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          É com grande alegria que faço a palestra de abertura desta V 

Conferência sobre Relações Exteriores. A realização do evento aqui na 

Universidade da Amazônia demonstra o claro e irreversível processo de 
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democratização e descentralização dos debates sobre nossa política externa, 

que, antes restritos a uns poucos centros de reflexão, hoje se estendem às 

mais diversas unidades de nossa federação. 

          Esta Conferência rende homenagem aos 45 anos da Fundação 

Alexandre de Gusmão. Ao longo dessas mais de quatro décadas, a FUNAG 

consolidou-se como um dos mais importantes centros de reflexão sobre a 

atuação externa de nosso país.  

          O estreitamento dos contatos entre a academia brasileira e 

estrangeira, promovido pela FUNAG, contribui decisivamente para o 

processo de formulação de nossa política externa, para a renovação de 

ideias e para a reflexão crítica sobre o nosso próprio trabalho.  

          A FUNAG tem tido também um papel instrumental na 

divulgação, no Brasil e no mundo, da política externa brasileira. Seu 

principal ativo é a publicação de centenas de obras, muitas das quais em 

língua estrangeira, de acesso totalmente gratuito. Não por acaso, a 

Fundação tem a liderança, no Brasil, no número de obras publicadas sobre 

temas de relações internacionais: apenas nos últimos dez anos foram em 

torno de mil títulos em português, inglês e espanhol, que ampliam o acesso 

ao conhecimento e estimulam o estudo e a pesquisa em diversas áreas 

relacionadas à política exterior. 

          A instituição tem contribuído, dessa forma, para a criação e 

formação de uma opinião pública cada vez mais informada sobre temas de 

nossa agenda externa. Creio ser este o principal valor agregado oferecido 

pela FUNAG em seus 45 anos. 

          Caros participantes, senhoras e senhores, 
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           A política externa brasileira sempre foi um vetor para o 

desenvolvimento de nosso país. Ela tem como princípios norteadores os 

interesses fundamentais do Estado e deve contribuir de maneira tangível 

para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. Como 

disse o ex-chanceler Araújo Castro, “temos de separar o transitório do 

permanente, o contingente do necessário. E permanentes para nós são os 

interesses deste país”. 

          São justamente os tempos difíceis que exigem de nós a 

capacidade de diagnosticar e enfrentar problemas. Isso porque eles 

demandam maior criatividade na formulação de soluções e o necessário 

empenho para que possamos alcançá-las. É esse o teste que nossa política 

externa enfrenta hoje: buscar soluções criativas que nos ajudem a inserir o 

Brasil de maneira mais competitiva no mundo. 

          Minha apresentação não será exaustiva, mas tratará em linhas 

gerais de algumas das diretrizes fundamentais que o ministro José Serra 

definiu para a atuação externa do Brasil.  

          Com fins meramente didáticos, dividirei a apresentação em três 

partes centrais: o Brasil na região, o Brasil no mundo e o Brasil e os temas 

globais. Essas dimensões não são compartimentos estanques, mas cada uma 

tem particularidades sobre as quais discorreremos. 

          O Brasil na região 

          A América do Sul é o espaço principal de atuação do Brasil no 

mundo. Graças, em boa medida, ao trabalho iniciado por Rio Branco, 

temos hoje uma vizinhança em que prevalecem a paz e a cooperação. Há 

mais de 140 anos não nos envolvemos num conflito militar em nosso 

continente, um fato sem equivalência em países com nossas dimensões e 

com fronteiras tão vastas. 
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          Ressalto ser o Brasil o terceiro país do planeta com maior 

número de vizinhos, dez no total. Essa contingência nos traz oportunidades 

e desafios. As oportunidades estão principalmente nas amplas 

possibilidades de trocas comerciais e de investimentos, por meio do 

fortalecimento de nossa infraestrutura de integração física e energética. Os 

desafios hoje estão principalmente no campo da segurança e do combate a 

ilícitos transnacionais. Temos de cuidar dessas duas vertentes 

simultaneamente. 

