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Resumo 

 Com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder no ano 

de 2003, e a continuidade desempenhada pela presidente Dilma Rousseff a partir 

de 2011, houve mudança substancial na política externa desempenhada pelo Brasil 

no cenário internacional. Assumindo uma postura mais crítica e buscando a 

formalização de novos polos de poder, em especial no fortalecimento da relação 

com os países do sul, por meio da Cooperação Sul-Sul (CSS), Lula e Dilma buscaram 

fortalecer a atuação regional, em especial a integração proposta pelo Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) e a aproximação iniciada por meio do Fórum de Diálogo 

Índia-Brasil-África do Sul (IBAS). Esses centros de poder passam a figurar como 

atores de extrema importância para o Brasil, gerando alto incremento comercial 

nas exportações e importações brasileiras. Neste sentido, esta artigo visa refletir 

qual a importância do Mercosul para o Brasil neste momento de aprofundamento da 

cooperação Sul-Sul. 
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Introdução 

Nas últimas décadas o mundo assistiu à emergência de potências antes 

consideradas de pouca expressão no cenário internacional, tais como o Brasil, a 

China, Índia e África do Sul. Nesse sentido, em especial a partir do início do século 
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XX, ocorre o surgimento de novos polos de poder capazes de fazer frente à 

coalização clássica do norte existente entre as potências hegemônicas ocidentais.  

O Brasil passou a se alinhar com essa nova organização de poderes com a 

chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, em 2003. A partir de então Lula e 

seu chanceler Celso Amorim assumem uma posição multilateral em relação à 

política externa, posicionando a atuação do país na busca por novos centros de 

poder e centralizando a ação no fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (CSS), isto 

é, o engajamento da articulação política, social e econômica entre os países 

considerados “em desenvolvimento”. 

Esse aprofundamento das relações sul-sul iniciado por Lula traduziu-se 

na realocação de parceiros comerciais do Brasil. Nesta lógica de alargamento das 

relações com os países do austral,  a América do Sul, em especial os membros do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), assumiram papel de destaque na política 

externa brasileira, assim como países do continente africano e asiático, como a 

África do Sul e a Índia. Essa política teve seu primeiro desdobramento ainda no ano 

de 2003, com a criação do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), com o 

objetivo de estreitar as relações entre essas três potências em desenvolvimento, 

três das maiores democracias do mundo. A partir do governo de Dilma Rousseff a 

política de Cooperação Sul-Sul toma corpo e institucionaliza-se, direcionando cada 

vez mais a atuação externa do governo brasileiro.  

 

1 O MERCOSUL para Lula e Dilma 

 As tentativas de unificação econômica e política mundial, embora 

efetivamente praticadas a partir da segunda metade do século XX, remontam ao 

Império Romano, passando por Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão no século XIX e 

Hitler, no século XX. Durante esse tempo, diversos visionários, sociólogos, 

economistas e filósofos foram vozes que pregavam a integração política e economia 

mundial. (FREITAS, 2006). 

 No continente americano, em especial na Ibero América, desde as 

independências dos estados nacionais no final do século XVIII e início do século XIX, 

houve um ideal de integração e unidade continental. (COLOMER, 1995 apud 

FREITAS, 2006).  Segundo Almeida e Chaloult (1999), o primeiro encontro de 

discussão continental aconteceu de outubro de 1889 a março de 1890. A convite 
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dos EUA realizou-se nesta data a primeira Conferência Internacional Americana, 

com o objetivo de criar regras para a produção intelectual, unificar os 

procedimentos aduaneiros e consentir investimentos em infraestrutura.  

 A partir do ano de 1948, a integração do Cone Sul tomou outros rumos 

com a constituição da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América 

Latina e Caribe (CEPAL). Segundo Freitas (2006), no mesmo ano a comissão passou 

a defender, sob a presidência de Rául Prebisch, a ideia de integração regional na 

América do Sul, por meio do desenvolvimento de uma zona aduaneira, com 

inspiração de mercados comuns que pudessem incrementar a industrialização da 

zona. 

