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É possível afirmar que a política externa 
brasileira tem se renovado e se antecipado 
às mudanças de uma ordem internacional 
em constante transformação. Há uma dé
cada, seguindo as diretrizes e as linhas de 
ação indicadas pelo ex-presidente Lula, 
estabeleceu-se um conjunto de objetivos e 
de iniciativas que continua a estruturar a 
inserção internacional do Brasil. Essa pla
taforma de inserção compreende avanços 
nas mais diversas áreas de atuação da po
lítica externa brasileira, especialmente no 
reforço de parcerias tradicionais, na articu
lação de novas parcerias - em particular, no 
mundo em desenvolvimento - e na promo
ção do multilateralismo. 

Em uma década na qual a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a Conferên
cia das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) identifica
ram que o maior dinamismo do comércio 
global deu-se entre países em desenvolvi
mento, o Brasil aprofundou a integração na 
América do Sul e aproximou-se de outras 
regiões do "Sul", como a África e o Oriente 
Médio. Da mesma maneira, em um período 
em que se observou um processo de des
congelamento do poder global, o Brasil 
associou-se com convicção a outros países 
que trabalham pela reforma da governança 
global e pela atualização de seus processos 

decisórios. São exemplos desse movimento 
iniciativas como o G20 comercial, na Orga
nização Mundial do Comércio, e a crescente 
coordenação entre os BRICS e o G4, que 
defende a reforma do Conselho de Segu
rança das Nações Unidas. 

O compromisso com a integração regio
nal figura como prioridade da ação externa 
do Brasil e marca nossa inserção interna
cional. A atenção diferenciada a cada um 
dos países vizinhos tem ampliado as agen
das bilaterais, fortalecendo a coesão em 
uma região que se distingue, cada vez mais, 
pelo crescimento com progresso social, 
democracia e paz. As ênfases na eliminação 
da desigualdade econômica, na inclusão 
social e na participação cidadã caracterizam 
o compromisso regional com a redução de 
assimetrias, com o fortalecimento da sobe
rania e com a defesa da democracia. No 
âmbito do Mercosul, a integração tem per
mitido a ampliação dos fluxos do comércio, 
mas também maior diálogo político e inte
gração social. A UNASUL, que está prestes 
a configurar espaço de livre comércio, tem 
enveredado por áreas de cooperação que 
vão de defesa e integração física à observa
ção eleitoral. Por sua vez, a CELAC consti-
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tui espaço de concertação política e conver
gência dos mecanismos de integração na 
região, estabelecendo compromissos de 
ação conjunta para a promoção do desen
volvimento sustentável. 

Nas últimas duas décadas, assistimos a 
aceleradas alterações na distribuição do 
poder econômico e geopolítico mundial . 
Esse período coincide com um processo de 
aproximação entre o Brasil e países que vêm 
despontando como poios emergentes de 
poder, como África do Sul, China, Índia, 
Rússia, Turquia, os países da ASEAN, entre 
outros. A formação de grupos como o IBAS, 
criado em 2003, e o BRICS, reunido em um 
mecanismo formal desde 2006, insere-se no 
quadro mais amplo de redesenho da arqui
tetura internacional. Esses mecanismos têm 
contribuído para unir as vozes de países 
crescentemente engajados na criação de 
uma ordem internacional mais representa
tiva do século XXI, ao mesmo tempo em 
que se aprofunda sua coordenação em d i 
ferentes áreas, das questões econômicas e 
financeiras à promoção do desenvolvimen
to sustentável. No âmbito do BRICS, o 
Brasil trabalhou para que representantes de 
seus países se reunissem periodicamente, 
nas principais capitais diplomáticas do 
mundo, o que tem fortalecido o diálogo 
entre seus membros, de modo a englobar 
temas que vão além do econômico-finan-
ceiro, contexto no qual o termo "BRICS" 
fora inicialmente inserido. 