          Um de nossos principais propósitos hoje é modernizar o 

modelo de integração regional. O MERCOSUL completou 25 anos e 

devemos ajustá-lo à realidade em que vivemos. Em 2015, 87% de nossas 

exportações para os sócios na região foram compostas por produtos 

industrializados. Os países vizinhos são um mercado importante para 

nossas empresas, ajudando a gerar emprego e renda aqui. Há grandes 

possibilidades de criação de cadeias produtivas no setor industrial entre os 

nossos países: é o caso dos setores de autopeças, têxteis, couro e calçados e 

da indústria naval, para citar apenas alguns exemplos. Aqui na Amazônia 

há perspectivas de promover pesquisa e indústrias ligadas à biotecnologia, 

à econômica do conhecimento e ao desenvolvimento sustentável. 

          Quando se fala em modernização, deve-se pensar justamente 

em mais e melhor comércio. São duas as prioridades: resgatar o projeto 

original do MERCOSUL de ser uma zona de livre comércio e, por outro 

lado, incentivar acordos com outros países e blocos.  

          No primeiro caso, o fato é que o MERCOSUL não se tornou a 

área de livre comércio que se concebeu no momento de sua gestação. 

Ainda temos problemas como barreiras não tarifárias, falta de 

harmonização de regras em diversos setores e segmentos inteiros, como o 

automotivo, excluídos da livre circulação. Temos que avançar também em 
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regras comuns para temas como compras governamentais, investimentos e 

serviços, por exemplo. Superar os entraves ainda existentes e desenvolver 

normas estáveis e comuns são nossas duas prioridades centrais. 

          No caso das negociações externas, há uma percepção 

compartilhada entre os sócios fundadores de que a determinação de 

negociar em conjunto não pode nem deve dificultar a celebração de novos 

acordos. Esse é um tema cuja discussão deve ser aprofundada.          

 A busca de um acordo de associação com a União Europeia, por 

exemplo, é e continuará sendo uma empreitada conjunta do MERCOSUL. 

Trata-se, aliás, de um tema prioritário para todos os nossos países.  

          Estamos também buscando ampliar os acordos existentes com a 

Índia e a União Aduaneira da África Austral, a SACU, bem como caminhar 

na direção de novos entendimentos. Há diálogos em curso com a 

Associação Europeia de Livre Comércio, com o Canadá, Tunísia, Líbano, 

para citar apenas os processos mais avançados. 

          O MERCOSUL também pode e deve se aproximar da Aliança 

do Pacífico. O ministro Serra realizou visitas de trabalho ao México, ao 

Peru e à Colômbia para reiterar a disposição do Brasil de ampliar seus 

acordos comerciais com esses países, que são três das maiores economias 

latino-americanas, com grande complementaridade com a nossa. 

          Avanços dependem, porém, de disposição dos dois lados. Não 

há negociação comercial bem-sucedida sem reciprocidade. Negociar é 

justamente isso: saber ceder em troca de algo.  

          No plano internacional, assistimos a um recrudescimento de 

práticas protecionistas. Mesmo grandes acordos plurilaterais, como a 

Parceria Transpacífico, têm hoje um futuro incerto, em razão de 
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resistências internas em seus países-membros. Outra demonstração dessa 

tendência ao nacionalismo é a decisão do Reino Unido de deixar a União 

Europeia, o chamado “Brexit”. O processo eleitoral nos Estados Unidos, 

com a eleição de Donald Trump, passa a refletir essa mesma tendência. 

          Esses exemplos desmentem a falsa concepção de que somos 

mais protecionistas do que o resto do mundo. Pelo contrário: a onda 

protecionista está mais evidente no mundo desenvolvido. Nossas 

exportações sofrem com isso: basta ter em conta as diversas barreiras não 

tarifárias que afetam nosso setor agropecuário. 

          Ainda no campo regional temos outros dois desafios a 

enfrentar, ambos com impacto econômico. O primeiro deles, a integração 

física, pode ajudar a reduzir o chamado "custo Brasil" por meio do 

oferecimento de maiores facilidades logísticas a nosso setor produtivo. 

