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RESUMO 

 

Apesar de manter relações diplomáticas com os países da América Central e do Caribe desde 

o princípio do século XX, a diplomacia brasileira se manteve distante dessa região até pouco 

tempo atrás. Para os formuladores da política externa brasileira, existiam “duas Américas” 

que integravam distintas esferas de influência. Nesse sentido, o Brasil concentrou a sua 

atuação regional junto aos países sul-americanos – respeitando a supremacia estadunidense 

sobre a porção setentrional do continente. Contudo, esse cenário de distanciamento vem se 

alterando de forma gradual no período recente. Juntamente com outras regiões que até então 

não faziam parte da agenda diplomática brasileira, a América Central e o Caribe passaram a 

receber uma maior atenção da chancelaria do país, na busca por novos parceiros que 

apoiassem seus projetos internacionais. Destarte, o presente trabalho buscou analisar a 

formulação e a implementação de uma política externa brasileira específica para essa região. 

Para tanto, foram observados os projetos brasileiros no subcontinente ao longo dos governos 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A 

partir da análise empírica, argumenta-se que a transformação testemunhada no período 

recente é decorrente das alterações internas sofridas ao longo da década de 1990 – que, por 

um lado, ampliaram consideravelmente a importância da variável externa no projeto de 

desenvolvimento nacional, e por outro, possibilitaram ao país uma atuação mais proeminente 

no sistema internacional. Argumenta-se ainda que a inclusão da região centro-americana e 

caribenha na agenda internacional brasileira faz parte da busca por uma democratização da 

política internacional e pela consolidação de um sistema internacional multipolar como forma 

ampliar o grau de autonomia do país. 

 

Palavras-chave: Política Externa Brasileira; América Central; Caribe; Potência Média 

Emergente; Governo Fernando Henrique Cardoso; Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

 



 

 

 

RESUMÉN 

 

A pesar de mantener relaciones diplomáticas con los países de América Central y del Caribe 

desde principios del siglo XX, la diplomacia brasileña se ha mantenido distante de esta región 

hasta hace poco. Para los formuladores de la política exterior brasileña, existían “dos 

Américas”, que integraban diferentes esferas de influencia. En este sentido, Brasil ha centrado 

su actuación regional junto a los países sudamericanos – respetando la supremacía de EE.UU. 

en la porción norte del continente. Sin embargo, este escenario de distanciamiento viene 

cambiando poco a poco en los últimos años. Junto con otras regiones que no hacían parte de 

la agenda diplomática brasileña, América Central y el Caribe comenzaron a recibir una mayor 

atención por parte de la cancillería del país en busca de nuevos socios que apoyen sus 

proyectos internacionales. Así, el presente estudio examinó la formulación y la aplicación de 

una política exterior brasileña hacia la región. Para lo tanto, fueron observados los proyectos 

brasileños en el subcontinente durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) y de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Partiendo del análisis empírico, se 

argumenta que la transformación observada en los últimos tiempos es resultado de los 

cambios internos experimentados durante la década de 1990 –  que, por un lado, ampliaron 

considerablemente la importancia de la variable externa en el diseño del plan de desarrollo 

nacional, y por otro, permitieron que el país asumiese un papel más prominente en el sistema 

internacional. Además, también se argumenta que la inclusión de América Central y del 

Caribe en la agenda internacional brasileña hace parte de la búsqueda por una mayor 

democratización de la política internacional y por la consolidación de un sistema internacional 

multipolar como forma de ampliar el grado de autonomía del país. 

 

Palabras-clave: Política Exterior Brasileña; América Central; Caribe; Potencia Media 

Emergente; Gobierno Fernando Henrique Cardoso; Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Despite the fact that Brazil has maintained diplomatic relations with the Central American and 

the Caribbean nations since the inception of the twentieth century, Brazilian diplomacy has 

remained distant from that region until very recently. For the formulators of the Brazilian 

foreign policy, there were “two Americas” that were part of distinct spheres of influence. In 

this sense, Brazil has focused its regional efforts towards South America – respecting the U.S. 

