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PARTE III 

POLÍTICA EXTERNA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

 

POLÍTICA EXTERNA 

 

Fundamentos 

A política externa do governo foi definida em suas linhas básicas em Brasília, no discurso 

presidencial de 5 de abril, com os fundamentos da Diplomacia da Prosperidade. A orientação 

adotada resulta de uma avaliação soberana dos interesses nacionais e de uma análise objetiva e 

atualizada da conjuntura mundial. A finalidade é colocar a ação diplomática a serviço do 

desenvolvimento, aproveitando-se ao máximo as oportunidades que o setor externo possa 

oferecer à aceleração do progresso e à modernização do país; trata-se, igualmente, de atuação 

vigilante para impedir que se criem obstáculos ou se fechem oportunidades ao desenvolvimento 

do Brasil. 

A Diplomacia da Prosperidade baseia-se na convicção de que o desenvolvimento é uma 

responsabilidade nacional — a ser exercida principalmente através de instrumentos internos. 

Reconhece o governo, contudo, o caráter estratégico do setor externo, tanto em termos de 

comércio como de capitais e técnica. Por isso, acolhe a colaboração estrangeira, mas compreende 

o seu caráter supletivo. 



A atuação diplomática brasileira constitui um testemunho, ante a comunidade 

internacional, da nossa profunda confiança nos destinos do Brasil e na capacidade de o país 

exercer um papel cada vez mais ativo no cenário mundial. Soberania e desenvolvimento 

constituem, assim, a essência de orientação diplomática brasileira. 

A nossa política externa está lastreada na convicção de que desenvolvimento e segurança 

são conceitos intimamente ligados, estando a segunda na dependência direta do primeiro. "O 

desenvolvimento é o novo nome da paz". Essas palavras de Paulo VI. de tão sábia inspiração, 

atestam a boa orientação da política externa do Brasil. Daí decorre a importância primordial que 

o Governo concede às medidas que, no campo das relações internacionais, possam contribuir 

para o desenvolvimento econômico. 

Essa atitude é perfeitamente compatível com a concepção de que toda atividade que se 

desenvolve no âmbito das relações internacionais é, na sua essência, uma atividade política e de 

que políticos são os objetivos a alcançar nesse plano, ainda que a finalidade última seja a 

obtenção de melhores condições econômicas. 

Assim, o governo tem dado ênfase especial à tentativa de reformular as normas do 

comércio internacional. Essas normas, baseadas num arcabouço teórico do século passado e 

consagradas pela estrutura da organização econômica internacional que emergiu da II Guerra, 

constituem, na realidade, um mecanismo de entorpecimento dos esforços das nações menos 

desenvolvidas, através da deterioração persistente do poder de compra de suas exportações e das 

limitações que criam às suas possibilidades de expansão comercial. 

A superação desse estado de coisas, através de novas regras de comércio, formas de 

pagamento mais adequadas às condições dos países subdesenvolvidos e de mecanismos mais 

flexíveis para a ajuda financeira internacional, só pode ser conseguida através de uma atitude 

decididamente reivindicatória dos países subdesenvolvidos, especialmente daqueles que, como o 

Brasil, já têm consciência de que o progresso econômico resulta de um esforço de 

desenvolvimento integrado, no qual o setor externo tem um papel estratégico relevante, mas não 

substitutivo do mercado interno. 

Esse o sentido da atuação brasileira nas reuniões preparatórias da II Conferência de 

Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas (II UNCTAD). O Brasil atribui importância à 



concessão, por parte dos países industrializados, de um esquema de preferências para os produtos 

manufaturados dos países subdesenvolvidos, que seja universal (isto é, abranja todos os países), 

geral (inclua todas as manufaturas), não discriminatório (trate de forma igual os países 

subdesenvolvidos) e não recíproco (não crie obrigação de contrapartida por parte dos 

subdesenvolvidos). 

Ainda no terreno do comércio, o Brasil envidou esforços para assegurar a renovação do 

Acordo Internacional do Café. Nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores, em 

conjugação com o da Indústria e Comércio, desenvolveu intensa atuação bilateral e multilateral, 

junto a países consumidores e produtores, no sentido de remover obstáculos à negociação desse 

Convênio de vital significação para o nosso país. 

O interesse do governo não se limita, contudo, à modificação da estrutura do comércio 

internacional. Estamos empenhados, também, em dinamizar nossas exportações no contexto das 

normas existentes, sem aguardar sua eventual revisão. 