Sofremos distorções comerciais gravíssimas pela falta de conexão física 

com os países vizinhos. Alguns produtos que saem do Brasil precisam, para 

chegar aos países andinos, passar pelo Panamá. Mesmo na Bacia do Prata, 

essencial para o MERCOSUL, há sérios problemas de navegação. Na 

prática, não temos o que seria desejável: um regime estável e previsível 

para a circulação de embarcações. É por isso que o governo brasileiro está 

buscando criar um novo regime para a Hidrovia Paraguai-Paraná. 

          Além disso, temos a questão dos ilícitos transfronteiriços. O 

contrabando, por exemplo, provoca sérios danos à economia de nossos 

países. O tráfico de drogas e armas, por outro lado, onera todo o sistema 

público de saúde e de segurança. Há estimativas do Foro Nacional de 

Combate à Pirataria que indicam que nossas perdas tributárias decorrentes 

do contrabando são de quase R$ 30 bilhões por ano – o equivalente ao 

orçamento anual do programa Bolsa Família.  
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          Em um continente com fronteiras amplas e porosas como o 

nosso, a cooperação internacional no combate aos ilícitos é indispensável. 

Por isso o Brasil realizará, em 16 de novembro, uma reunião com os países 

da região para discutir meios para reforçar a segurança de nossas fronteiras. 

Essa será a primeira reunião dessa natureza na América do Sul.  

          Entendemos que o foco em prioridades bem delimitadas deve 

guiar também a atuação de outros organismos regionais, como a UNASUL 

e a CELAC. Esses mecanismos regionais devem dedicar-se a promover 

cada vez mais uma cooperação com vistas à obtenção de resultados 

concretos para nossos países, em áreas prioritárias como saúde, educação e 

agricultura. Devem também continuar sendo um alicerce importante para a 

defesa da democracia em nossa região. Como temos visto no caso da 

Venezuela, a América do Sul deve estar unida para incentivar o diálogo, 

fazer valer o estado de direito e os direitos humanos e buscar uma solução 

para situações humanitárias graves. Temos a responsabilidade de ajudar-

nos mutuamente nos momentos de crise. 

          Queremos tornar a América do Sul um espaço de efetiva 

integração econômica, em que prevaleçam a democracia e os direitos 

humanos, com fronteiras seguras e capacidade de inserção competitiva no 

mundo. Queremos, assim, promover o bem-estar de nossas populações, 

inclusive aquelas da região de fronteira, que, apesar de estarem na linha de 

frente do contato com os vizinhos, muitas vezes beneficiam-se pouco da 

integração regional.  

          O Brasil no mundo 

          O Brasil é inequivocamente um país com vocação para ser um 

ator global. Muitos se referem a nós como uma potência regional, mas isso 
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não pode significar jamais que nossa atuação esteja cingida a nosso entorno 

geográfico. 

          Somos uma das poucas nações – estima-se que sejam apenas 

pouco mais de uma dezena – que mantêm relações com todos os estados 

membros das Nações Unidas. Isso é uma demonstração, por si só, da 

qualidade de nossa atuação diplomática no mundo. Temos uma tradição de 

respeito ao direito internacional e de engajamento nos foros multilaterais. 

Somos também reconhecidos como um país capaz de estabelecer pontes, 

ajudar na construção de consensos e na busca de soluções criativas para 

temas da agenda internacional. 

          A preservação e o fortalecimento dessa vocação universalista 

da política externa brasileira dependem do aprofundamento de nossos laços 

com países das mais distintas regiões e graus de desenvolvimento. 

          Estamos empenhados em revitalizar nossos laços econômico-

comerciais com os polos econômicos consolidados. Os Estados Unidos, a 

Europa e o Japão são fontes de capitais e de inovação imprescindíveis para 

o nosso processo de desenvolvimento. Parcerias com esses países no campo 

da educação e da ciência, tecnologia e inovação podem dar relevante 

impulso ao aumento da competitividade de nossa economia.  