Em uma década na qual o relacionamen
to com os países do Sul figurou como um 
dos elementos que mais singularizaram a 
ação internacional do Brasil, a criação de 
novas e efetivas parcerias com o mundo em 
desenvolvimento tem dotado a diplomacia 
brasileira de projeção verdadeiramente 
universal. Na América Latina, no Caribe e 
na África, o maior engajamento diplomáti
co brasileiro tem rendido dividendos con
cretos em setores que não se restringem à 
ampliação do comércio e dos investimentos 

bilaterais. Da mesma maneira, o Oriente 
Médio, a Ásia e o Pacífico despontam como 
novos interlocutores em temas de paz e 
segurança, comércio e investimentos, pro
moção do multilateralismo, parceria para 
o desenvolvimento, entre outros. 

Há quase três anos, o início de um pe
ríodo de efervescência no mundo árabe, 
com demonstrações de novas aspirações 
por maior participação política e melhores 
perspectivas de emprego e renda, com a 
defesa de liberdade de expressão e respei
to aos direitos humanos, representou i m 
portante marco nas relações internacionais 
contemporâneas. De certa forma, o Brasil 
soube antecipar-se a essas constatações, 
antevendo a importância de se estabelecer 
contatos mais diretos e densos com o 
Oriente Médio e o Norte da África. A rea
lização das Cúpulas América do Sul-
-África (ASA) e América do Sul-Países 
Árabes (ASPA), a inclusão do Brasil como 
país observador na Liga Árabe, em 2003, 
e na União Africana, em 2005, e o reconhe
cimento do Estado Palestino pelo Brasil, 
em dezembro de 2010, inscrevem-se nessa 
lógica. Mais recentemente, outras iniciati
vas inserem-se nesse mesmo espírito. A 
adesão do Brasil ao Tratado de Amizade e 
Cooperação da Associação de Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN), tornando-se 
Parceiro de Diálogo da organização em 
2012, responde a um momento de crescente 
dinamismo na Ásia. 

A maior aproximação em relação aos 
países do Sul não transcorre em prejuízo do 
aprofundamento das parcerias com os paí
ses do Norte. O Brasil tem feito esforços 
para a modernização de uma agenda de 
diálogo e de cooperação com os poios esta
belecidos da economia global. As relações 
com os Estados Unidos, a Europa, o Japão, 
o Canadá e a Oceania têm sido atualizadas, 
com a inclusão de novos temas na agenda, 
sendo atribuída ênfase especial à educação, 
ciência, tecnologia e inovação. 
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Em 2007, o relacionamento Brasil-União 
Europeia foi alçado à condição de parceria 
estratégica, o que representou significativa 
elevação do nível de interlocução e amplia
ção das áreas de cooperação bilateral. A 
criação do Fórum de Altos Executivos com 
os Estados Unidos, em 2007, representou 
um dos mais bem-sucedidos mecanismos 
de cooperação que o Brasil mantém nessa 
matéria, o que tem dinamizado o contato 
entre as duas sociedades. Como resultados 
concretos, estão a abertura de novos Con
sulados dos Estados Unidos no Brasil e a 
facilitação do processo de emissão de vistos, 
por exemplo. O estabelecimento de um 
mecanismo formal para debater e desen
volver projetos de combate à discriminação 
social nas sociedades brasileira e norte-
-americana, por meio de plano de ação 
conjunta assinado em 2008, também foi 
iniciativa pioneira. Durante o governo Dilma 
Rousseff, os Estados Unidos converteram-
-se no maior receptor de estudantes brasi
leiros pelo Programa Ciência sem Frontei
ras. Foi, também, assinado o Tratado de 
Cooperação Econômica e Comercial (TECA) 
em 2011, com ênfase em inovação. Os pre
sidentes Dilma Rousseff e Barack Obama 
associaram-se na iniciativa da Parceria 
para Governo Aberto e restabeleceram 
diálogo entre os Ministérios da Defesa, in 
terrompido desde a denúncia do acordo 
militar bilateral, em 1977. São temas que 
figurarão entre os principais itens da agen
da da visita de Estado da presidenta Dilma 
a Washington, em outubro de 2013. 