 No entanto, um acordo maior ainda estava por vir na entrada da década 

de 1990, quando os presidentes de Paraguai e Uruguai solicitaram sua entrada no 

acordo que já vigorava entre os vizinhos Brasil e Argentina. Surgiu, assim, no ano 

seguinte, 1991, através do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul, o 

MERCOSUL, que começaria a vigorar em 31 de dezembro de 1994. “(...) o 

MERCOSUL nasceu como consequência da negociação argentino-brasileira, e se 

transformou em empresa coletiva a partir do ingresso do Uruguai e Paraguai.” 

(FREITAS, 2006, p.248). 

 Porém durante muito tempo questionou-se a eficácia do bloco. 2014, 

ano em que se completa vinte anos da assinatura do Protocolo de Ouro Preto, que 

estabeleceu as bases institucionais do MERCOSUL, questiona-se a efetividade do 

bloco para a política externa brasileira e a importância assumida principalmente a 

partir da ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Além disso, as 

relações no cone sul foram em Lula e continuam com a presidente Dilma, 

acompanhadas de uma agenda multilateral voltadas para as relações de contra 

hegemônica representadas pela Cooperação Sul-Sul.    

 Durante os anos de 1990, dois centros de poder detinham certa 

hegemonia no Sistema Internacional, os Estados Unidos e a União Europeia. Ambos 

os polos estavam a influenciar diretamente as tomadas de decisões ao redor do 

mundo, direcionando o padrão para a liberalização econômica e suas preferências 

supranacionais.  

 

Indistintamente, os acordos bilaterais, regionais e multilaterais 
tomavam, como referência direta ou indireta, o padrão de demandas 
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de liberalização comercial e compromissos regulatórios desses dois 
centros dinâmicos. É certo que inúmeros acordos bilaterais e 
regionais ficaram à margem da estrutura de hub-and-spoke (centro-
e-raios), regionais ou multilaterais, nucleada por esses dois centros. 
Mas, mesmos esses acordos eram obrigados a se defrontar com as 
teses dos custos de oportunidades decorrentes da não adesão aos 
esquemas de preferências promovidos por esses centros dinâmicos. 
(OLIVEIRA; ONUKI, 2013, p.3).  

 

 Ao Brasil naquele momento duas opções para a agenda externa: a 

integração do tipo Norte-sul ou a considerada periférica do tipo Sul-Sul. Nessa 

decisão, a concentração econômica do “norte” veio a definir as relações exteriores 

do Brasil. Porém a nova década trouxe consigo uma série de mudanças na estrutura 

econômica e política mundial. A desconcentração da economia através da 

emergência de países considerados “de economia atrasada”, a crise financeira dos 

principais polos de poder no mundo e a pressão por uma nova ordem de comércio 

fizeram com que novas diretrizes fossem abordadas na política internacional 

brasileira. (Oliveira; Onuki, 2013).     

 Já no final da década de 1990, o modelo de política neoliberal se 

mostrava incapaz de atender as novas demandas político-econômicas das potências 

periféricas em geral. O colapso da economia argentina, o desequilibro do 

MERCOSUL e a mudança das dinâmicas internacionais fizeram com que o ideal de 

política externa do governo FHC fosse gradativamente substituído, principalmente 

em seu segundo mandato (1999-2003).  

Neste novo quadro, além da mudança do padrão de negociações 
comerciais, a estrutura do comércio internacional sofre 
transformações expressivas, dentre as quais a dinamização das 
relações Sul-Sul; uma maior desconcentração do comércio exterior 
como um todo; a emergência de novos polos dinâmicos do comércio 
internacional e uma crescente disciplinização da norma jurídica 
nacional pelas normas internacionais, especialmente dos acordos 
regionais ou bilaterais do tipo OMC-plus. Este contexto emergente 
apresenta uma nova realidade do ponto de vista das negociações 
comerciais internacionais para o Brasil. (Oliveira; Onuki, 2013, p.5).  
 