supremacy over the northern portion of the continent. Nevertheless, this scenario of distance 

has been gradually changing over the recent years. Along with other regions that had not been 

part of the Brazilian diplomatic agenda, Central America and the Caribbean began to receive 

greater attention from the country’s diplomatic body in the search for new partners that would 

support its international projects. Hence, this study examines the formulation and the 

implementation of a Brazilian foreign policy which is specific towards the region. Thus, we 

observed the Brazilian projects in the subcontinent during the administration of Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) and of Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Based on the 

empirical analysis, it is argued that the transformation witnessed in the recent period is a 

result of the internal changes experienced during the 1990s – that on the one hand, caused a 

considerable increase in the importance of the external variable in the design of the national 

development plan, and on the other hand, allowed the country a more prominent role in the 

international system. It is also argued that the inclusion of Central America and the Caribbean 

in the Brazilian international agenda is part of the quest for the democratization of 

international politics, inasmuch as the consolidation of a multipolar international system as a 

means to increase the country’s degree of autonomy. 

 

Key Words: Brazilian Foreign Policy; Central America; Caribbean; Emerging Middle Power; 

Fernando Henrique Cardoso Administration; Luiz Inácio Lula da Silva Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas o Brasil vem, gradualmente, buscando ocupar um 

espaço diferenciado no cenário internacional. Muito embora a participação ativa em fóruns 

multilaterais não seja um fenômeno novo para a diplomacia brasileira, o país vem ganhando 

destaque agora pela expansão de suas relações diplomáticas e pela atuação direta em regiões 

tidas como não tradicionais para sua esfera de influências. Se por um lado, as alterações no 

cenário mundial com o fim do período bipolar abriram espaço para uma atuação mais 

proeminente aos países menos desenvolvidos em geral, por outro, o crescimento econômico 

das últimas décadas, a estabilidade monetária alcançada, a redução das desigualdades 

internas, a consolidação democrática e o início do processo de reestruturação das forças 

armadas proporcionaram ao Brasil uma força ainda maior de projeção internacional. É com 

base nesses fatos que se pode identificar na recente postura adotada pelo país frente a regiões 

que até então não faziam parte de sua agenda diplomática, os primeiros passos de uma nação 

que vem assumindo uma postura de liderança internacional. 

Em decorrência desse fenômeno, proliferaram estudos a respeito da retomada e 

intensificação das relações do Brasil com o continente africano, com os países do Oriente 

Médio, além de diversas análises centradas nas relações com a Índia e com a China. Não 

obstante, ao se observar a atuação externa do país, é possível identificar uma quarta região 

que também possuía um espaço diminuto na agenda diplomática brasileira e que 

gradualmente passou a ganhar uma maior importância e um espaço diferenciado nessa 

agenda: a América Central e o Caribe. 

Ainda que as relações entre o Brasil e os países centro-americanos e caribenhos datem 

de mais de um século, até recentemente não era possível identificar a formulação de uma 

política específica que guiasse o relacionamento com esse grupo de países. Com o passar do 

tempo, a região, que era vista anteriormente como pertencente exclusivamente à esfera de 

influência estadunidense, passou a receber a atenção da diplomacia brasileira. Ao buscar a 

concretização dos objetivos de uma densa agenda internacional a chancelaria do país 

enxergou na diversificação de parcerias a chave para uma maior democratização das relações 

internacionais. E nesse sentido, os países centro-americanos e caribenhos se mostraram um 

excelente nicho ainda inexplorado. 
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Não obstante, a adoção de uma política externa brasileira efetiva para a América 

Central e o Caribe tem sido amplamente negligenciada pela academia. Em parte, a escassez de 

estudos específicos a respeito do assunto justifica-se pelo fato do aprofundamento das 

relações com os países do subcontinente ser um fenômeno relativamente recente. Em 

decorrência disso, a bibliografia disponível acerca do tema é extremamente limitada, 

restringindo-se a algumas análises centradas na atuação brasileira no Haiti, estudos sobre as 

relações bilaterais Brasil-Cuba, alguns poucos artigos acadêmicos publicados em revistas da 

área, dois livros focados especificamente nas relações com os países centro-americanos 

(sendo um deles ainda da década de 1980), além de escassos parágrafos em obras que versam 

a respeito da política externa brasileira. O tema, contudo, tem ganhado destaque na mídia 

nacional e internacional e chegou inclusive a ser objeto de questão
1
 no Concurso de Admissão 

à Carreira de Diplomata (CACD) de 2008. 

