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Resumo 

A pesquisa em questão leva em consideração uma análise profunda da Política 
Externa brasileira durante o período da redemocratização, etapa esta que é datada 
do ano 1979 até 1990. O estudo da estratégia exterior do país se realizará através 
da análise dos Presidentes que chefiaram a República Brasileira e seus respectivos 
Ministros de Relações Exteriores na época determinada, considerando as 
capacidades táticas para direcionar o ministério em questão, e também, o poder 
de autonomia e de ação do Itamaraty, este que foi protagonista de fortes 
mudanças durante a época de transição entre regime militar e democracia. A 
análise das relações internacionais do Brasil irá culminar em um trabalho que 
evidenciará a forte relação do papel da Política Externa no nível de crescimento 
econômico interno.  
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Introdução 

A partir do momento no qual a economia se vincula às relações 

exteriores, um país pode, a partir do comercio internacional, formular estratégias 

de troca, primando pelos materiais que necessita para o crescimento de seu 

mercado interno e para o bem-estar de seus habitantes. A relevância enfim se 

coloca na junção das duas disciplinas acadêmicas norteadoras da pesquisa em 

questão: As Relações Internacionais e a Ciência Econômica. 

                                         
1 Graduando em Relações Internacionais pela ESPM-Sul e atual Editor-Chefe da Novas Fronteiras: 
Revista Acadêmica de Relações Internacionais. Foi bolsista de Iniciação Científica pelo programa PIC 
-ESPM de abr/2014 à abr/2015. Email: joaojung@yahoo.com.br. 
2  Editora da Revista Século XXI, pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Relações 
Internacionais (NEPRI) e Professora do curso de Relações Internacionais na ESPM-Sul. Doutora em 
História pela UFRGS. Email: anasimao@terra.com.br. 
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O objetivo desta pesquisa consiste em verificar como a política externa 

dos governos de Figueiredo e Sarney, compreendidos no período entre 1979 e 1990, 

esteve relacionada ao crescimento econômico do Brasil. Os objetivos específicos 

são: resgatar o contexto internacional dos anos 1980; analisar as principais linhas 

da política interna e externa dos governos militares, com ênfase no governo Geisel 

e Figueiredo; e verificar como os governos Figueiredo e Sarney articularam as 

políticas externas de seus governos.  

Portanto, o decorrer deste trabalho, as análises, as explanações e as 

abordagens tomadas, têm por finalidade responder a determinada questão: Em que 

medida a política externa brasileira foi instrumento de crescimento econômico no 

Brasil durante o período da redemocratização? Cabe ressaltar que nos conturbados 

anos 1980 o Itamaraty analisava o mundo com certo grau de desconfiança, devida a 

forte bipolarização política e o amplo protecionismo econômico, visualizados na 

relação entre os países (CERVO e BUENO, 2010). Entretanto, a posição brasileira 

quanto a sua política externa pode ser definida segundo mensagem presidencial no 

início de 1980: “Os vetores do universalismo, da boa convivência internacional e da 

soberania e dignidade nacionais”. 3 Eram assim mantidas as premissas do governo 

Geisel. 

O ambiente interno da economia se deteriorava graças às relações 

internacionais de negócios. A dívida externa chegava a quantias astronômicas, o 

que levava o país a tomar atitudes na política interna que teria consequências na 

falta de competitividade dos produtos nacionais no âmbito externo (ALTEMANI, 

2005). Para se estabelecer os objetivos de pesquisa, o trabalho em voga foi 

concebido através de pesquisa qualitativa, exploratória, bibliográfica e 

documental. 

 

 

 

 

 

 

                                         
3  Discurso proferido pelo presidente Figueiredo em 1º de março de 1980. Biblioteca da Presidência 
da República. Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jb-
figueiredo/discursos-de-posse/discurso-de-posse/view> Acesso em 05 de abril de 2014. 
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Guerra Fria e Neoliberalismo: o contexto internacional 

Com a Guerra Fria presente como principal fenômeno político-social da 

época, quase tudo o que se observava nas relações internacionais do globo, no 

período compreendido entre 1945 e 1991, deriva-se deste entrave antagonizado 

entre as duas potências hegemônicas da época, os Estados Unidos da América (EUA) 

e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O mundo em sua forma 

bipolar caracterizava-se em uma luta pelo poder central, na qual Washington 

lançava um conflito ideológico contra o socialismo real, este que se encontrava 

claramente em situação de inferioridade estrutural e econômica (VISENTINI, 1990). 