 Para Amado Cervo, os quatro rumos da política externa de FHC foram a 

União Europeia, o multilateralismo e os Estados Unidos. Sobre o enfoque do 

multilateralismo, o governo depositara suas fichas no controle do comercio pelas 

organizações internacionais, como o GATT e a OMC, a disposição de regras justas e 

equitativas em direção ao espectro cooperativo e à ordem equânime do sistema. 

Nesse sentido, Marcelo Fernandes de Oliveira afirma (2005, p.1) que 
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[...] a agenda econômica dominante no fim do século passado está 
perdendo proeminência vis-à-vis a agenda da segurança, o que 
tornou inviável a continuidade da estratégia de inserção 
internacional baseada na premissa da autonomia pela integração do 
governo Fernando Henrique Cardoso. Em outras palavras, os novos 
constrangimentos sistêmicos internacionais demandaram a 
reformulação da estratégia de inserção internacional do Brasil. 

 
2.1 A ESTRATÉGIA DE LULA PARA O MERCOSUL (2003-2010) 

 As mudanças sentidas já durante o segundo mandato de FHC 

acentuaram-se ainda mais com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência 

no ano de 2003. Algumas práticas foram continuações com nova roupagem da 

agenda já empregada pelo governo anterior, como a prioridade às relações no cone 

sul. Grande parte dessas mudanças se refletiu na busca por novas iniciativas, cuja 

maior parte se situa  

 

[...] na vertente das negociações comerciais internacionais e na 
busca de uma ativa coordenação política com atores relevantes da 
política mundial, geralmente parceiros independentes no mundo em 
desenvolvimento, com destaque para a Índia, a África do Sul e a 
China, ademais dos países vizinhos da América do Sul. Muitas dessas 
novas iniciativas constituem, na verdade, desdobramentos e reforço 
de ações já em curso na administração anterior, embora com nova 
roupagem e novas ênfases conceituais, o que as colocaria mais na 
linha da “continuidade” do que na de “ruptura”. Exemplos podem 
ser citados na opção preferencial pelo Mercosul e pelos acordos no 
contexto sul-americano[...]. (ALMEIDA, 2004, p 162-163). 

 

 O próprio discurso proferido pelo presidente Lula na data de sua posse 

pode ser documento importante para a análise dos caminhos de sua política 

externa em seus dois mandatos. Para Cavalcante e Lima (2013), naquele momento 

a palavra de ordem do governo era “mudança”, já que o recém-eleito chefe de 

estado e governo brasileiro entendia que os votos que o elegeram eram um sinal do 

clamor popular por modificações em todos os setores da política brasileira, e isso 

incluía nossa política externa.  

  Lula desejava transformações nas mais diversas esferas do governo 

brasileiro: a atuação do estado no combate à pobreza, o incentivo à abertura de 

micro e pequenas empresas, mudanças na política agrária, o combate à inflação e 

a criação de uma infraestrutura nacional que pudesse atender à demanda existente 

e suas projeções. Nesse sentido, Lula buscou delimitar sua agenda externa, que 

além de projetar o Brasil nos mais diversos centros de poder, deveria ajudar na 

promoção da igualdade social interna. O projeto de política internacional do 
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presidente e seus principais eixos podem ser observados no trecho a seguir de seu 

discurso para o Congresso Nacional: 

 

Procuraremos ter com os Estados Unidos da América uma parceria 
madura, com base no interesse recíproco e no respeito mútuo. 
Trataremos de fortalecer o entendimento e a cooperação com a 
União Europeia e os seus Estados-Membros, bem como com outros 
importantes países desenvolvidos, a exemplo do Japão. 
Aprofundaremos as relações com grandes nações em 
desenvolvimento: a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, entre 
outros. (SILVA, 2003). 3 

 

 A diplomacia de Lula encontrou no multilateralismo sua forma de 

ingressas de maneira eficaz e contundente no cenário internacional dominado até 

então pelas grandes nações desenvolvidas. Desde o início do século XX, em especial 

durante os mandatos de Lula, a política externa brasileira tenta alcançar o status 

de nação globalista, ou globalizada. Porém, a estratégia utilizada por Lula difere 

das demais encontradas em outros países da América Latina, à medida que suas 

características principais estão no espectro das relações multilaterais e da 

centralização do Brasil como potência econômica internacional.  