O engajamento com o multilateralismo 
em suas múltiplas vertentes figura como 
importante vetor da plataforma de inser
ção internacional do Brasil desenvolvida 
ao longo dos últimos dez anos. Nos âmbi
tos comercial, financeiro, ambiental, social 
e de paz e segurança, o Brasil tem buscado 
promover a democratização da ordem 
internacional, elevando a voz dos países 
em desenvolvimento nos grandes debates 

contemporâneos. Como fruto desse esfor
ço, é possível afirmar que a política exter
na brasileira tem, atualmente, participação 
em todos os debates internacionais de 
cunho estratégico, da consolidação do 
conceito de desenvolvimento sustentável 
às considerações políticas associadas à 
proteção de civis em conflitos armados, 
das discussões sobre os impactos do câm
bio no comércio internacional à reforma 
da governança econômica e política global. 

A política externa do governo Dilma 
Rousseff foi construída sobre as bases sóli
das que herdou do período 2003-2010. A 
plataforma de inserção do Brasil, forjada na 
última década, consolidou-se e atualizou-se 
no governo Dilma Rousseff. O aprofunda
mento da integração regional se tem feito 
acompanhar da ampliação e da dinamiza
ção das relações com um número cada vez 
maior de parceiros em matéria de comércio, 
investimentos, ciência, tecnologia e inova
ção. A contribuição ativa aos grandes deba
tes políticos e conceituais tem sido acom
panhada pelo alcance verdadeiramente 
universal da diplomacia brasileira. 

Já não há quem questione a ideia de que 
a ordem internacional evolui em direção à 
multipolaridade. Embora ainda persistam 
reflexos da ordem unipolar precedente, não 
há dúvidas de que os últimos anos criaram 
condições para a consolidação de uma po
lítica externa brasileira de abrangência 
global. Desde 2003, foram criados 77 novos 
postos no exterior, 20 deles na África. Atual
mente, o Ministério das Relações Exteriores 
conta com uma rede total de 227 postos. Em 
dezembro de 2011, o Brasil tornou-se um 
dos doze países do mundo que mantêm 
relações diplomáticas com todos os demais 
membros da Organização das Nações Uni 
das. Brasília desponta como uma das pr in
cipais capitais diplomáticas do mundo em 
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desenvolvimento, abrigando 133 Embaixa
das residentes. Esse aumento tem gerado 
resultados concretos para o comércio exte
rior brasileiro, propiciando melhores con
dições para identificar oportunidades de 
comércio e investimentos, uma vez que 
também aumenta a capacidade de apoiar as 
empresas nacionais e outros atores da socie
dade brasileira com interesses cada vez mais 
presentes no exterior. Nesse contexto, o co
mércio exterior brasileiro praticamente 
quadruplicou de 2003 a 2012, enquanto o 
comércio global cresceu menos de 140% no 
período.1 Os dividendos obtidos em decor
rência dessa ampliação da presença global 
do Brasil envolvem, evidentemente, compo
nente político importante, com inegáveis 
impactos sobre nossa projeção mundial. 

De janeiro de 2011 a julho de 2013, a 
presidenta Dilma Rousseff fez 45 viagens 
ao exterior. No mesmo período, o Brasil 
recebeu 48 visitas de chefes de Estado e de 
governo estrangeiros. Como ministro das 
Relações Exteriores, até ju lho de 2013, 
participei de 181 atividades no exterior, 
entre visitas bilaterais, eventos multilate
rais e acompanhamento da presidenta da 
República. Durante esses dois anos e meio, 
o Brasil foi visitado por chanceleres estran
geiros em 91 ocasiões. 

Aproveitando essas mudanças quanti
tativas e qualitativas, a diplomacia brasi
leira tem contribuído para a escolha do 
Brasil e de cidadãos brasileiros para exer
cer funções de relevo em órgãos mult i la
terais. A vocação para o diálogo e a capa
cidade de angariar consensos, caracterís
ticas estabelecidas da diplomacia brasilei
ra, têm trazido crescente reconhecimento 
ao Brasil e a seus nacionais. A recente es
colha do brasileiro Roberto Azevedo 2 para 
o cargo de diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio, por exemplo, não 
seria possível sem essa interlocução sobre 
temas de comércio e desenvolvimento com 
todos os quadrantes do mundo, incluindo 

tanto países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento. A eleição do professor 
José Graziano da Silva 3 para a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) foi , de maneira reco
nhecida, reflexo da associação de seu nome 
aos programas na área de segurança al i 
mentar realizados no Brasil. O número de 
brasileiros em importantes cargos interna
cionais tem crescido de maneira significa
tiva. Desde 2011, os brasileiros Robério 
Oliveira Silva, 4 Bráulio Ferreira de Souza 
Dias, 5 Roberto Figueiredo Caldas 6 e Paulo 
de Tarso Vannuchi, 7 entre outros, foram 
eleitos ou designados para cargos em ins
tituições multilaterais. No mesmo período, 
o Brasil foi eleito para seis comitês e con
selhos de organizações internacionais. 8 