O conflito, advindo do pós-guerra, adquiriu a cunhagem no fim dos anos 

70 de Nova Guerra Fria no fim do governo Carter, ganhando forma institucional 

com a ascensão do presidente republicano Ronald Reagan ao poder (VISENTINI, 

1990). O plano dos EUA tornou-se então, principalmente, a abertura dos países 

socialistas à penetração econômica ocidental e o enfraquecimento nas relações 

entre a URSS e os países do terceiro mundo (VISENTINI, 1990).  

 Os dois blocos estenderam e exauriram as suas economias com a corrida 

armamentista maciça, a qual foi demasiadamente dispendiosa para ambas as 

partes. Porém, o lado americano contava com o apoio das potências europeias e do 

Japão – como anteriormente já citado – para sustar o saldo dos 7% do PIB norte-

americano, investidos em despesas de guerra (HOBSBAWM, 1995). Em 

contrapartida, a União Soviética partilhava de parcerias economicamente 

atrasadas, e que, normalmente eram auxiliadas por esta (HOBSBAWM, 1995). Assim 

sendo, a década de 80 passou a conjecturar um desfecho ao conflito bipolar, com o 

domínio nas relações de influencia dos EUA e o apoio de seus aliados, concomitante 

ao esgotamento militar e econômico da URSS. 

Em 1985 é introduzido na URSS o conjunto de políticas conhecido como 

glasnost e perestroika. Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, 

formulou estratégias de reestruturação política e econômica, além de defender a 

liberdade de informação (HOBSBAWM, 1995). Um novo sistema constitucional foi 

estabelecido no lado soviético e a abertura para a democracia foi conduzida 

através da separação entre partido político e estado, fato que não acontecia desde 

a ascensão se Stalin ao poder (HOBSBAWM, 1995).  
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O poder que os Estados Unidos exerciam nos países da América Latina 

evidenciava-se cada vez mais. A região caracterizava-se na época como um antro 

de ditaduras, possuindo caráter autoritário e nacionalista. A nação norte-americana 

utilizava-se da situação dos estados mal organizados institucionalmente para lhes 

propor um pacote de ajuda econômica, o que resultaria em 1989 no Consenso de 

Washington (HOBSBAWM, 1995). Esta etapa ficou conhecida como o “boom” do 

neoliberalismo no continente.  

As motivações estadunidenses, para o apoio aos estados emergentes, 

baseavam-se na mentalidade de que se os problemas econômicos fossem 

resolvidos, mais governos reformistas moderados iriam surgir, o que melhoraria as 

condições internas e impediria a chance de um regime comunista se instaurar 

(LOWE, 2011). A ajuda vinha, muitas vezes, na forma de empréstimos, cedidos sob 

a condição de que uma grande parcela de produtos fosse comprada dos EUA, e se 

as políticas de um governo fossem inaceitáveis para os moldes norte americanos, a 

ajuda era cortada (LOWE, 2011).  

As políticas neoliberais, oriundas da nova divisão internacional da 

produção, constituíram um elemento importante para o processo de recomposição 

capitalista nos países de primeiro mundo (VISENTINI e PEREIRA 2008). Foram 

propostas políticas fiscais e monetárias aos países emergentes, na promessa de que 

suas economias, com a ajuda do FMI e do BM, iriam se desenvolver. O plano 

principal era instalar indústrias transnacionais nos países de periferia, galgando 

assim benefícios econômicos e político-ambientais, tendo em vista que na década 

de 80 entrou em pauta fortemente a questão ambiental e as Organizações não 

Governamentais inspiradas no Clube de Roma (VISENTINI e PEREIRA 2008). A 

movimentação dos investimentos localiza o avanço das multinacionais às regiões da 

América Latina, visando o mercado norte-americano e Europeu, ao leste e sudeste 

asiático, suprindo o mercado japonês e estadunidense, e à África, tendo em vista o 

mercado da Europa (VISENTINI e PEREIRA 2008).  
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O turbulento contexto interno brasileiro e a redemocratização 

Advindo do repressor regime militar, o ambiente interno bi-partidarista 

que desde 1964 vinha-se dividido entre a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), esgotou-se no fim dos anos 1970, dando 

lugar assim ao nascimento de novas siglas partidárias a partir de 20 de dezembro 

de 1979, com a lei 6.767 (ALMEIDA, 2004).  