 Nesse sentido, o governo Lula buscou alcançar esse status de grande país 

por meio do apoio em seu soft Power. 4 Utilizando tal conceito, o Brasil afirmou a 

sua inspiração na defesa da relação amigável entre os países da região, assumindo 

papel de mediador de controvérsias.  

 

Na prática, a gestão externa do governo Fernando Henrique Cardoso  
estaria mais próxima da estratégia de “credibilidade” e a de Luís 
Inácio  Lula da Silva da de “autonomia”. Contudo, no plano da 
diplomacia econômica multilateral, as orientações destes dois 
governos não são muito diferentes: a revitalização e ampliação do 
Mercosul; a intensificação da cooperação com a América do Sul e 
com os países africanos ;“relações maduras” com os Estados Unidos; 
importância das relações bilaterais com potências regionais como 
China, Índia, Rússia e África do Sul; ampliação do número de 
membros permanentes no Conselho das Nações Unidas; participação 
nos principais exercícios multilaterais em curso – Rodada de Doha da 
Organização Mundial do Comércio, negociação da Alca e entre 
Mercosul e União Europeia [...] (LIMA, 2005, p. 12).  

 Para Leite (2011) apud Guilherme (2013), diferentemente da política 

incorporada por FHC, que encarava as grandes potências capitalistas como os 

                                         
3 Discurso proferido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional no primeiro dia de 
seu mandato. 
4 Conceito formulado por Joseph S. Nye nos anos 90 para referir-se às características culturais, morais e 
ideológicas de coação a outros países.  
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principais atores do sistema internacional, a política de Lula/PT passou a buscar a 

polarização do sistema, principalmente por meio de alianças na América do Sul. “O 

papel do país seria organizar o espaço sul-americano e aliar-se àquelas nações 

emergentes na busca de maior equilíbrio externo”. (LEITE, 2011 apud GUILHERME, 

2013, p. 4).  

 Rubens Ricupero, diplomata de carreira, aponta em um de seus artigos 

uma breve síntese das principais características da era Lula. Dentre outras 

explanações Ricupero (2010) identifica marca fundamental na doutrina empregada 

na política externa do período: a contestação hegemônica representada pelos 

Estados Unidos da América em suas diversas áreas de influência, como o Conselho 

de Segurança da ONU. Além disso, o diplomata acentua outra característica: a 

criação de uma zona de influência regional, mais próxima dos países do cone sul.  

 

Ao mesmo tempo em que fortalecia as relações Sul-Sul, 
mundialmente, o Brasil foi um dos grandes articuladores da criação 
do G20, em 2003, como forma de conter a pressão dos países ricos 
na Organização Mundial do Comércio – OMC e ao mesmo tempo foi 
decisivo para a constituição do G3, denominado Ibas – Índia, Brasil e 
África do Sul. A diplomacia presidencial do Itamaraty, na figura de 
Lula, tornou o Brasil em inúmeros fóruns políticos e econômicos o 
porta-voz dos países emergentes e pobres. (GARCIA, 2011, p.3) 

  

 Porém a Cooperação Sul-Sul (CSS) não é essencialmente política 

inovadora na prática de Lula no governo. Esta prática foi desenvolvida 

principalmente a partir dos anos 1960 quando da dialética impregnada pela Guerra 

Fria, num sentido de anti-hegemonia a ambas as políticas dominantes no período.  

 Porém, foi logo após os ataques do onze de setembro de 2001, ainda no 

governo FHC, que a CSS tomou maiores proporções na política externa brasileira. 

Para Gonçalves (2011), os Estados Unidos da América, após o onze de setembro, 

voltaram novamente a atenuar sua atenção aos países do Oriente Médio, fazendo 

com que na América Latina se desenvolvesse maios aproximação entre os países 

cone sul, inclusive sob a forma da diplomacia repensada do governo de FHC. Mas 

foi com a ascensão de Lula ao poder que a CSS passou a ter papel de destaque na 

agenda multilateral brasileira.  