Essas eleições e designações não são uma 
finalidade em si. Elas reforçam a autoridade 
do Brasil em temas prioritários para nossa 
agenda internacional, abrindo novos canais 
de comunicação e de promoção de pautas 
pela via da cooperação. 

Da mesma forma, o Itamaraty, nos últi
mos dois anos e meio, também tem sido 
capaz de antecipar-se a desafios internacio
nais por intermédio de uma ação que alia 
a preservação de conquistas já realizadas, 
a denúncia de assimetrias e a proposta de 
novos caminhos. De maneira propositiva, 
ampliaram-se os espaços de atuação e a 
capacidade de propor questões para os 
debates internacionais. Temas como o de
bate sobre segurança alimentar, o vínculo 
entre paz, segurança e desenvolvimento, a 
proteção de civis e a responsabilidade ao 
proteger são algumas das ideias que, recen
temente projetadas pela diplomacia brasi
leira, têm ganhado crescente espaço nos 
debates de política externa. A ampliação do 
Mercosul, com a incorporação da Venezuela 
e da Bolívia como membros permanentes 
- esta última em processo de adesão - e 
de Guiana e Suriname como Estados as
sociados, e a diversificação da agenda da 
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UNASUL podem ser analisadas por essa 
perspectiva. Também é possível afirmar que 
a forma de responder aos desafios da atua
lidade de maneira célere e moderna reflete-
-se, igualmente, no crescente contato do 
Itamaraty com a sociedade civil . 

* * * 

Como política pública, a política externa 
deve representar, de maneira fidedigna, os 
interesses dos cidadãos brasileiros em prol 
do desenvolvimento e da paz, em sintonia 
com os anseios globais por um mundo mais 
justo e estável. O Brasil carrega, em sua 
política externa, os mesmos princípios, 
valores e prioridades que o mobilizam in
ternamente, projetando-se no mundo de 
maneira aberta e plural, reflexo da abertu
ra e da pluralidade da sociedade brasileira. 
A adoção de um modelo de desenvolvimen
to que traz como elemento central um 
crescimento sustentado, aliado à redução 
das desigualdades históricas, tem contri
buído para maior inclusão em termos eco
nômicos, sociais e de participação política. 
Com esse espírito, no plano internacional, 
o Brasil também tem buscado ampliar a 
participação dos países em desenvolvimen
to na definição de temas e agendas de inte
resse comum. A defesa da democracia é 
pleito comum de nossa sociedade, e uma 
política externa que represente os verdadei
ros objetivos nacionais deve ser, de modo 
inescapável, crescentemente participativa. 

Na década de 1980, a redemocratização 
abriu grandes possibilidades para a inser
ção internacional do Brasil. Foi superada a 
dificuldade, característica de período ante
rior, de discutir certos temas políticos com 
convicção e credibilidade no plano mul t i 
lateral. A diversificação do diálogo deu-se 
não só no âmbito do processo decisório 
interno, mas também no ambiente interna
cional. Um dos objetivos deste artigo é dar 
visibi l idade ao trabalho realizado pela 

diplomacia do Brasil, no atual governo, em 
direção a maior diálogo com a sociedade. 

Em mesa de debate da Feira de Litera
tura Internacional de Paraty de 2013, o f i 
lósofo Vladimir Safatle afirmou, sabiamen
te, que "nós temos agora um tipo de de
manda política que passa pela capacidade 
de ler o que aparece nas ruas. (...) Uma 
democracia é sempre uma democracia em 
invenção". A verdadeira democracia exige 
do Estado uma atitude simultânea de rece
ber as demandas da sociedade e empreen
der transformações positivas duradouras. 
Com essa perspectiva, a política externa 
brasileira se tem preocupado em trabalhar 
por um mundo cada vez mais inclusivo, 
mais democrático e mais participativo. Mas 
esse esforço será mais bem-sucedido na 
medida em que soubermos estabelecer, no 
plano interno, um padrão também inclusivo, 
democrático e participativo. 