Este período, denominado como a fase do multipartidarismo limitado 

devido à restrição da criação de alguns partidos – PCB e PCdoB - foi fundamental 

para o período que se seguiria, a do multipartidarismo livre, em 1985 (ALMEIDA, 

2004). A permissão de uma reestruturação político-partidária, apesar das restrições 

quanto a alguns, foi de fundamental importância para o movimento da 

redemocratização brasileira (ALMEIDA, 2004). 

Quando em 1979 assumiu o poder o último presidente do regime militar, 

João Figueiredo, o caminho de transição para a abertura política já estava 

preparado, e foi por este, colocado em prática (SKIDMORE, 1998). A linha dura do 

período militar começou a perder apoio devido às histórias cada vez mais macabras 

e escandalosas de tortura. Os novos oficiais pensavam já não eram mais suscetíveis 

a teoria do “perigo vermelho” e criam que tinha chegado a hora do governo passar 

ao controle civil (SKIDMORE, 1998). Sob as manifestações das “Diretas Já!”, 

milhões de brasileiros, tanto de orientação direitista quanto esquerdista, saiam às 

ruas a fim de restituir a democracia no Brasil.  

A partir da célebre frase do presidente militar Ernesto Geisel, na qual 

ele anunciara uma abertura política “lenta, gradual e segura”, o Brasil começou a 

fundamentar o processo da redemocratização política, que se estabeleceu de 

Figueiredo à entrada de Collor (FAUSTO, 2002). Geisel, ex-chefe da Casa Militar e 

conhecido por se alinhar às ideias castelistas4 foi o responsável pelo processo de 

transição no Brasil, pois acreditava que o período militar já estava á se esgotar 

(SKIDMORE, 1998).  

Com a legitimidade do governo militar em crise – fator que levou Geisel 

e os ideários castelistas à optar pelo processo de abertura –, e a crise interna nas 

                                         
4 No período do regime existia uma subdivisão interna nas forças militares. De um lado se colocavam 
os “linha dura”, mais repressores e que possuíam ambições de permanecer no poder por mais 
tempo; em contrapartida, os “castelistas” representavam a ala militar moderada, com inspirações 
no primeiro presidente militar, Castelo Branco (daí o nome). 
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Forças Armadas, o cenário político brasileiro começou a ganhar um novo recorte. 

Em um lado consistia a abertura gradual à democracia, que ocorria através das 

eleições diretas para o legislativo e o executivo (estadual) em 1974 e a permissão 

de propaganda eleitoral oposicionista; entretanto no outro lado, por pressão da 

linha dura, é promulgada a Lei Falcão (1976) e o Pacote de Abril (1977) 5 . 

(LINHARES, 1990). Tais medidas foram tomadas devido a falta de controle que os 

militares sentiam com a abertura, pois como resultado das eleições diretas para o 

legislativo – conforme supracitado – o MDB, partido oposicionista da ARENA, passou 

a ocupar 16 das 22 cadeiras no Senado, além de aumentar de 28% para 44% a 

bancada na Câmara (LINHARES, 1990). 

A questão do avanço da economia, que através do “milagre econômico” 

se colocava como o principal argumento pró- militar, se tornou inviável devido ao 

caos que se instaurou no Brasil, que teve a inflação e a dívida externa rompendo às 

alturas. A marcha forçada – expressão utilizada por alguns economistas para 

explicar a política econômica militar – tinha encontrado seu fim. Além da questão 

econômica, diversas intempéries sociais vieram a assombrar o governo militar. Após 

o período máximo da repressão, conhecido como os anos de chumbo6, os direitos 

civis se viram alienados por completo, em um momento de repressão e 

autoritarismo.  