Com base no exposto acima, buscou-se suprir parte dessa lacuna nos estudos de 

política externa brasileira. Para isso, procurou-se estabelecer um padrão histórico de conduta 

do país nas relações com os países centro-americanos e caribenhos e assim delimitar sua 

transformação no período recente. É importante destacar que a ampliação da atuação 

brasileira na América Central e no Caribe coincide com uma diminuição da presença 

estadunidense na região. Durante o governo de George W. Bush (2001-2009), o subcontinente 

perdeu parte da atenção recebida até então. Em função da adoção de uma política externa 

focada na “Guerra ao Terror” e preocupada com os acontecimentos em outras áreas do 

planeta, os investimentos e remessas norte-americanos para a região centro-americana e 

caribenha diminuíram consideravelmente. Esses fatos colaboraram para uma maior liberdade 

de inserção desse grupo de países no sistema internacional, assim como abriram espaço para 

uma maior atuação de outras nações nos assuntos que envolvem a região. 

Sendo assim, objetivou-se verificar se a atuação brasileira no subcontinente pode ser 

identificada como uma atuação típica de uma “Potência Média Emergente”, ampliando suas 

esferas de influência ou se deve ser interpretada como decorrente apenas de interesses 

                                                           
1
 A questão de número 38 da primeira fase do concurso tinha o seguinte enunciado: “Considerando a trajetória 

recente e a atual agenda das relações entre Brasil e América Central, assinale a opção correta”. De acordo com o 

gabarito oficial do concurso, a resposta descrevia as relações com o subcontinente da seguinte forma: “As 

perspectivas para o incremento das relações do Brasil com os países centro-americanos apoiam-se no expressivo 

incremento do comércio, no crescente fluxo de investimentos brasileiros para aquela região, na ampliação da 

cooperação técnica, científica e educacional e na cooperação para a estruturação de mercados para os 

biocombustíveis” (CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, 2008, p. 1). 
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pontuais como, por exemplo: a busca tão somente pela ampliação de suas relações comerciais; 

a procura por meios que facilitem a entrada de produtos nacionais no mercado norte-

americano; a tentativa de alcançar um protagonismo político em âmbito multilateral ou ainda 

algum outro motivo específico e conjuntural. 

Com base nesse objetivo, buscou-se responder ao questionamento: “Como e porque o 

Brasil passou a atuar recentemente em temas referentes à região centro-americana e 

caribenha?”. A hipótese de trabalho inicial argumenta que a postura adotada pelo país nos 

últimos anos faz parte de um movimento de ampliação da sua atuação internacional, que é 

calcado na busca por apoio aos seus projetos externos em diferentes frentes. Como 

instrumento, o país tem se utilizado de uma presença ativa como forma de exercer soft power 

sobre outras nações e assim alcançar os seus objetivos. Tendo em vista que os países da região 

centro-americana e caribenha representam quase dois terços dos países membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA); são possíveis apoiadores à reforma do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, sem pretensões a um posto de membro-

permanente; possuem dificuldades internas semelhantes às brasileiras, servindo como suporte 

às reivindicações do país em fóruns multilaterais; além de servirem como uma nova região 

para a promoção dos biocombustíveis – os formuladores da política externa brasileira 

agregaram a região à esfera de influência brasileira. 

Para responder ao questionamento e testar a hipótese explicitada acima, foi observada 

a atuação brasileira junto aos países da América Central e do Caribe ao longo dos dois 

mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), e dos dois mandatos de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). O recorte temporal da pesquisa busca acompanhar a 

alteração da importância dada ao subcontinente à medida que o país ia alterando a sua posição 

no cenário internacional. Ademais, muito embora se possa argumentar que existam diferenças 

e nuances no que tange o relacionamento do Brasil com cada um dos países da América 

Central e do Caribe, buscou-se identificar a existência ou não de uma linha condutora para as 

diversas iniciativas brasileiras na região. 