          O mundo está há quase uma década se debatendo para 

assegurar um crescimento econômico sustentável. E há um virtual consenso 

de que é a tecnologia que poderá gerar nova onda de prosperidade 

duradoura. Na última reunião do G-20 houve muita ênfase de todos os 

líderes nesse ponto. Um exemplo: apenas o mercado de aparelhos para 

internet, os chamados “gadgets”, como tablets e celulares, deverá se 

expandir de US$ 1,7 trilhão em 2020 para US$ 11 trilhões em 2025, 
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segundo dados da UNCTAD, o organismo da ONU para economia e 

desenvolvimento. 

          Um vasto campo se abre também no campo da energia limpa. 

O Acordo de Paris sobre mudança do clima acaba de entrar em vigor neste 

mês de novembro. Novos produtos, novos materiais e novas técnicas serão 

fundamentais para que todos os signatários cumpram as metas nacionais de 

redução de emissões. O Brasil pode avançar no desenvolvimento do etanol 

de segunda geração, por exemplo. Temos aí a criação de um novo mercado, 

eu diria mesmo uma nova economia, que movimentará vultosos recursos. 

          Para avançarmos nesse campo precisamos cooperar com os 

países desenvolvidos, com vistas à criação de parcerias com instituições 

avançadas e ao intercâmbio de experiências que permitam a adaptação de 

novos processos de produção a nossa realidade. Isso nos ajudará a reverter 

o processo de "primarização" de nossas exportações. 

          Não que não devamos nos orgulhar de sermos um país muito 

competitivo na exportação de “commodities”, até porque temos um dos 

setores agrícolas mais sustentáveis do mundo. Mas isso não basta. É 

indispensável buscar agregar mais valor a nossos produtos, e temos todas 

as condições para isso em razão de nossa criatividade e da existência, em 

nosso país, de centros de excelência em diversos setores. 

          É assim que teremos uma globalização mais justa. Hoje a 

retórica em torno da existência de “ganhadores” e “perdedores” na 

economia mundial prevalece justamente porque os benefícios da inovação 

são auferidos por um grupo muito pequeno. Difundir o conhecimento e 

preparar os nossos trabalhadores para o futuro é fundamental para 

garantirmos uma prosperidade econômica duradoura. E também para coibir 
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ondas de populismo e de nacionalismo exageradas, como vêm ocorrendo de 

maneira preocupante em muitas partes do mundo. 

          Chegou a hora também de pensarmos mais estrategicamente o 

relacionamento com grandes parceiros. A China, por exemplo, é desde 

2009 nosso principal sócio comercial. Temos uma agenda bilateral muito 

diversificada e complexa. É necessário, portanto, definirmos muito 

claramente nossas prioridades de governo. Para que isso ocorra de maneira 

mais eficaz, vamos trabalhar para que tenhamos uma instância de 

coordenação específica dentro da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos, a APEX, de forma a que nossa reflexão e 

nossa ação sejam conjuntas. No caso específico da China, por exemplo, 

temos de enfatizar a cooperação para o desenvolvimento de nosso setor 

industrial e energético, ou seja, o fortalecimento de nossas capacidades 

produtivas. 

          Isso vale para a China, pela amplitude do relacionamento 

bilateral, mas é fundamental também que articulemos uma visão de médio 

e longo prazo sobre quais são as prioridades com nossos principais 

parceiros econômico-comerciais.  

          Duas tarefas urgentes são derrubar barreiras não tarifárias, 

inclusive aquelas que incidem sobre os produtos em que somos mais 

competitivos, e atrair investimentos em infraestrutura. Com isso poderemos 

aumentar nossas exportações e reduzir o chamado “custo Brasil”. A 

concretização desses objetivos depende de uma boa coordenação dentro do 

governo e da determinação de prioridades. Em outras palavras, de uma 

política de comércio exterior clara e de conteúdo estratégico. 
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          Um outro aspecto é o fortalecimento de nossas relações com 

duas das regiões que ostentam as maiores taxas de crescimento econômico 

no planeta: a África e a Ásia. 