A fase de transição – ou transação - política entre o regime militar e a 

democracia civil se deu a partir de 15 de março de 1985, através da eleição 

indireta em um colégio eleitoral, embasados na constituição de 1967 (FAUSTO, 

2002). Ao contrário da queda de outros regimes militares que caíam por um colapso 

no sistema político, como no exemplo da Argentina, o caso brasileiro retratou uma 

transição pactual, a qual foi acordada através de representantes militares e civis 

na mudança do regime governamental (FAUSTO, 2002). Um fato importante a se 

colocar em evidência é a queda dos regimes autoritários que ocorriam no mesmo 

período na América Latina – Peru, Equador e Argentina - e a pressão internacional 

em busca de governos democráticos na era auge do neoliberalismo (CORRÊA, 2006). 

                                         
5 As duas propostas tinham a intenção de restringir a liberdade de propaganda, anteriormente 
permitida, e regular a eleição para governadores estatais e os chamados “senadores biônicos”. 
6 De Costa e Silva (1967-1969) até o fim de Garrastazu Médici (1969-1974), os anos de chumbo foram 
conhecidos como o período no qual a repressão se espalhou pelas instituições brasileiras, sendo a 
tortura, a perseguição política e outros atentados à liberdade do homem, praticadas em larga 
escala. 
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A proposta de eleições diretas foi derrubada no Congresso Nacional e um 

outro presidente seria votado de forma indireta. Neste momento, o qual sucedeu a 

transição, o próprio governo militar propôs eleger um representante civil, levando 

Paulo Maluf – governador do estado de São Paulo - como nome indicado ao cargo 

(SKIDMORE, 1998). Com apoio ambíguo, Tancredo Neves, então governador de 

Minas Gerais e representante da oposição, o PMDB, superou o seu concorrente 

Paulo Maluf, que carregava a sigla da antiga Arena, o PDS. Apesar de Maluf ser o 

candidato oficial do governo em vigência, Tancredo possuía algumas ligações com 

os militares, devido à sua atuação como primeiro-ministro brasileiro (1961-1962) no 

período parlamentarista, o sistema político que visava tirar poderes do presidente 

da época, João Goulart (FAUSTO, 2002).  

Com a morte de Tancredo e a posse de José Sarney – antes mesmo de o 

primeiro assumir - existiu uma grande demanda interna e externa por mudanças na 

estrutura governamental (CORRÊA, 2006). Resumidamente, Sarney tomou posse 

com duas grandes missões: solucionar mais uma crise econômica que vinha se 

erguendo, e, a de ser o pilar da reconstrução democrática no Brasil, após o país 

passar por duas décadas sob uma ditadura. Para cumprir tais objetivos, o então 

presidente conseguiu fazer com que seu mandato fosse prolongado de quatro para 

cinco anos, pois alegava que muito ainda deveria ser feito (LINHARES, 1990).  

 

A política externa da redemocratização: Figueiredo e Sarney 

 

Ao se ter como recorte temporal o período compreendido entre 1979 e 

1990, mostra-se de fundamental importância a década de 80 e os dois governos que 

se fizeram presente nesta data: o do último presidente militar, João Figueiredo, e 

o que mostrou o primeiro representante civil após a ditadura, José Sarney. O 

paradigma da política externa mostrou uma fase de crises e contradições, pois 

apesar da continuidade das políticas desenvolvimentistas e da cooperação 

internacional em um sentido universalista – integrando países como China, Itália e 

Argentina – o cenário político-social interno e o caótico desenrolar da economia no 

mundo faziam um contrapeso (CERVO e BUENO, 2011), que levava o país a um dos 

períodos mais delicados de sua história.  
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O paradigma do desenvolvimentismo Estatal mantém seus princípios 

históricos, da tradição diplomática independente que defendia a autodeterminação 

dos povos, a não intervenção em assuntos internos, a solução pacífica das 

controvérsias, a rejeição da conquista pela força, e o respeito aos tratados (CERVO 

e BUENO, 2011).  

A política externa de Figueiredo, segundo alguns pensadores, manteve-se 

idêntica ao do governo Geisel, tendo uma pequena modificação apenas no campo 

de atuação e linguagem (ALTEMANI, 2005). Porém, apesar de se resgatar a questão 

do Itamaraty nos liames do regime militar, devem-se levar em consideração as 

modificações que as diretrizes da política exterior sofreram. 