Deste modo, para concretizar a análise da presença brasileira nos países da América 

Central e do Caribe, além de revisão bibliográfica, foram utilizados discursos e entrevistas 

presidenciais e de seus respectivos chanceleres, dados referentes ao intercâmbio comercial 

brasileiro com os países em questão, notas emitidas a impressa pelo Itamaraty, documentos 

oficiais e notícias de jornal como forma de observar a repercussão das ações brasileiras na 
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impressa nacional e internacional. A centralidade concedida à análise dos atos internacionais
2
 

firmados pelo Brasil com cada um dos países do subcontinente decorre da importância dada 

pelo próprio corpo diplomático brasileiro a esse instrumento de política externa, assim como 

pela necessidade de mensurar de forma objetiva a interação do país com a região ao longo do 

tempo.
3
 

 

Mapa 1: América Central e Caribe 

 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2011. 

 

Ao longo da pesquisa, foram levadas em consideração as ações brasileiras 

direcionadas aos países centro-americanos e caribenhos com os quais o Brasil mantém 

relações diplomáticas. Dessa forma, compreende-se por América Central os países 

pertencentes ao istmo que liga a porção setentrional do continente americano a sua porção 

meridional, ou seja: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e 

Panamá. Por Caribe, subentende-se, as inúmeras ilhas banhadas pelo mar caribenho, 

                                                           
2
 “Ato internacional é todo instrumento pelo qual uma Pessoa de Direito Internacional Público (Estado ou 

Organização Internacional, por exemplo) assume obrigações e adquire direitos, por escrito, sobre determinada 

matéria, perante outra ou outras Pessoas de Direito Internacional” (BRASIL, 2010a, p. 5). 

3
 “O ato internacional é um dos mais importantes instrumentos da política externa. Portanto, um dos indicadores 

mais objetivos e eloquentes da atividade diplomática é o volume de atos internacionais celebrados” (BRASIL, 

2010a, p.3). 
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nominalmente: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, 

Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e 

Granadinas e Trinidad e Tobago.
4
 Em virtude do elevado número de países e das inúmeras 

iniciativas com eles concretizadas, não se realizou um inventário exaustivo das relações 

bilaterais com cada um dos vinte países supracitados e tampouco de todas as iniciativas 

multilaterais efetivadas no período analisado. O estudo foi realizado a partir da observação 

das ações gerais do Brasil, tomando como exemplo os atos de maior relevância como forma 

de ilustrar a postura brasileira na região. 

É importante mencionar ainda que além das nações supramencionadas, outros países e 

territórios fazem parte do que se convencionou chamar de Caribe. O Brasil mantém inclusive 

relações comerciais e financeiras com diversos deles. Contudo, em função da ausência de 

relações político-diplomáticas eles não foram incluídos na pesquisa. Dessa forma, através do 

Mapa 1 podemos observar com maior clareza os países que fizeram parte da análise e sobre os 

quais falaremos nos próximos capítulos: identificados em verde claro estão os países com os 

quais trabalhamos; em azul claro, os países que fazem fronteira com a região; e em marrom, 

os territórios pertencentes à região que não possuem autonomia administrativa. 

A fim de cumprir os objetivos propostos, o trabalho foi dividido em três capítulos e 

uma sessão dedicada às considerações finais. No primeiro capítulo, são apresentados os 

conceitos e as abordagens utilizadas na análise, assim como um breve panorama das relações 

do Brasil com a região centro-americana e caribenha. No segundo, apresenta-se a política 

externa do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e suas ações especificas frente à 

região. O terceiro e último capítulo é responsável por apresentar a política externa do governo 

Lula (2003-2010) e as relações com os países centro-americanos e caribenhos ao longo dos 

seus dois mandatos. 

