
Palavras do Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), Embaixador 

Sérgio Eduardo Moreira Lima, por ocasião da abertura do seminário “Diálogos de 

Inovação Brasil-China 2016”, no Rio de Janeiro, Palácio Itamaraty, em 22 e 23 de 

novembro de 2016. 

 

Embaixadora Maria Luiza Viotti, Subsecretária-Geral da Ásia e do Pacifico; 
Embaixador Prisco Paraiso Ramos, Chefe do ERERIO 
Senhoras e senhores, 
 

  Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas vindas aos participantes e agradecer ao 

Escritório do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro a cessão deste prestigioso 

espaço no antigo Palácio Itamaraty para sediar mais um encontro anual dos Diálogos de 

Inovação Brasil-China, já tradicional no calendário de eventos bilaterais entre os dois países. 

A presença da Embaixadora Maria Luiza Viotti, Subsecretária para Assuntos de Ásia e 

Pacífico constitui testemunho eloquente da qualidade desta reunião acadêmica e 

empresarial e do interesse que desperta também nos meios governamentais.   

  Gostaria de cumprimentar a Professora Anna Jaguaribe, promotora e entusiasta do 

projeto, e o Instituto de Estudos Brasil-China (IBRACH) pela concepção e realização do 

seminário “Diálogos de Inovação Brasil-China 2016”. A colaboração da Fundação Alexandre 

de Gusmão (FUNAG) traduz o reconhecimento do mérito desta iniciativa. 

  Na condição de Presidente da FUNAG, é com prazer que participo desta cerimônia de 

abertura do evento. O propósito da Fundação é colaborar com o IBRACH e com as 

entidades aqui representadas para assegurar o êxito desses encontros voltados ao 

conhecimento e à cooperação tecnológica entre os dois países. Estou certo de que servirão 

como fonte de pesquisa e debate de temas de interesse comum, em especial aqueles 

relacionados a estratégias e a políticas de inovação, suas tendências e desafios. 

  Brasil e China compartilham interesses ligados ao desenvolvimento e à visão de uma 

ordem internacional mais inclusiva e justa que contribua para a promoção desse ideal 

comum. Para tanto, é preciso superar a distância geográfica e cultural entre nossos países. 

Em razão da prioridade conferida à China pela diplomacia brasileira, devemos ampliar o 
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conhecimento mútuo das oportunidades de intercâmbio de ideias com vistas ao 

desenvolvimento e à melhoria das condições de vida de nossos povos. 

A FUNAG é uma instituição pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores 

que tem por finalidade: a) realizar e promover atividades culturais e pedagógicas em 

relações internacionais e na História Diplomática do Brasil, bem como estudos e pesquisas 

sobre problemas nessas áreas; b) divulgar a política externa brasileira em seus aspectos 

gerais e contribuir para a formação no País de uma opinião pública sensível às questões de 

convivência internacional; além de c) apoiar a preservação da memória diplomática do 

Brasil.  

Com 600 livros de acesso online gratuito, a Biblioteca Digital da FUNAG constitui a 

maior plataforma digital sobre o tema das relações internacionais e da política externa 

brasileira. Tem contribuído para a democratização do conhecimento das relações 

internacionais e de disciplinas correlatas. Trata-se de instrumento de divulgação do 

pensamento diplomático brasileiro e da literatura brasileira especializada nos mercados 

formadores de opinião no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na China e na Alemanha. 

O interesse internacional na biblioteca da FUNAG tem crescido de maneira expressiva. Mais 

de 65% dos acessos correspondem a consultas do exterior. Superamos nos últimos doze 

meses 1 milhão e meio de downloads de livros.  

  Dada a importância do relacionamento entre Brasil e China, a Fundação tem 

encorajado e organizado eventos de interesse para o conhecimento mútuo e a cooperação 

entre os dois países, bem como publicado livros sobre o assunto, também disponíveis 

gratuitamente.  Como exemplo dessas iniciativas, cito o “Conselho de Think Tanks BRICS” e 

o “Fórum Acadêmico BRICS” – ambos realizados no Rio de Janeiro; o seminário 

“Expectativas do BRICS para a VI Cúpula” – em Fortaleza; a mesa redonda “A China e sua 

inserção em uma ordem internacional em transformação”, que antecederam a visita de 

Estado ao Brasil do Presidente Xi Jinping, em 2014.  
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  Para promover a cooperação e fortalecer a amizade e o entendimento mútuo entre o 

Brasil e a China, a FUNAG firmou naquele ano “Memorando de Entendimento” com 

instituição congênere de Pequim, os Institutos Chineses para as Relações Internacionais 

Contemporâneas (CICIR, na sigla em inglês).  

A cooperação entre a FUNAG e o CICIR deu seu primeiro fruto com o livro sobre os 40 

anos da relação China-Brasil, que ora temos o prazer de lançar no contexto destes Diálogos 

de Inovação Brasil-China. Apresentado pelo chanceler José Serra, trata da evolução das 

relações bilaterais. Esperamos poder contar com a parte do CICIR para completar 

perspectiva mais ampla dos laços entre os dois países e das respectivas estratégias de 

inserção internacional no cenário mundial em transformação. O passo seguinte será a 

tradução dessas publicações para o mandarim e o português.   

Os acordos que temos firmado com instituições como o CICIR buscam criar condições 

para o estudo conjunto de temas relevantes da agenda internacional, como também para a 

crescente apreciação das perspectivas próprias das relações internacionais desses países, 

que possam equilibrar certos pontos de vista de análises e estudos prevalecentes no 

mundo.  

  A FUNAG fará a parte que lhe cabe no estudo conjunto de estratégias e políticas para 

criar condições favoráveis à inovação e à cooperação científica e tecnológica bilateral.  

  Em nome da Fundação Alexandre de Gusmão, formulo os melhores votos de êxito 

aos organizadores e participantes. Estou certo de que este Seminário, que se vai 

consolidando no calendário anual das atividades bilaterais, produza ideias e debates 

capazes de fortalecer e ampliar a cooperação e promoção do desenvolvimento entre 

nossos países. 

Muito obrigado. 

 


