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“A diplomacia Sul-Sul tem dado resultado? Não” 
 
A análise de uma opção de política externa jamais pode ser feita por meio de dados precisos e 

objetivos. Assim, é muito difícil avaliar com precisão os resultados da guinada terceiro-mundista 

dada pelo governo Lula. 

A partir de uma orientação construída sobre percepções anti-capitalistas, anti-americanas e anti-

liberais dos interesses nacionais, da dinâmica da política internacional e dos custos e benefícios 

das opções existentes para a inserção internacional do Brasil, o governo elegeu como prioridade 

o adensamento de relações com países, regiões e blocos que resistem (ou que, de acordo com 

seus formuladores, poderiam resistir) à hegemonia econômica, militar e política dos Estados 

Unidos. Nesse sentido, em primeiro plano encontram-se China, Rússia, Índia e África do Sul; em 

segundo, países do Mercosul mais Venezuela e Bolívia; em terceiro, alguns países da África sub-

saariana e do Oriente Médio; e, em quarto, mas não menos importante, a liderança de coalizões 

de países periféricos em organismos multilaterais como a OMC (G-20 e G-4), a UNCTAD (G-

77) e o FMI. 

O país tem tentado se posicionar como líder do mundo em desenvolvimento em negociações com 

os ricos em torno de temas tão complexos como o financiamento ao desenvolvimento, ao ajuste 

estrutural e ao combate à fome e à pobreza; a liberalização comercial nos planos multilateral e 

regional; e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Nesse contexto, parece evidente que o 

Brasil se orienta por uma perspectiva que despreza o sentido da evolução da política e da 

economia internacional nos últimos 50 anos. Os formuladores da política externa iniciada em 

2003 desconsideram inteiramente que o mundo caminha a passos largos para estabelecer a 

hegemonia do modelo capitalista-democrático, independentemente do grau de consenso que se 

estabeleça em torno da liderança dos Estados Unidos. 

O resultado dessa empreitada apenas poderá ser avaliado muitos anos à nossa frente, quando 

ficarem claras suas conseqüências mais elementares. Por ora, no entanto, parece-me razoável 

afirmar que pouco nos beneficiamos das brigas compradas com os países ricos, especialmente se 

considerarmos que haveria muito espaço para estreitarmos nossos vínculos com eles, e da 

liderança que indubitavelmente temos exercido sobre os países mais atrasados do mundo, que 

desprezam a lógica implícita ao sistema internacional. 
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