                                                           
4
 De acordo com o organograma do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), os assuntos referentes 

aos países listados são de responsabilidade da Subsecretaria-Geral da América do Sul, Central e do Caribe 

(SGAS), através do Departamento da América Central e Caribe (DACC) que contém entre outras subdivisões a 

Divisão do Caribe (DCAR) e a Divisão do México e América Central (DMAC). 
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2 PARÂMETROS PARA ANALISAR A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: 

CONCEITOS INICIAIS 

 

O estudo e a análise de política externa orbitam em torno de diversas áreas do 

conhecimento e, consequentemente, suscitam diferentes percepções em torno do tema. Por 

meio da escrita jornalística é possível acompanhar diariamente a atuação externa de um 

determinado Estado; pelos olhos de um historiador obtêm-se um refinamento dos fatos pelo 

seu grau de importância; através da análise do cientista político comparamos diferentes tipos 

de atuação e inserção internacionais; com base nos discursos de chefes de Estado e na 

documentação oficial consegue-se compreender a utilização da retórica como meio de ação. 

As inúmeras fontes disponíveis e as diversas áreas envolvidas na observação da atuação 

externa de um país torna imprescindível a definição de alguns parâmetros iniciais quando se 

pretende realizar a análise da política externa e não somente a sua descrição. Dessa forma, 

para que se possa analisar a formulação e a implementação da política externa brasileira para 

a América Central e o Caribe fazem-se necessárias algumas demarcações conceituais. A 

discussão a seguir, busca definir os conceitos básicos utilizados ao longo do presente trabalho, 

assim como as abordagens analíticas adotadas. 

Em um primeiro momento delimita-se o escopo da análise através da definição e 

diferenciação dos conceitos de política externa e relações internacionais e suas correlações 

com a política interna. Em seguida, é explorado o conceito de soft power que servirá como 

elemento de análise da atuação brasileira na América Central e no Caribe. Em uma terceira 

sessão, com base na literatura disponível, são apresentadas as principais visões acerca do 

posicionamento do Brasil no sistema internacional e explicitada a visão adotada no presente 

trabalho. Na sessão seguinte, são identificadas as alterações internas ocorridas no país, ao 

longo da segunda metade da década de 1990, que podem ajudar a explicar a alteração da 

posição do Brasil no cenário internacional. E, por fim, são examinadas as principais linhas 

que conduzem a política externa brasileira e o padrão de atuação regional do país – para que 

sirvam de base para a análise ao longo do trabalho e para que se possa confrontá-las com a 

atuação do país na América Central e no Caribe. 
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2.1 Relações internacionais, política externa e política interna 

 

Na literatura disponível em Ciência Política e Relações Internacionais, inúmeras vezes 

estudos que possuem como objeto de análise a atuação externa de um Estado utilizam como 

sinônimos termos cujos significados são distintos. Em muitos trabalhos as expressões 

“diplomacia”, “política externa” e “relações internacionais” são utilizados 

indiscriminadamente. Ainda que entre tais termos existam diversas zonas-cinzentas, é 

necessário diferenciá-los para que se possa delinear com clareza a análise que se pretende a 

seguir. 

Segundo Amado Cervo (2008), os termos “diplomacia”, “política externa” e “relações 

internacionais” diferenciam-se justamente pelo grau de abrangência que cada um deles 

comporta. O termo “relações internacionais” corresponde à noção mais larga uma vez que 

abarca a noção de “política externa”, que por sua vez, em ordem decrescente de abrangência, 

compreende a noção de “diplomacia”. Nesse esquema, a “diplomacia” corresponde à atuação 

externa dos governos frente a uma agenda de compromissos internacionais, que é definida na 

maioria das vezes mais de fora do que de dentro da esfera estatal. Essa atuação diária de 

negociações no meio internacional carece de conteúdo próprio. Sendo assim, é justamente a 

“política exterior” que fornece o conteúdo para a “diplomacia” – sendo ela também 

responsável por seus erros e acertos. Cabe assim à “política externa” determinar não somente 

o conteúdo da atuação diplomática, como também o seu rumo e a sua estratégia na realização 

dos interesses nacionais (CERVO, 2008, p. 8-12). 

As “relações internacionais” de um determinado país, por sua vez, englobam cenários 

independentes das definições e ações praticadas de dentro para fora da esfera estatal – 

abrangendo, assim, os atos exercidos por outros atores em direção ao Estado em questão, ou 

que o afetem de alguma forma. Por um lado, a observação das “relações internacionais” é 

mais ampla, ao compreender todo e qualquer acontecimento que envolva o Estado-objeto, por 

outro, a análise centrada na “política externa”, apesar de ser mais limitada em seu escopo, 

auxilia na identificação das definições internas sobre os assuntos externos. 