 O gráfico 1 mostra a evolução das exportações e importações Brasil-

MERCOSUL no período de 1995 a 2010. 
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Gráfico 1: Evolução das exportações Brasil-MERCOSUL, Brasil-União Europeia e Brasil-Estados 

Unidos, no período de 1995 a 2010. (US$) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados Aliceweb (MDIC-Secex). 

 

  É notável observar o padrão de mudança experimentado em relação às 

exportações Brasil-MERCOSUL, principalmente a partir do ano de 2003. Durante os 

primeiros dois mandatos do governo FHC (1995-2002) as exportações Brasil-

MERCOSUL sofreram aumento de 53,92%. No mesmo período, as exportações Brasil-

União Europeia acresceram 118,14% e as exportações Brasil-Estados Unidos, 

177,10%. Enquanto isso, o total de exportações brasileiras cresceu 126,68% no 

período, demonstrando a ênfase dada pelo governo ao comércio com os Estados 

Unidos e a União Europeia, em detrimento da política na América do Sul.  

 Já durante os oito anos do governo Lula (2003-2010), as exportações 

Brasil-MERCOSUL experimentaram aumento de 397,61%, as exportações Brasil-

União Europeia aumentaram em 229,54% e as exportações Brasil-Estados Unidos 

sofreram aumento de 115,41%. Nesse sentido, observa-se claramente a mudança no 

eixo de atuação da política externa brasileira, em especial para o MERCOSUL, a 

partir da chegada de Lula ao poder, no ano de 2003. Constatação essa que pode ser 

comprovada ao vermos que esse crescimento do comércio com o bloco MERCOSUL 

esteve acima do crescimento do total das exportações brasileiras no período que 

foi de 208,85%. 

 No entanto, é importante destacar que parceiros estratégicos 

importantes, como a União Europeia, continuaram a incrementar seu comércio com 

o Brasil durante o governo Lula, de maneira ainda mais acentuada do que nos oito 

anos do governo tucano. Nos dois mandatos de FHC (1995-2002), as exportações 
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Brasil-União Europeia cresceram 118,14%. Já nos durante o governo Lula (2003-

2010), essas exportações tiveram acréscimo na ordem de 229,54%. Sendo assim, 

cabe observar que, apesar do deslocamento do eixo de negociações multilaterais 

para a América Latina, Ásia e África, o incremento do comércio tradicional 

continuou a figurar como elemento importante na política externa de Lula.  

 Nesse sentido, demonstramos como a integração do bloco Mercado 

Comum (MERCOSUL) cumpre seu objetivo principal que é servir de instrumento 

para o incremento do comércio exterior brasileiro: 

O Mercosul é um processo essencialmente aberto ao exterior. No 
caso do Brasil, o desenvolvimento do Mercosul é parte de um amplo 
esforço de abertura econômica, liberalização comercial e melhor 
inserção na economia mundial. (VIGEVANI et al, 2006, apud 
LAMPREIA, 1995). 
 
 

Gráfico 2: Percentual de participação dos principais parceiros do Brasil nas exportações em  

2002 e em 2010. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados Aliceweb (MDIC-Secex). 

 

 O gráfico 2 acima nos apresenta a participação em exportações dos 

principais parceiros do Brasil no total nas exportações brasileiras. Em 2002, o 

MERCOSUL respondia por 5,49% do total de exportações. Esse percentual subiu, em 

2010, para 11,19%. Para a América Latina, comportamento semelhante pode ser 

observado. Em 2002, as exportações para a América Latina representavam 12,39% 

do total. Número que se elevou para 18,40% em 2010, no final do governo Lula.  

 No que diz respeito aos parceiros tradicionais do Brasil, União Europeia e 

Estados Unidos, em 2002, somados, representavam 51,31% das exportações 
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brasileiras. Já, em 2010, esse percentual caiu para 31%. Enquanto isso, a 

participação dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) saltou de 8,11% 

em 2002 para 19,68% em 2010. O IBAS também teve sua participação aumentava, 

mesmo que timidamente, de 1,87% em 2002 para 2,37% no ano de 2010.  