A ampliação do diálogo com a sociedade 
foi estimulada por ocasião da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimen
to Sustentável, a Rio+20. As experiências 
da Comissão Nacional para a Rio+20, da 
Cúpula dos Povos, dos Diálogos sobre 
Sustentabilidade e da mobilização das mí
dias sociais buscaram na força popular o 
impulso à formulação das posições brasi
leiras. Com o fracasso de iniciativas ante
riores de debates em temáticas ambientais 
e de desenvolvimento sustentável, o mul -
tilateralismo vinha de uma sequência de 
insucessos. A capacidade do Brasil em 
exercer liderança nesse tema permit iu a 
construção de consenso entre governos, e 
o contato amplo com a sociedade civil au
mentou a credibilidade desses esforços. 

Outras iniciativas pontuais também me
recem ser citadas nesse contexto. O seminário 
"Lado a Lado: a Construção da Paz no Orien
te Médio - um Papel para as Diásporas", 
realizado em Brasília, em julho de 2013, reu
niu representantes das diásporas judaica e 
árabe para dialogar sobre como a convivência 
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harmoniosa pode lançar luz sobre maneiras 
de alcançar a paz no Oriente Médio. O semi
nário "Atuais Desafios à Paz e Segurança 
Internacional: a Necessidade de Reforma do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas", 
organizado em Praia do Forte, em maio de 
2013, representou a primeira experiência de 
discussão sobre o tema da reforma com aca
dêmicos, jornalistas, membros de ONGs, 
além de representantes governamentais, de 
maneira aberta e inclusiva. Frequentes e d i 
versificados têm sido, também, os contatos 
com estudantes e com o meio acadêmico. Em 
palestra na Universidade Federal do ABC, 
em julho de 2013, recebi uma carta, assinada 
pelo Grupo de Reflexão sobre Relações Inter
nacionais (GR-RI), que reivindica maior 
transparência e democracia na política exter
na brasileira. O momento não poderia ser 
mais oportuno. Na ocasião, defendi que, 
para continuar a desenvolver um olhar pró
prio sobre o que acontece no mundo, será 
importante que o governo brasileiro saiba 
captar expectativas da sociedade e facilitar o 
conhecimento e a compreensão sobre as op
ções de política externa. Esse esforço confere 
maior legitimidade e equilíbrio a nossas po
sições. Mais do que isso, permite extrair um 
novo elemento de socialização que comprova 
o acerto de abrir-se uma discussão sobre di 
plomacia a outros atores. 

A relação entre democratização e política 
externa envolve, necessariamente, o uso de 
canais variados de contato direto com a po
pulação, e as mídias sociais cumprem impor
tante papel nesse sentido. Estabelece-se, as
sim, um processo que envolve não somente 
a prestação de contas sobre o trabalho reali
zado pelo Itamaraty, mas também a coleta 
de comentários, sugestões e críticas a essa 
atuação, possibilitando a formulação de 
políticas públicas atentas à evolução dos 
anseios nacionais. A criação do canal Diplo
macia Pública no Ministério das Relações 
Exteriores ampliou os espaços de interação, 
antes limitados ao contato com a imprensa e 

agora abertos a toda a sociedade. A comuni
cação do MRE passou, dessa maneira, a um 
estágio posterior de interação com o público, 
não apenas prestando contas e informando 
o que foi feito, mas também recebendo su
gestões, críticas e comentários. A participação 
do Itamaraty nas mídias digitais tem sido 
reconhecida como uma das mais atuantes no 
mundo. A página do Ministério no Facebook 
já recebeu mais de 24 mi l "curtidas", nosso 
álbum no Flickr tem mais de 3.600 fotos, e 
nossos vídeos no YouTube já foram vistos 
mais de 800 mi l vezes. O perfil do Ministério 
no Twitter, que conta com mais de 87 m i l 
seguidores, está entre as 20 maiores contas 
relacionadas a temas de política externa em 
número de seguidores, de acordo com recen
te estudo publicado pelo Twiplomacy.9 Esses 
fatos fazem do Itamaraty referência em co
municação e interação social entre as princi
pais chancelarias do mundo. 