Assim, o Itamaraty está reorganizando os seus serviços de promoção comercial, de modo 

a estabelecer melhor articulação com a CACEX e o CONCEX. 

Por outro lado, no interesse de planificar o incremento do nosso comércio com o Leste 

Europeu, a COLESTE foi recentemente reestruturada e fortalecida como órgão de coordenação 

desse intercâmbio. 

 

Relações Interamericanas 

No plano das relações interamericanas, o Governo brasileiro, fiel à convicção de que 

desenvolvimento é sinônimo de paz, tem procurado incentivar as diversas formas de cooperação 

econômica entre os países do continente, objetivando dar maior dinamismo e flexibilidade à 

Aliança para o Progresso e ao princípio de que toda cooperação, para ser verdadeira, deve ter 

como base o respeito à soberania do país que receba a ajuda. 

Com esse espírito, o Presidente da República esteve presente em Punta del Este, na 

Reunião dos Chefes-de-Estado Americanos, constituindo-se em grande parte uma vitória 



brasileira a decisão, a que se chegou, de aumentar a ênfase que vinha sendo dada no plano 

regional aos problemas do desenvolvimento dos países latino-americanos. Há, contudo, muito 

ainda por fazer nesse campo, sobretudo no que toca a evitar o refluxo dos capitais e a assegurar 

aos países que recebem assistência econômica a liberdade de utilizar esses créditos onde mais 

lhes convier. 

A XII Reunião de Consulta dos Chanceleres da Organização dos Estados Americanos 

revelou, além da solidariedade prestada à Venezuela a propósito da ingerência subversiva cubana 

em seus negócios internos, o reconhecimento pelas nações americanas da justeza da tese 

brasileira de que a segurança nacional não só é um produto do grau de progresso econômico-

social, como constitui responsabilidade precípua das Forças Armadas de cada país-membro. 

 

Integração Latino-Americana 

O Brasil tem continuado a apoiar a realização de estudos e a adoção de medidas práticas 

que visem a uma colaboração maior e a uma divisão de tarefas mais eficaz entre as economias 

dos países da América Latina. Mas, no esforço para aproveitar ao máximo as possibilidades que 

a integração latino-americana pode oferecer, reconhecemos que esse processo se depara com 

dificuldades que não estiveram presentes nas tentativas análogas em outros continentes. 

Assim, atribui o governo grande importância ao estabelecimento de um sistema eficiente 

de transportes entre os países latino-americanos, mediante a abertura de rodovias entrosadas com 

um plano hidroviário que revalorize as tradicionais vias de acesso ao interior do continente e 

aproxime os países mediterrâneos. Trata-se, portanto, de estabelecer uma base física, sem a qual 

a pretendida integração econômica continuaria a ser simples aspiração. 

Outras dificuldades provêm, principalmente, do fato de que os países latino-americanos 

— ao contrário do que ocorria no caso dos países que iriam formar o Mercado Comum Europeu 

— estão ainda muito longe, em virtude mesmo do seu próprio atraso econômico, do esgotamento 

das possibilidades de desenvolvimento com base na integração do mercado nacional. A 

integração latino-americana, caso levada a efeito de maneira automática e acelerada, pode 

provocar deformações no processo de industrialização, escapando ao controle dos países latino-



americanos e acentuando os desequilíbrios regionais internos, em benefício de uma 

especialização de trabalho entre as áreas do continente já relativamente desenvolvidas. 

Por isso, o Brasil defendeu em Punta del Este e na Conferência de Chanceleres da 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio — ALALC, ao incentivar as medidas de 

liberação comercial na América Latina, a necessidade de que esse processo seja realizado de 

maneira gradual e por mecanismos intergovernamentais, ao mesmo tempo em que tem procurado 

preservar o caráter exclusivamente latino-americano da integração e das decisões a ela relativas. 

Atribuímos assim, no processo necessariamente longo de criação do Mercado Comum 

para toda a América Latina, uma prioridade especial ao aperfeiçoamento da ALALC e à sua 

eventual conversão em união aduaneira. Esse aperfeiçoamento exigirá, além de medidas 

automáticas de liberalização comercial, sistemas de pagamentos apropriados à integração 

econômica entre países em desenvolvimento. 

 

Ciência e Tecnologia e Política Nuclear 

Uma diplomacia voltada para o desenvolvimento defronta-se com tarefas de cunho menos 

nitidamente econômico, embora de grande repercussão no crescimento do país. 