 

2.2 A IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NAS EXPORTAÇÕES 

BRASILEIRAS PARA O MERCOSUL 

 

 A indústria automobilística é o setor cuja importância do MERCOSUL é 

mais notória. Em 2002, conforme o gráfico 3 abaixo, as exportações do setor5 

somavam um montante de US$4.521.830.788. Desse total, conforme gráfico 3, o 

MERCOSUL representava apenas 8,69%. Enquanto isso, 26% do total de exportações 

do setor tinham como destino os EUA.   

 

Gráfico 3: Evolução do percentual de participação dos principais parceiros brasileiros nas 

exportações do setor automobilístico (2002-2010). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados Aliceweb (MDIC-Secex). 

  

 Já, no ano de 2010, conforme gráfico 4, que representa o total absoluto 

de exportações do setor automobilístico para o bloco, as exportações do setor 

somavam US$12.730.779.842, um aumento de 281,54% em relação a 2002. Desse 

número, em 2010, 53,53% foram de exportações para o MERCOSUL, e apenas 

                                         
5 O setor automobilístico está sendo considerado aqui como os capítulos 86 e 87 do Sistema Harmonizado (SH) 
da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).  
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3,415% para os EUA. O aumento da porcentagem de participação das exportações 

do setor representadas pelo MERCOSUL tem evolução clara ao longo dos anos, 

conforme gráfico 4, fazendo com que em 2010 as exportações do setor 

representassem 30,15% de todas as exportações brasileiras para o bloco.  

 

Gráfico 4: Total absoluto das exportações brasileiras do setor automobilístico (2002-2010). 

(US$) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados Aliceweb (MDIC-Secex) 

 

 Assim, é visível a importância que o MERCOSUL passou a ter para o setor 

automobilístico a partir de 2003. Porém, antes mesmo de concentrar as 

exportações do setor, o bloco “(...) tornou possível aos fabricantes de automóveis 

brasileiros expandirem suas vendas para além do mercado doméstico, ajudando-os 

a se tomarem mais globalmente competitivos”. (GREEN, 1995).  

 Além disso, o Brasil teve grande importância na recuperação do setor de 

automóveis da indústria argentina.  

“Incentivos tributários brasileiros, junto com sua recuperação 
econômica mais rápida em comparação a economias mais 
desenvolvidas, ajudaram a Argentina a compensar a pouca demanda 
na Europa”. Atualmente, o setor automotivo representa 9% do total 
de exportações argentinas, e 15% do PIB industrial. "O mercado 
brasileiro ajudou muito", disse o diretor de relações institucionais da 
Mercedes-Benz na Argentina, Gustavo Castagnino. "[O Brasil] se 
tornou o motor da indústria na região, e especialmente na 
Argentina" (ZAPCARROS, 2009).  

  

 Essa importância pode ser reafirmada ao observarmos que entre os 10 

produtos mais exportados pelo Brasil para o MERCOSUL em 2013, pelo menos 6 

estão diretamente relacionados à produção automobilística. Nesse sentido, é 
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possível entendermos a importância do bloco para o Brasil, e a continuidade 

desempenhada pela presidente Dilma, durante os 4 anos de seu mandato.  

  

2.3 A INSTABILIDADE POLÍTICA DO MERCOSUL NO PERÍODO INCIAL DE DILMA (2011-

2013) 

 Em 2011, Dilma Rouseff, quando da sua chegada à presidência da 

República, procurou dar continuidade ao projeto de política externa iniciada por 

seus antecessores, principalmente a manutenção das relações e comércio com os 

países do MERCOSUL, além da busca por novos parceiros comerciais do sul, como a 

China, por exemplo. (VEIGA; RIOS, 2011). No entanto, é extremamente importante 

ressaltar as modificações no cenário internacional vivenciadas durante os primeiros 

anos do governo Dilma, que demandaram mudanças no modo brasileiro de atuação 

no sistema internacional.  