A diplomacia do governo Dilma caracte
riza-se, também, por especial atenção ao 
setor empresarial. Já foram realizadas mais 
de 130 feiras de negócios no exterior e pro
movidas mais de 40 missões de investimen
to no Brasil. Nas viagens internacionais, a 
presidenta Di lma tem mantido contato 
pessoal com empresários. Essa abertura ao 
empresariado brasileiro e estrangeiro revela, 
ao mesmo tempo, a execução do papel go
vernamental em duas frentes: o contato com 
a sociedade, para ouvir opiniões e deman
das, e a transformação dessas perspectivas 
em realidades concretas. Com esse espírito, 
avaliando-se que o Mercosul figura como o 
principal mercado externo para manufatu
rados brasileiros e como importante ambien
te econômico de investimentos que têm 
origem ou destino no Brasil, identificou-se 
a necessidade de ampliar os contatos econô
micos entre as empresas de seus países 
membros. Em novembro de 2012, a presi
denta Dilma Rousseff participou da XVIII 
Conferência Industrial Argentina, organiza
da pela União Industrial Argentina (UIA) e 
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pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) em Los Cardales, ocasião em que altas 
autoridades e empresários dos dois países 
examinaram a integração econômica bilate
ral como resposta aos desafios da inserção 
internacional no mundo contemporâneo. 
Por iniciativa da Presidência Pro Tempore 
brasileira, foi realizada a primeira edição do 
Fórum Empresarial do Mercosul em dezem
bro de 2012, atendendo a uma demanda 
concreta do empresariado nacional e dando 
impulso a um relacionamento mais próximo 
com os grupos empresariais de nossos sócios 
no bloco. 

Durante minha gestão à frente do M i 
nistério das Relações Exteriores, compare
ci regularmente a Audiências Públicas na 
Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 
e na Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal, oca
siões que me p e r m i t i r a m apresentar e 
prestar contas da condução da política 
externa brasileira aos representantes par
lamentares, bem como ouvir uma plural i 
dade de reações ao trabalho efetuado. A 
coordenação com outros Ministérios e ór
gãos do Poder Executivo também tem 
rendido bons frutos. A interlocução com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da Re
pública, por exemplo, tem articulado inte
resses de política externa e experiências 
exitosas no âmbito interno. A criação da 
Divisão de Segurança Alimentar, Desen
volvimento e Paz no Itamaraty insere-se 
nessa perspectiva, bem como a organização 
da I I I Conferência Global sobre Trabalho 
Infantil, a realizar-se em outubro de 2013. 

Em antecipação à carta que me foi dirigi
da em São Bernardo do Campo, o Ministério 
das Relações Exteriores vem trabalhando 
para aproximar a política externa dos cida
dãos brasileiros. Desde o primeiro semestre 
de 2013, em coordenação com a Secretaria-

-Geral da Presidência da República, o Itama-
raty vem trabalhando na criação de um foro 
consultivo de política externa. A ideia de co
municar-se com a sociedade civil não é ne
cessariamente nova. No Mercosul, no âmbito 
das Reuniões Especializadas sobre Agricul
tura Familiar (REAF), a participação da socie
dade civil tem ocorrido como exemplo de 
êxito, o que representa inspiração para a 
democratização em toda a agenda de inte
gração regional. O Comitê de Segurança 
Al imentar da FAO também desenvolve 
iniciativas de interlocução e debate sobre 
medidas para garantir a segurança alimen
tar em nível mundial. O que é novo é o fato 
de tratar-se de um mecanismo permanente, 
estruturado, com funções consultivas e que 
terá comunicação de mão dupla: expor 
posições, esclarecer simplificações porven
tura disseminadas por veículos de comu
nicação em massa, bem como receber insu-
mos, ouvir a sociedade, oxigenar os debates, 
trazer novas ideias e propostas. 