Com base nessa diferenciação, entende-se por “política externa” o conjunto de 

princípios e ações praticados por um determinando Estado – no âmbito político, diplomático, 
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militar, estratégico ou econômico – que sejam projetados em direção ao ambiente externo 

frente aos mais diversos atores do cenário internacional, abarcando ações de fins bilaterais ou 

multilaterais (RUSSELL, 1990, p. 255). Essas ações obedecem a um conjunto de princípios 

pré-definidos e que buscam satisfazer à identificação de desígnios internos. É sobre esse 

conjunto de princípios que se pode identificar as grandes linhas de atuação externa de um país 

– ou, em outras palavras, os paradigmas de política externa. 

A definição de “política externa” apresentada por Christopher Hill (2003) também 

contribui com aspectos importantes para análise do tema. Para o autor, a “política externa” é a 

soma das relações externas oficiais conduzidas por um ator independente no sistema 

internacional. Em tempos em que inúmeros indivíduos realizam negócios internacionalmente, 

a noção de “relações externas oficiais” diferencia justamente as relações praticadas pelo 

Estado, das relações levadas a cabo por indivíduos desse Estado. Nesse sentido, fica clara a 

análise Estado-cêntrica da política externa. A ideia de “soma das relações externas”, por sua 

vez, enfatiza a noção da existência de um fio condutor para os inúmeros e distintos atos 

praticados por um Estado no sistema internacional. Assume-se, portanto, que os atos 

perpetrados internacionalmente correspondem à projeção de interesses do país ao ambiente 

externo de forma coordenada e com algum grau de racionalidade. Caso contrário poderia se 

interpretar cada ato internacional como fruto do acaso e da conjuntura (HILL, 2003, p. 3). 

A própria noção de uma “política” em qualquer área implica intenções conscientes e 

coordenação. Esse é o termo guarda-chuva sob o qual se aglomeram as inúmeras 

“decisões” específicas e os outputs rotineiros do comportamento de um ator. O fato 

de que frequentemente o sistema de elaboração de políticas falha em alcançar suas 

aspirações não vem ao caso, a busca por uma política externa (ou de saúde ou 

educacional) diz respeito ao esforço de realização de uma estratégia concebida de 

forma genérica, normalmente com algum grau de racionalidade, no sentido de que 

os objetivos, os prazos e os instrumentos tornam-se ao menos conhecidos. Assim, a 

política externa deve sempre ser vista como uma forma de tentar unir ou fazer 

sentido das diversas atividades em que o Estado ou mesmo a comunidade em geral 

está engajada em nível internacional (HILL, 2003, p. 4-5) (tradução do autor).
5
 

Compreende-se dessa forma que a análise da “política externa” de um Estado tem 

como meta identificar os objetivos finais pretendidos pelo país através da leitura e análise dos 

                                                           
5
 No original: “The very notion of a ‘policy’ in any field implies conscious intentions and coordination. It is the 

umbrella term under which huddle the myriad particular ‘decisions’ and routinized outputs of an actor’s 

behavior. That very often the system of policy-making fails to live up to these aspirations is beside the point; the 

pursuit of a foreign (or health, or education) policy is about the effort to carry through some generally conceived 

strategy, usually on the basis of a degree of rationality, in the sense that objectives, time-frames and instruments 

are at least brought into focus. Thus foreign policy must always be seen as a way of trying to hold together or 

make sense of the various activities which the state or even the wider community is engaged in internationally”. 
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atos praticados. Nesse sentido, uma simples descrição dos fatos ficaria aquém do nosso 

objetivo. A análise da “política externa” denota a compreensão não somente da forma como o 

Estado atua em uma determinada região – “o quê” o Estado faz e “como” ele faz – mas 

também da razão pela qual o Estado atua, ou seja, os objetivos por trás dos seus atos – 

“porque” o Estado atua dessa maneira específica. 