 Durante os últimos anos do governo Lula, a economia mundial dava sinais 

de recuperação ante a crise econômica internacional enfrentada deflagrada em 

2008, “com a retomada de fluxos comerciais e de investimentos, ainda que não nos 

níveis pré-crise”. (BARRAL; BOHRER, 2012). No entanto, nos anos de 2010 e 2011 a 

crise continuava e mostra sinais fortes de permanência no cenário econômico 

externo, “como mostra[va] a crise do teto da dívida norte-americana e a crise da 

zona do euro de 2011”. (BARRAL; BOHRER, 2012).  

 

Comparando-o [governo Dilma] com o governo de Lula da Silva, se é 
evidente que os perfis desses mandatários são diversos, uma das 
principais causas de mudança em suas políticas externas está 
relacionada a um fator externo: as contingências geradas pela crise 
econômica. Enquanto, durante a maior parte do governo de Lula da 
Silva, o cenário externo era favorável a coligações novas e a avanços 
em negociações comerciais, a partir de 2008, com o agravamento da 
crise internacional, a maioria dos países tornou-se menos entusiasta 
da liberalização comercial, o que limitou a margem de ação externa 
do Brasil. (MOROSINI; CORNELET, 2013).  

 

 Assim, a política externa comercial de Dilma aponta para um cenário 

cada vez mais pragmático, com a China despontando como uma das principais 

economias no cenário internacional. Internamente, o governo do PT encontrou um 

cenário econômico desgastado, principalmente devido ao temor do retorno da 

inflação e a valorização do real em relação a outras moedas, como o yuan e o 
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dólar, por exemplo, o que favoreceu um aumento das importações. Somente no 

ano de 2010, elas registraram aumento de mais de 40%. (BARRAL; BOHRER, 2012). 

Até o momento, em meados do governo Dilma Rousseff, não há 
mudanças substanciais nas perspectivas diplomáticas e na política 
externa. A mesma busca trilhar as grandes linhas de atuação 
adotadas pelo governo Lula e, entre elas, a principal, a da 
valorização e fortalecimento da relação Sul-Sul. Mais pragmática e 
preparada que seu antecessor, deu sobejas mostras, que por um 
lado, lhe interessa uma relação amistosa com os EUA e, por outro, o 
desejo de intensificar as relações comerciais com a China. (GARCIA, 
2011, p.2) 

 

 Nesse contexto de intensificação das negociações por melhores taxas de 

câmbio, reflexo da atual situação financeira mundial, segundo Veiga e Rios (2011), 

a presidente Dilma busca, no início de seu governo, concentrar sua atuação 

internacional em três frentes de ações: interna, regional e multilateral. Os países 

da América Latina continuam como foco de atuação brasileira, mas outros países e 

centros de poder começam a despontar na agenda multilateral brasileira, como o 

México, por exemplo. No entanto, é na esfera multilateral que Dilma centraliza a 

atuação de seu governo, buscando fortalecer as estratégias efetivas para lidar com 

a concorrência dos produtos chineses, principalmente no sentido de pressionar esse 

país a cumprir suas obrigações com a OMC. (VEIGA; RIOS, 2011).  

 Essas características de política externa iniciais do governo Dilma, 

traçadas por Veiga e Rios em 2011, vieram a se concretizar passados quase os 4 

anos do mandato da presidenta. Moroni e Cornelet (2013), citam o apoio do Brasil à 

eleição de Roberto Azevêdo para o cargo máximo da OMC, à medida que este 

proveu exemplo da permanência e fortalecimento das relações multilaterais e o 

incentivo à liberalização do comércio mundial. Dessa maneira,  

[...] o Brasil é, nos dias atuais, um país aberto e “participativo” 
internacionalmente, não fechado e “distante” como foi outrora. 
Com a perda de força da crise, deve reforçar seu engajamento nas 
negociações de liberalização do comércio mundial. (MORONI; 
CORNELET, 2011, p. 7) 

 