A política externa do Brasil durante o mando de Figueiredo avançou em 

qualidade (CERVO e BUENO, 2011), mantendo o paradigma pragmático proposto por 

Geisel – com algumas modificações – e ampliando os diálogos com países em 

desenvolvimento, com destaque à região da América Latina, que passa a ser o foco 

principal das ações diplomáticas brasileiras conforme veremos adiante. Deve-se ter 

em vista o momento em que o país vive para a formulação de uma política externa 

coerente com as necessidades do Estado. É necessário conhecer as limitações que 

podem implicar de maneira negativa ou positiva as diretrizes traçadas para o meio 

externo. Desta forma, Henrique Altemani apresenta alguns pontos de reflexão 

sobre o que era o Brasil na época7:  

 
 
(i) um país do Terceiro Mundo, com problemas internos típicos do 
subdesenvolvimento e, externamente, situação de dependência no 
sistema econômico internacional, (ii) grande exportador de produtos 
primários e manufaturados, que precisa aumentar sua receita de 
exportações para cobrir o déficit no balanço de pagamentos, (iii) 
membro da comunidade ocidental, pela adoção de valores como a 
democracia, o pluralismo e a ideia de que as chances de progresso 
devem ser iguais para todos, mas, com interesses que vêm se 
diferenciando dos interesses dos Estados Unidos, (iv) com reduzido 
poder militar em relação à amplitude de seus interesses internacionais, 
o país tem escassas possibilidades de influir intensamente no cenário 
mundial pelo caminho da força, (v) a nação vive ainda a transição para 
a democracia, buscando organizar instituições que garantam a 
participação, a superação da injustiça e das desigualdades. 
 
 
 

 

                                         
7 Altemani 2005. pp.179-178 
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O Brasil acaba por vivenciar um momento de dicotomia existencial, pois, 

ao mesmo tempo no qual faz parte do Ocidente e possui raízes sócio-culturais 

nesta, a sua aproximação com os países não alinhados remete a uma participação 

em foros de influencia não ocidental, o que acaba por provocar conflitos com 

países como os Estados Unidos, que vê sua influencia diminuir no gigante sul-

americano. A ampliação do grupo de países parceiros, aliados com a concomitante 

não distinção entre meridianos – ocidente e oriente – resulta na principal 

característica da orientação do Itamaraty durante o governo Figueiredo: o 

Universalismo. 

A política externa do Governo Sarney manteve as diretrizes básicas das 

de Figueiredo (ALTEMANI, 2005). Os turbulentos movimentos internos que ocorriam 

nesta fase delicada do Brasil – a transição de um regime autoritário a um civil – e o 

grande problema externo relacionado à crise econômico-financeira no sistema 

internacional moldaram as possibilidades e os rumos da política externa brasileira 

(ALTEMANI, 2005). A vulnerabilidade e a sensibilidade do Estado brasileiro frente 

ao sistema financeiro e ao protecionismo praticado pelas nações industrializadas, 

levaram o país a rever seus parceiros na sociedade internacional (ALTEMANI, 2005). 

O início do governo de José Sarney é marcado também, se tratando das 

Relações Exteriores, na troca do ministro Ramiro Saraiva Guerreiro – que esteve 

presente durante todo o período Figueiredo – pelo ex-prefeito da cidade de São 

Paulo, que não possuía nenhum vínculo ou experiência com a carreira diplomática, 

o engenheiro Olavo Setúbal. Isto teria grande relevância no conjunto do Itamaraty.

 Com o desejo de alcançar metas objetivas, o ministro delineia a política 

externa cunhada como Diplomacia para Resultados, que tinha sua concepção na 

ideia de uma retomada do crescimento e na redução da vulnerabilidade externa 

nos campos financeiros, tecnológico e comercial (BARRETO, 2012). Olavo se utilizou 

do movimento interno – a redemocratização – para traçar um compromisso com a 

democracia, pois o próprio pretendia: “conduzir o Ministério das Relações 

Exteriores em sintonia com o espírito democrático da Nova República”8. Assim 

sendo, o Itamaraty passou a se valer de um espírito de representação popular, que 

se apoiava mutuamente no Congresso Nacional (BARRETO, 2012). 