A geração atual constatará transforma
ções substanciais na política internacional, 
como a ultrapassagem dos Estados Unidos 
pela China como a maior economia mundial, 
um tipo de mudança que não ocorria desde 
o século XIX, quando a economia dos Estados 
Unidos superou a do Reino Unido. A modi
ficação do centro de poder econômico tam
bém será seguida de uma multipolarização 
cada vez maior do poder político, amplian
do a capilaridade do sistema internacional. 
Os BRICS provavelmente adquirirão impor
tância crescente na definição da agenda 
internacional, e os países em desenvolvi
mento representarão uma voz cada vez mais 
forte para a busca de seus objetivos comuns. 
Nesse contexto, a reformulação da ordem 
global terá consequências significativas 
para países como o Brasil, e estamos prepa-
rando-nos para essas transformações. 
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A conformação de um mundo cada vez 
mais multípolar abre enormes oportunidades 
de atuação para o Brasil. De maneira conjun
ta, surgem, também, novas responsabilida
des. Como escreve Moisés Naím em The 
End of Power, os modos e os lugares de 
manifestação de poder e influência têm se 
diversificado. Em compasso com o descon
gelamento do poder internacional em dire
ção à multipolaridade, observa-se também 
maior aspiração da sociedade civil à parti
cipação nos processos decisórios nacionais 
e internacionais. De certa forma, isso traz 
novas responsabilidades para os governos no 
plano doméstico e também para a comuni
dade internacional. Trata-se de adaptar nos
sos métodos de trabalho a um novo tempo, 
que desejamos cada vez mais democrático. 

Com a redemocratização no plano inter
no, o Brasil passou a gozar de maior legiti
midade para promover a democratização 
dos processos decisórios no plano interna
cional. Ao mesmo tempo, o aperfeiçoamen
to da ação da democracia brasileira envolve 
uma abertura crescente do governo aos 
insumos da sociedade civil . Nesse espírito, 
o Itamaraty está adotando iniciativas espe
cíficas que apontam na direção de uma 

Notas 

1. Banco Mundial, 2013. 

2. Selecionado para o cargo de diretor-geral da Organi

zação Mundial do Comércio em maio de 2013. 

3. Eleito para o cargo de diretor-geral da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em 

maio de 2011. 

4. Eleito para o cargo de diretor-executivo da Organiza

ção Internacional do Café em setembro de 2011. 

5. Designado para o cargo de secretário-executivo da 

Convenção sobre Diversidade Biológica em janeiro de 2012. 

6. Eleito para a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

em junho de 2012. 

diplomacia mais aberta à interação com a 
sociedade. O Ministério das Relações Exte
riores quer, agora, sistematizar essa intera
ção de maneira permanente e institucional. 

Assim como ocorre no plano doméstico, 
estou cada vez mais convencido de que a 
efetiva mobilização da opinião pública ao 
redor do mundo é fundamental para o 
equacionamento de certos impasses que 
perduram há décadas no cenário interna
cional, como aqueles associados à falta de 
legitimidade do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, às dificuldades para a so
lução do conflito entre Israel e Palestina e 
à atenção aos interesses dos países em de
senvolvimento no sistema multilateral de 
comércio, por exemplo. A maior participa
ção das sociedades é fundamental para 
pressionar os governos ao redor do mundo 
a evoluir em direção aos grandes objetivos 
que nos unem como cidadãos. A diplomacia 
do diálogo transforma-se na verdadeira 
fonte de poder da política externa do Brasil 
neste início de século. Consultar a socieda
de civil significa dotar a política externa de 
maior legitimidade, força e criatividade. 

Setembro de 2013 

7. Eleito para a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em junho de 2013. 

8. O Brasil foi eleito para: Conselho Econômico e Social 

da ONU (ECOSOC), em outubro de 2011; Conselho Exe

cutivo da Organização das Nações Unidas para a Educa

ção, Ciência e Cultura (UNESCO); Conselho da Organiza

ção Marítima Internacional, em novembro de 2011; 

Conselho de Administração e o Conselho de Operações 

Postais da União Postal Universal, em outubro de 2012; 

Conselho de Direitos Humanos em novembro de 2012; 

Comitê Organizacional da Comissão de Construção da 

Paz das Nações Unidas em dezembro de 2012; 

9. Twiplomacy Study 2013, disponível em http://twiplo-

macy.com/twiplomacy-study-2013/. 
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