          O caso da África é emblemático.  Entre 2000 e 2010, o 

continente cresceu a uma média de 5,4%. De 2010 a 2015, a média foi de 

4,4%, a despeito da queda dos preços de “commodities” como o petróleo, e 

do fato de que grandes países – como o Egito e a Líbia – enfrentam cenário 

político conturbado. 

          São muitas as oportunidades que podem ser aproveitadas. Para 

isso, é necessário pragmatismo. A África tem grande população jovem e 

está se urbanizando. Há muita demanda de serviços, por exemplo. Por seus 

laços privilegiados com esses países e por sua própria imagem de nação 

com grandes afinidades históricas e culturais com a região, o Brasil deve 

posicionar-se para cooperar com a África e buscar acordos que gerem 

benefícios mútuos. 

          A Ásia é outro exemplo conhecido. Já mencionamos a China e 

o Japão, mas temos também a Índia e os países da ASEAN. No caso da 

Índia, já estamos negociando meios para ampliar nossos fluxos comerciais, 

inclusive por meio da expansão do acordo de preferências MERCOSUL-

Índia. Mais uma vez será necessário um esforço concertado do governo 

brasileiro para identificar oportunidades e aproximar as respectivas 

comunidades empresariais. É necessário maior conhecimento mútuo e, 

principalmente, inteligência comercial, no sentido de saber como o 

mercado local pode ser explorado por empresas brasileiras. 

          É assim, com um espírito pragmático e com abertura à 

diversificação de parceiras, que vamos descortinar novas oportunidades, 

aumentando o comércio exterior e os fluxos de investimentos, o que irá 
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contribuir com o processo de retomada de crescimento econômico de nosso 

país. 

          O Brasil e os temas globais  

 Gostaria de concluir tecendo algumas considerações sobre a 

participação do Brasil no debate dos grandes temas globais. Tratarei de três 

pontos principais. 

 Primeiro ponto: a paz e a prevalência dos direitos humanos são 

princípios norteadores de nossas relações internacionais que estão inscritos 

na própria Constituição Federal. Eles ocupam posição central na 

formulação de nossa política externa. 

 O Brasil é um país pacífico e com credenciais impecáveis no sistema 

multilateral: sempre valorizamos a diplomacia e o direito internacional 

como os mecanismos por excelência para a resolução de conflitos. 

 Por isso manifestamos repetidamente nossa preocupação com a falta 

de solução para os conflitos no Oriente Médio. Reiteramos em diversas 

oportunidades nossa visão de que não há solução militar para a guerra na 

Síria, no Iêmen ou para o conflito entre Israel e Palestina. Sempre 

questionamos o uso da força fora dos parâmetros estabelecidos na Carta da 

ONU.  

 Vemos também com grande consternação a dramática crise de 

refugiados. O Brasil não aceita retrocessos nos direitos humanos, 

especialmente aqueles dos grupos mais vulneráveis. Refugiados e 

migrantes são vítimas de conflitos e da falta de oportunidades e não é 

aceitável, por isso, que tenham seus direitos restringidos. O Brasil orgulha-

se de dar sua contribuição, por meio de política especial de vistos para 

cidadãos da Síria e do Haiti. No caso específico dos sírios, já são mais de 2 
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mil refugiados oficialmente reconhecidos em nosso território, além de mais 

de 9 mil vistos humanitários concedidos para que possam chegar ao Brasil. 

 Nossa atuação no campo dos direitos humanos é não-seletiva e parte 

do pressuposto de que todos temos desafios a enfrentar nessa matéria. Ao 

mesmo tempo, atuamos em consonância com o princípio da não 

indiferença: ante graves crises humanitárias, buscamos sempre dar nossa 

contribuição e buscar soluções por meio do diálogo. Esses princípios 

continuarão a orientar-nos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para 

o qual acabamos de ser eleitos pela quarta vez. 