                                         
8 BARRETO, 2012. Pg.24 
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Quanto às intenções da Diplomacia para Resultados, implementada pelo 

ministro Setúbal, Celso Lafer (1987) diz: 

 
 
Ao compromisso da Nova República com a democracia e a tolerância 
inerente ao pluralismo corresponde, no plano externo, um 
internacionalismo de vocação pacífica, guiado pelos preceitos da 
coexistência e da cooperação com todos os demais membros da sociedade 
internacional. Esta é uma razão de princípio e explica o recente 
estabelecimento de relações diplomáticas com Cuba, que completa a 
vocação ecumênica da política externa brasileira. 
 
 

Após a dissonância entre a liderança de Olavo Setúbal e a cultura 

diplomática brasileira – este ponto não é consensual, pois apesar de ter existido 

alguns setores que denunciasse a aproximação entre Setúbal e a teoria dos círculos 

concêntricos, não se detectou elementos concretos - ascende Abreu Sodré como 

Ministro de Relações Exteriores do Brasil, um ano após a entrada de Setúbal. 

Contrastando com seu antecessor, Sodré percebia a potencialidade das relações 

com o eixo-sul e do posicionamento terceiro-mundista. O novo chanceler definia os 

objetivos primordiais da política externa brasileira no seguinte: estabelecimento de 

uma nova ordem econômica internacional mais justa e equitativa, com ênfase par 

ao encaminhamento do problema da dívida externa; prioridade crescente às 

relações com os países latino-americanos; intensificação das relações com a África, 

a par do repúdio do apartheid; desenvolvimento das relações com a Ásia; 

aperfeiçoamento da cooperação com os países de economia planificada; 

fortalecimento da ONU, da OEA e demais organizações internacionais; e 

aprimoramento constante das relações com os EUA e países europeus ocidentais, 

com os quais se compartilha valores comuns (BARRETO, 2012 p.56-57). 

 

 

O crescimento (ou decrescimento) econômico como produto da política externa 

Antes de tudo, é fundamental estabelecer uma diferença conceitual 

normalmente confundida: a assimilação de crescimento econômico como 

desenvolvimento econômico. Em outras palavras, utilizar crescimento e 

desenvolvimento como sinônimos em economia é errado, pois há diferenças 
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consistentes entre as duas funções de estudo9. O trabalho em voga trabalhar mais 

com o conceito de crescimento econômico – devido à complexidade de se 

estabelecer o enfoque em desenvolvimento econômico sob o objeto da política 

externa. Normalmente, o conceito de desenvolvimento leva em consideração 

aspectos mais amplos de um país como: o nível de educação, qualidade de saúde, 

taxa de mortalidade e outros; ou ainda, como discute exaustivamente Amartya Sen 

(2000), o desenvolvimento de um país pode se medir pelas capacidades que os 

indivíduos possuem em alcançar seus funcionamentos, fundamentado nas 

liberdades próprias. Enfim, a forma de crescimento econômico constituirá na 

análise do crescimento de renda, desvinculado do sentido da qualidade de 

distribuição atrelada a este (o que constituiria um segundo estágio de observação, 

pois o crescimento pode ser considerado requisito para o desenvolvimento). 

Com as relações da nova Guerra Fria e o contexto do neoliberalismo 

impulsionado por Ronald Reagan e Margareth Thatcher, os Estados Unidos resolvem 

subir sua taxa de juros, o que incide no aumento da dívida externa dos países – na 

sua maior parte em desenvolvimento - que buscaram financiamento internacional 

para equilibrar as contas com os impactos das duas crises do petróleo na década de 

70 (VISENTINI, 2008). Faz-se necessário resgatar um pouco da história econômica 

brasileira recente para explicar os impactos da alta de juros internacionais. 