Nos dias de hoje, e cada vez mais, a independência econômica implica a posse de uma 

tecnologia avançada, condizente com os progressos da técnica e da ciência moderna. A 

preocupação com o distanciamento tecnológico, que vai separando as duas superpotências das 

demais nações, e criando novas formas de subordinação, é crescente, mesmo nos países que já 

atingiram um nível elevado de desenvolvimento econômico, como a França, a Inglaterra e a 

República Federal da Alemanha. 

Para fazer frente a esse problema, é necessário não apenas dar impulso à pesquisa 

nacional, mas também defender, no plano internacional, o pleno direito do Brasil de realizar 

livremente seus esforços de pesquisa científica para fins de desenvolvimento, inclusive, 

eventualmente, no que se refira à produção e à utilização de explosivos nucleares para fins 

pacíficos. 



É por isso que o Brasil se opõe, no Comitê do Desarmamento em Genebra, à assinatura 

de um Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, nos termos propostos pelo projeto 

americano-soviético. Considera esses termos inaceitáveis, pois consagram juridicamente uma 

diferença de status tecnológico que pode e deve ser eliminada — além de não serem 

indispensáveis à causa da paz e do próprio desarmamento. Para o exercício efetivo do direito à 

nuclearização pacífica, o Brasil tem buscado servir-se da experiência acumulada em outros 

países, como França, Israel e Estados Unidos da América, assinando acordos de cooperação. 

Com o auxilio técnico da França, vamos dinamizar a pesquisa nacional de nossos recursos 

uraníferos. Mediante entendimentos com Israel, intensificaremos a pesquisa no tocante à 

erradicação e conservação de alimentos e localização de recursos hidrológicos. A cooperação 

com os Estados Unidos da América será ampliada no terreno dos explosivos nucleares para fins 

pacíficos, sem prejuízo das posições brasileira e norte-americana sobre a matéria. 

Ciente da importância para a pesquisa nacional da ampliação dos quadros científicos e 

técnicos, o governo se empenhou em apurar as causas do êxodo de cérebros para o exterior. 

Nesse sentido, foi realizada em Washington uma reunião com cientistas brasileiros radicados nos 

Estados Unidos da América, e proposto na Assembleia Geral das Nações Unidas estudo sobre a 

extensão e natureza do problema, que afeta inclusive países desenvolvidos da Europa. 

 

Desarmamento 

A posição do Governo brasileiro, de defesa intransigente do direito à nuclearização 

pacífica, não significa que o Brasil tenha deixado de pugnar pelo desarmamento geral e 

completo, que possibilitaria, inclusive, a destinação ao desenvolvimento econômico de recursos 

vultosos, hoje comprometidos na corrida armamentista. 

Mesmo na questão específica da não-proliferação das armas nucleares, como medida 

parcial para o desarmamento geral, o Brasil continua a apoiar a ideia de um tratado, desde que 

não cerceie o livre acesso de todos os países à tecnologia nuclear para fins pacíficos e inclua, por 

outro lado, contrapartidas efetivas de desarmamento por parte de todas as potências nucleares. 



A prova clara de nossas intenções a esse respeito está na adesão do Brasil ao Tratado do 

México, de proscrição de armas nucleares na América Latina, tratado cuja conclusão é, em 

grande parte, produto de nosso esforço. 

 

Descolonização 

A posição do Brasil em favor da aceleração do processo de descolonização política e 

econômica fundamenta-se em princípios básicos da Carta das Nações Unidas, a par do interesse 

em ver melhoradas as possibilidades de livre cooperação e comércio entre os países 

subdesenvolvidos. 

A criação no Itamaraty de uma Secretaria Geral Adjunta para a África e Oriente Médio e 

a abertura de várias missões na área refletem o desejo do Governo brasileiro de manter relações 

intensas com os novos membros da comunidade internacional. 

 

Relações Bilaterais 

Nas negociações e contatos com todos os países com os quais mantemos relações 

diplomáticas, o Brasil se empenhou em um esforço permanente de cooperação e aumento das 

áreas de entendimento. Esse esforço se fez particularmente sentir nas relações com os países do 

continente, nosso âmbito geográfico e natural. Com esse espírito, procuramos dinamizar as 

fórmulas de cooperação e eliminar eventuais discrepâncias de interesses. 

Dentre as negociações mais significativas realizadas no atual governo, destacam-se a 

conclusão de acordo de bitributação com o Japão, o prosseguimento de gestões no mesmo 

sentido com os Estados Unidos da América, a assinatura, com a Argentina, de acordo de pesca e 

preservação de recursos naturais do mar, e o restabelecimento de um clima de entendimento e 

cooperação mútua com o Paraguai. 