 Segundo ponto: os grandes e desafiadores problemas que 

enfrentamos só poderão ser dirimidos de maneira adequada se tivermos 

normas e instituições à altura. Daí a premência de uma reforma das Nações 

Unidas, especialmente de seu Conselho de Segurança. Novos atores podem 

dar novo alento ao órgão e ajudar a superação da polarização hoje existente 

entre os membros permanentes. Uma polarização que tem efeitos nocivos 

ao gerar maior instabilidade, anomia até, e que afeta principalmente as 

populações civis, vítimas de guerras que a comunidade internacional se 

mostra incapaz de solucionar. A Síria é apenas o exemplo mais pungente 

dessa incapacidade. 

 A designação de António Guterres como novo secretário-geral das 

Nações Unidas dá-nos, porém, a confiança de que teremos uma liderança 

forte na ONU, capaz de promover as reformas necessárias e sintonizá-la 

cada vez mais com as causas dos países em desenvolvimento. Seu 

conhecimento dos problemas dos refugiados permitirá que ele aproxime a 

ONU cada vez mais das populações mais vulneráveis. 

 A mesma necessidade de reforma aplica-se à governança econômico-

financeira. O Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS é um exemplo 
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de mecanismo criado por países emergentes para complementar a rede de 

financiamento concebida em Bretton Woods. Ele demonstra, também, a 

vocação do BRICS para ajudar a construir um mundo cada vez mais 

multipolar. 

 Tais mecanismos alternativos não dispensam, contudo, a necessidade 

de atualização do FMI e do Banco Mundial. Afinal, hoje vivemos uma 

situação especial: os países em desenvolvimento têm em conjunto um PIB 

auferido pela paridade do poder de compra superior ao dos países 

desenvolvidos: 61,8% versus 38,2%. Esses são dados, aliás, do próprio 

FMI. Em 1980 a proporção era inversa: 36,3% para os países em 

desenvolvimento e 63,7% para os países desenvolvidos. É passada a hora 

de que essa nova realidade esteja adequadamente refletida no processo 

decisório dos organismos econômicos multilaterais. 

 Terceiro ponto: o Brasil continuará exercendo protagonismo nos 

debates sobre desenvolvimento sustentável. A aprovação da Agenda 2030 e 

do Acordo de Paris, ambos em 2015, deram início a uma nova etapa na 

cooperação internacional e revigoraram a crença no sistema multilateral. 

Será fundamental que recursos adequados sejam destinados aos países em 

desenvolvimento para que cumpram seus compromissos, principalmente o 

mais central deles: a erradicação da pobreza.  

 Necessitamos de recursos e também de tecnologias. O Acordo de 

Paris tem como esteio, por exemplo, o princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas. Isso significa, dentre outros aspectos, que 

aqueles com maiores responsabilidades pelo aquecimento global devem ter 

maior papel no financiamento de ações de mitigação e de adaptação, 

especialmente no mundo em desenvolvimento. 
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 A Agenda 2030 e o Acordo de Paris são oportunidades únicas para 

reduzirmos grandes assimetrias existentes entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O Brasil continuará seguindo a trilha do crescimento 

com inclusão social e respeito ao meio ambiente e buscará fazer com que 

esses acordos internacionais sejam revertidos em medidas benéficas para a 

prosperidade de nosso país. 

 Senhoras e senhores, 

 Estes são, em linhas gerais, alguns dos eixos da política externa do 

governo do presidente Michel Temer. Trata-se, repito, de uma política 

externa alicerçada nos interesses fundamentais de nosso país.  

 Buscaremos avançar em campos que haviam sido pouco explorados, 

sempre a partir do entendimento de que a política externa deve ser 

formulada e implementada com o objetivo de ajudar a responder a nossos 

desafios internos. 

 É também a política externa de um país que vive hoje um momento 

difícil, mas que continua a ter um imenso potencial de desenvolvimento 

social e econômico. Um país que é democrático e que valoriza os direitos 

humanos. Um país que tem instituições sólidas e que sabe resolver seus 

problemas de maneira pacífica e no marco da lei.  

 Contamos com o apoio de todos para que tenhamos êxito nesta 

missão, e para que o Brasil ocupe, com orgulho, o lugar de destaque que 

lhe cabe no mundo. 

 Muito obrigado. 