Em 1973 o cartel da OPEP impôs um alto aumento no valor do seu 

produto, o petróleo. Esta foi a primeira crise do petróleo. Para o Brasil trouxe 

efeitos nefastos, tendo em vista a dependência do país na importação de tal 

recurso, pois mais da metade do consumo interno de petróleo no país advinha de 

Estados da organização supracitada (SKIDMORE, 1998). O Brasil, que estava 

conhecendo o ápice do milagre econômico após 68, passou a ampliar sensivelmente 

o volume de empréstimos no exterior, como forma alternativa para escapar de uma 

possível ameaça ao acrescimento interno, começou assim o disparo da dívida 

externa brasileira (SKIDMORE, 1998).  

 

                                         
9 Apesar da afirmação de que desenvolvimento e crescimento possuem aspectos diferentes ao ponto 
de diferenciá-las como objeto de estudo, há, entretanto, economistas que não consideram tal 
contraste entre os conceitos, colocando-os, muitas vezes, como sinônimos. Celso Furtado e Bresser-
Pereira são economistas que não consideram a diferenciação de conceitos – considerando o 
desenvolvimento nada mais do que um crescimento ampliado. 
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Quando veio a segunda crise do petróleo em 1979, além de se dar uma 

posição de destaque às pesquisas ao Álcool combustível – adequado rapidamente 

aos carros de passageiros – foram intensificadas as pesquisas referentes a energia 

nuclear (SKIDMORE, 1998). Ambos os programas visavam uma fonte energética que 

substituísse o petróleo. Apesar desta procura por novos métodos de suprir a 

demanda brasileira por energia, o combustível fóssil ainda era necessário, e em 

grande escala. A estratégia de crescimento pela dívida, fundamentada desde o 

primeiro choque, contava com os “petrodólares” (SKIDMORE, 1998), que nada mais 

eram do que o excedente de divisas que os países da OPEP passaram a obter com a 

elevação dos preços, e que, na limitação das suas economias internas, eram 

investidos no mercado financeiro internacional.  

A taxa de cambio flutuante, encontrada na política monetária brasileira, 

sofreu um forte impacto com o aumento das taxas de juros internacionais, pois o 

país tinha se utilizado em grande escala da liquidez financeira dos petrodólares, e 

assim como outros países da América Latina, romperam em uma forte crise da 

dívida externa, interrompendo, em 1981, o boom econômico vivenciado nos últimos 

anos (SKIDMORE, 1998). 

Os excessos do regime militar, a marcha forçada na economia, e a 

negligência quanto à dívida externa - que levaram à moratória - fizeram com que 

em 1983 o Brasil, através do ministro da fazenda Delfim Neto, assinasse a Primeira 

Carta de Intenções junto ao FMI logo em janeiro (VISENTINI, 2008). As medidas 

impostas pelo fundo internacional refletiam o propósito intervencionista e 

unilateral, ao explorar os países em desenvolvimento e submetê-los a medidas de 

degradação interna. No caso brasileiro, o FMI obrigava o país a obter reserva de 

dólares através da exportação, com a finalidade de pagar a dívida (VISENTINI, 

2008). Com isso, eram estabelecidas metas de difícil alcance em um mercado 

privado, sendo necessário enfim o subsídio por parte do governo para a 

manutenção da balança comercial superavitária.  

A deterioração da economia interna e a negligência por parte dos 

empresários eram visíveis neste cenário de submissão ao FMI. Com a ajuda 

governamental, o meio privado acabou por desincentivar a pesquisa e as inovações, 

com o intuito de reduzir os custos da firma (VISENTINI, 2008). Porém, os produtos 

brasileiros, apesar do inventivo monetário e fiscal, passavam a perder 
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competitividade no cenário internacional, devido a defasagem nos mesmos. Além 

disso, era vislumbrado na sociedade os impasses da intervenção internacional. O 

custo de vida aumentou, tendo os movimentos grevistas se espalhado pelo país no 

período – destaque ao ABC paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul (VISENTINI, 2008). Como ainda se vivenciava um regime autoritário, o povo se 

calou às medidas coercitivas tomadas pelo governo como: inúmeras prisões, 

intervenções nos sindicatos e intimidações (VISENTINI, 2008). 

Com a continuação ampliada da crise da dívida externa, que em 1984 

representava 53,8% do PIB brasileiro 10  – a maior porcentagem em relação ao 

Produto Interno já visto na história – o ministro Delfim Neto firma um acordo de 

caráter sigiloso com o FMI, em Nova York (VISENTINI, 2008).  

