferente, porque ainda não pertencemos à 
OCDE por opção própria. Aparentemente, seria possível obter o status de mem-
bro-pleno da Organização. Estamos em fase de observação, participando de vários 
comitês, e analisando o que implicaria uma eventual participação plena. Na ver-
dade, o Brasil ainda não completou o seu desenvolvimento econômico, e a ideia 
é que mantenha a capacidade de manobra, no que respeita à elaboração de sua 
política econômica, de forma a completar esse desenvolvimento. Não poderemos  
ingressar na OCDE se esse ingresso nos impuser disciplinas redutoras de nossa 
capacidade de continuar a crescer. 

Da mesma forma, continuará a ser importante abordar, com toda atenção 
e aplicação, as negociações econômico-comerciais internacionais, as rodadas da 
OMC de política comercial, onde o objetivo brasileiro é exatamente o mesmo, ou 
seja, evitar um resultado que bloqueie nosso desenvolvimento, e procurar obter 
um resultado que o amplie, o acelere e o facilite. 

Depois, entre as realidades do presente que se manterão no futuro, nós te-
mos a cooperação com os países “do Sul”, o mundo em desenvolvimento. Hoje 
o Brasil já não usa o “terceiro-mundismo” como método, mas sim o solidarismo.  
A cooperação com a África, e com o mundo em desenvolvimento em geral, garante  
à nossa economia dispor de área de expansão internacional e amplia o poder de 
mobilização econômica e política detido pelo Brasil. O Brasil é um global trader 
e o Ministério das Relações Exteriores, em função disso, está buscando aparelhar 
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nossa estrutura para uma maior participação do Brasil no mundo. Nós abrimos, 
desde 2003, mais 40 postos diplomáticos. 

Citaria, ainda, que nós temos de dar seguimento às relações com o mundo 
desenvolvido em bases de igualdade. São relações tradicionais que também têm 
se reforçado ultimamente. 

Lembraria, por fim, que buscaremos também no futuro, isso é muito im-
portante, manter um vínculo com nossa colônia de expatriados, porque o Brasil, 
de uns anos para cá, deixou de ser um país de imigração e passou a ser um país de 
emigração. Faz parte da preparação de nosso futuro como nação, administrar essa 
relação com a colônia brasileira presente no exterior, atuando em favor da pre-
servação dos vínculos civis, mas também afetivos e culturais, que a unem ao país.

Como conclusão, volto à ideia de que o desafio do Brasil é continuar tran-
sitando da periferia para o centro do sistema internacional, como tem feito, 
prosseguindo em sua marcha para o desenvolvimento pleno. A política externa 
naturalmente vai continuar sendo elaborada em torno dessa meta, enquanto 
ela não for alcançada. Nossa política interna, de resto, manterá, enquanto for 
necessário, a mesma meta como seu principal desiderato.




