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Sete anos atrás, muitos reagiram com ceticismo da necessidade de mudanças na geografia da 
economia mundial e de que o Brasil e outros países estivessem prontos para exercer um papel 
significativo na OMC ou ganhar assentos permanentes no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Tanto o mundo quanto o Brasil mudaram rapidamente. Os países em desenvolvimento 
apresentaram altas taxas de crescimento, tornando-se atores centrais na economia mundial. 
 
A maior coordenação Sul-Sul – na OMC, no FMI, na ONU e nas novas coalizões como os BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China) – elevaram as vozes de países antes relegados a posição 
secundária. Quanto mais os países em desenvolvimento discutirem e cooperarem, mais suas 
vozes serão ouvidas. A recente crise financeira tornou claro que o mundo não pode mais ser 
governado apenas por poucos. 
 
Progresso em muitas frentes da estabilidade econômica à justiça social fizeram o Brasil mais 
estável e menos injusto, mudando a forma como era visto no exterior. Um novo grupo de 
países ganhou crescente influência na agenda internacional, de temas de mudança climática, 
passando por comércio, negócios, até paz e segurança, e estão trazendo novas perspectivas 
para os problemas globais. 
 
Foi nesse contexto que nós levamos à frente uma política externa abrangente e pro-ativa. Nós 
buscamos construir coalizões que foram além das alianças tradicionais e relações que 
procuramos manter e aprimorar, tais como o estabelecimento de parcerias estratégias com a 
União Europeia e o Global Partnership Dialogue, com os EUA. 
 
O crescimento significativo de nossas exportações para os países em desenvolvimento e novos 
mecanismos como o G-20 dentro da OMC, o Diálogo IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) e os 
BRICs, refletem essa tendência em direção a uma política externa global. 
 
Passos em direção à integração 
 
A base para essa nova política externa foi a intensificação da integração na América do Sul. 
Desde o primeiro dia, o Presidente Lula tem realizado esforços para a maior integração do 
continente, por meio do comércio, infraestrutura e diálogo político, que levou à criação de uma 
nova entidade – a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 
 
O acordo Mercosul-Comunidade Andina estabeleceu uma zona de livre comércio na América do 
Sul, que viu marcante progresso em sua integração física, ligando o Atlântico ao Pacífico. 
 
Construindo uma América do Sul mais integrada, o Brasil buscou criar novos mecanismos para 
o diálogo e cooperação com países de outras regiões. A criação do G-20 dentro do âmbito da 
OMC, em 2003, marcou a nova era dos países do Sul, transformando de uma vez por todas o 
processo de tomada de decisões nas negociações de comércio. 
 
O IBAS permitiu a coordenação estreita entre as três maiores democracias multiétnicas, que 
têm muito a falar sobre como manter a tolerância e conciliar o desenvolvimento com a 
democracia. O IBAS tornou-se um modelo para os projetos que beneficiam as nações mais 
pobres, demonstrando na prática que a solidariedade não é um atributo dos ricos. 
 
As reuniões de cúpula entre os países africanos e da América Latina, assim como com os 
países árabes, conectando regiões que estavam muito distantes, fortaleceu as relações 
econômicas. O comércio brasileiro com os países árabes cresceu quatro vezes em sete anos, 
enquanto o comércio com a África cresceu cinco vezes, para mais de USD 26 bilhões, 
superando o comércio com a Alemanha e Japão. 
 
Essas novas coalizões estão ajudando a mudar o mundo. A substituição do G-7 pelo G-20 
constitui evidência de que as decisões sobre a economia mundial não têm legitimidade e 
eficácia sem a presença dos países emergentes. 



 
No campo da paz e da segurança, o Brasil e a Turquia foram hábeis para persuadir o Irã a 
comprometer-se com os termos da Declaração de Teerã. Novas perspectivas e métodos são 
necessários para lidar com situações antes reservadas aos membros permanentes do Conselho 
de Segurança da ONU (CSNU). A despeito da resistência a uma iniciativa gestada fora do 
círculo restrito das potências nucleares, estamos certos de que ela servirá de base para 
negociações e para a resolução da questão. 
 
Uma boa política externa requer prudência, mas também coragem. É comum escutar que os 
países devem agir de acordo com seus meios, mas o maior erro que se pode cometer é 
subestimar suas próprias possibilidades. 
 
O Brasil tem agido com coragem e, como outros países em desenvolvimento, mudou seu lugar 
no mundo. Hoje tais países têm crescentes responsabilidades e estão qualificados para terem 
um papel ainda mais central nas decisões que afetam o destino do planeta. 
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