Em 1987, um ano após o estabelecimento do Plano Cruzado, o Brasil 

passa por um delicado momento perante o sistema internacional, é decretada a 

moratória dos juros da dívida externa pelo governo brasileiro (VISENTINI, 2008). O 

adiamento dos vencimentos da dívida foi um resultado dos recentes 

acontecimentos econômicos do país, como a alta da taxa de juros internacional, o 

crescente endividamento externo e a recessão econômica. As relações com os 

Estados Unidos e com as instituições de Bretton Wood se viram ainda mais 

estremecidas com o ocorrido. 

 

 

Conclusão 

É de fundamental relevância ter compreendido dois pontos – transição 

política e crise econômica – para se estabelecer uma leitura crítica deste artigo e 

acompanhar o desenvolver daquilo que é o tema central do texto: a política 

externa brasileira e o respectivo crescimento econômico do país durante a 

redemocratização. 

A relevância da política externa no período que tange a 

redemocratização, conforme analisada neste trabalho (1979-1990), se dá através 

da expansão brasileira no cenário internacional com a propulsão das diretrizes 

                                         
10  Compreende o total apurado a cada ANO civil, dos débitos contratuais efetivamente 
desembolsados e ainda não quitados, de residentes como não residentes, onde haja a 
obrigatoriedade de pagamento de principal e/ou juros, se referindo tanto à dívida registrada quanto 
à não registrada. Exclui empréstimos inter-companhias. Fonte: IPEADATA acessado em 10/07/2014. 
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pragmáticas e universalistas de se fazer política, que desta forma, cortou vínculos 

ideológicos que antes construíam barreiras aos relacionamentos plurais. Como se 

viu ao longo desta pesquisa, algumas regiões do globo não eram anteriormente 

atendidas, como no caso do Leste Europeu e partes da Ásia; ou, então, possuíam 

um contato marginalizado e de pouca importância política e econômica para o 

Brasil como era o caso da África, do Oriente Médio e da Ásia. 

Ensaiou-se a quebra do paradigma de alinhamento automático com os 

países ocidentais a partir de Castelo Branco e a sua teoria dos círculos 

concêntricos, sendo, entretanto, somente a partir de Geisel, e mais precisamente, 

de Figueiredo, que o universalismo saiu da retórica e se tornou parte atuante das 

relações internacionais do país. Sarney deu continuidade a esta cosmovisão e 

aperfeiçoou a desvinculação ideológica que começava a ser praticada no campo 

externo da política, tendo, como resultado, a forte aproximação política com a 

URSS e os países árabes do Oriente Médio, logo os países antagônicos ao principal 

expoente ocidental: os Estados Unidos. 

Como já dito, deve-se ter a compreensão do desenho do cenário 

internacional e o contexto global na década de 80, que presenciava o período final 

da Guerra Fria e o avanço do neoliberalismo nas questões econômicas com o 

derradeiro Consenso de Washington. Este entendimento eleva a capacidade de se 

avaliar as movimentações do corpo diplomático brasileiro entre ambos os lados da 

divisão bipolar do sistema, elevando o Brasil a uma capacidade singular de se 

negociar em campos anteriormente considerados hostis. 

É concebida a relação entre a política externa e o crescimento (ou 

decrescimento) através de dados macroeconômicos que refletiam o momento do 

país. Com a exceção dos Estados Unidos, país com o qual o Brasil possuiu diversos 

desentendimentos econômicos, mas que, ao mesmo tempo, obteve considerável 

incremento, normalmente são apresentados padrões entre a aproximação política e 

fortalecimento comercial.  

As regiões com as quais o Brasil passou a firmar acordos de cooperação – 

comercial, tecnológica, intelectual, entre outros – foi se tornando cada vez mais 

importante para a relação da balança comercial do país e parceiros vitais, como no 

caso da China, foram estabelecidos apesar de antigas divergências. Os fundamentos 

da política externa universalista e pragmática do período de estudo se mostram em 
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evidência a partir de questões como estas, e nos ajuda a entender o delinear 

político e econômico da época.  
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