 Em relação ao MERCOSUL, o governo Dilma segue as linhas da política 

traçadas por seu precursor, mas agora com uma diplomacia mais institucionalizada 

e de posicionamento claro e incisivo, principalmente frente aos conflitos ocorridos 

durante seu primeiro mandato. Como exemplos, está a deposição do presidente 

Fernando Lugo do Paraguai em 2012, o ingresso da Venezuela no bloco também em 

2012, as tensões estabelecidas após a morte de Hugo Chávez, a eleição de Nicolás 
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Madura para a sucessão do poder na Venezuela e a crise entre Brasil e Bolívia no 

episódio do senador boliviano Roger Pinto. (BARROS; RAMOS, 2013).   

 Apesar das modificações vivenciadas pelo governo Dilma quando do 

início de seu comando, o MERCOSUL continuou a desempenhar papel de extrema 

relevância política e econômica para o Brasil. Em 2011, as exportações para o 

bloco, na ordem de US$27.852.507.305,00 representaram 10,87% do total de 

exportações brasileiras, além de uma variação de 23,32% em relação ao montante 

do ano anterior, segundo a SECEX (2014). Nos anos seguintes, 2012, ocorreu 

redução nas exportações Brasil-MERCOSUL, na ordem de -18,14%, principalmente 

devido aos conflitos internos já citados anteriormente. No entanto, esse 

decréscimo seguiu o padrão de tendência das exportações brasileiras totais, já que 

em 2012 o total de exportações brasileiras teve recuo de -5,26%. Já em 2013, as 

exportações para o bloco retomaram o caminho do crescimento, fechando o ano na 

casa de R$24.683.413.025,00, um aumento de 9,26% em relação ao ano anterior, 

segundo dados da SECEX (2014).  

 As importações Brasil-MERCOSUL seguiram a mesma tendência no 

período, gerando movimento de retração e recuperação no total do comércio 

corrente (exportações mais importações) entre o Brasil e o bloco, demonstrado no 

gráfico 5 abaixo. Em 2011, o comércio corrente Brasil-MERCOSUL registou o 

montante de US$47.228.260.675,00. Já em 2012, esse número recuou para 

US$42.050.167.982,00 em 2012 e voltou a crescer em 2013, atingindo o valor de 

US$43.953.063.016,00. 

 

Gráfico 5: Total geral do comércio corrente (exportações mais importações) Brasil-MERCOSUL 

nos 3 primeiros anos do governo Dilma. (US$) 
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Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados Aliceweb (MDIC-Secex). 

 

 Conforme gráfico acima, as importações Brasil-MERCOSUL seguiram a 

mesma tendência no período, gerando movimento de retração e recuperação no 

total do comércio corrente (exportações mais importações) entre o Brasil e o 

bloco. Em 2011, o comércio corrente Brasil-MERCOSUL registrou o montante de 

US$47.228.260.675,00. Já em 2012, esse número recuou para 

US$42.050.167.982,00 em 2012 e voltou a crescer em 2013, atingindo o valor de 

US$43.953.063.016,00. Estes dados indicam não apenas a importância econômica 

do MERCOSUL para o Brasil, bem como sinaliza a sua relevância enquanto bloco 

regional para todos os países membros.  

 

Considerações Finais 

 A partir da análise dos dados coletados sobre o comércio internacional 

brasileiro, em especial as exportações e importações para o MERCOSUL, é possível 

compreender a importância desde bloco regional para o Brasil, mesmo num 

momento em que novas parcerias estratégicas são construídas, a exemplo da 

cooperação IBAS. Neste sentido, pode-se obsevar que além do MERCOSUL ser uma  

importante fonte de recursos para o incremente da atividade comercial e industrial 

brasileira, a busca pela redução das assimetrias existentes na região. Portanto, 

cabe destacar que adensamento do MERCOSUL é fundamental para potencializar os 

projetos econômicos e sociais dos países que compõe o bloco, contribuindo 

também para uma projeção pró-ativa do Brasil no contexto político internacional 

contemporâneo, no qual os blocos regionais continuam sendo relevantes, inclusive 

politicamente.  
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