Deste modo, para que as intenções por trás dos atos tornem-se perceptíveis, diversos 

fatores devem ser levados em consideração na análise. Sendo uma política de Estado, a 

política externa deve ser compreendida como um esforço de projeção das ambições internas 

ao ambiente externo. Nesse sentido, tanto a analise isolada dos fatores extra-estatais (ou de 

política internacional) quanto dos atos praticados pelo Estado no ambiente internacional não 

são suficientes em estudos de análise de “política externa”. Fenômenos intra-estatais (ou de 

“política interna”) normalmente desempenham papéis fundamentais na definição dos rumos 

de atuação de um país na arena internacional. 

Conforme ressaltado por Duroselle (2000), se por um lado podemos identificar atos de 

“política interna” pura – os quais não influenciam e não são influenciados por questões 

externas – por outro, não é possível identificar qualquer ato de política internacional que não 

possua algum aspecto interno. Todavia, isso não equivale dizer que o estudo aprofundado da 

“política interna” supre todas as lacunas de compreensão quando se visa analisar questões 

internacionais. Logicamente, a simples existência da variável externa altera completamente o 

nível de análise (DUROSELLE, 2000, p. 57-59). Dessa forma, é necessária uma análise que 

conjugue tanto os fatores internos quanto os externos. 

A “política interna” pode gerar influência tanto em questões de “longa duração” 

quanto no “curto prazo”. No “tempo longo”, as questões de política interna são determinantes 

no que Pierre Milza (1996) denomina como “grandes definições de política externa”. Nesse 

sentido, as linhas gerais de orientação seguidas são influenciadas, basicamente, por fatores 

como: demografia, estrutura econômica, estrutura social, o peso da história, a forma como o 

povo percebe a si e aos outros, além dos valores estabelecidos pelas elites e pela opinião 

pública (MILZA, 1996, p. 370). Já no “curto prazo”, a política externa pode refletir as opções 

tomadas por um grupo de dirigentes que está no poder, seja por meio de pressões 

parlamentares seja através da visão que o estadista tem a respeito da realidade interna do país, 

determinando a sua visão a respeito dos espaços de manobra no cenário internacional 

(MILZA, 1996, p. 381-386). 
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Com base no exposto acima é possível compreender a complementariedade analítica 

do meio interno e do meio externo. A inclusão da dimensão interna na análise auxilia-nos na 

observação do grau de conversibilidade das capacidades (populacionais, econômicas, 

militares, etc.) em meios de política externa e na determinação da linha de projeção externa do 

país. Por outro lado, a dimensão externa auxilia-nos na compreensão da dinâmica de 

funcionamento do sistema e na delimitação das margens de manobra disponíveis ao Estado. 

 

2.2 O poder no sistema internacional e o Soft Power 

 

Uma vez esclarecido e delimitado o objeto do estudo, discutiremos brevemente a 

noção de poder no sistema internacional e a importância do conceito de soft power na atuação 

externa nos dias de hoje. Se por um lado a utilização da coerção e da força é a forma mais 

tradicional de exercer poder em um ambiente anárquico como o sistema internacional, por 

outro, os custos a se arcar pela utilização da força têm se tornado crescentes frente à sociedade 

internacional atual. Como veremos ao longo do trabalho, a estratégia brasileira na América 

Central e no Caribe está centrada na busca por novos espaços de influência e, nesse sentido, o 

soft power desempenha um papel central na cooptação política de novos parceiros para 

projetos internacionais de interesse da diplomacia brasileira. 

Joseph Nye (1990) define poder como a capacidade de obter resultados e controlar o 

comportamento de terceiros. Durante muito tempo o emprego da força foi o principal meio 

utilizado para a obtenção desses resultados desejados. A busca pela conquista territorial e de 

recursos motivou diversos conflitos que foram definidos primordialmente pela força. Esse 

fato fez com que a noção de poder ficasse fortemente associada à detenção de determinados 

recursos, como por exemplo, uma vasta população que permitisse a construção de um exército 

numeroso. Especialmente no âmbito internacional, o poder esteve tradicionalmente 

relacionado com a posse de recursos populacionais, territoriais, naturais, econômicos, 

militares e políticos (NYE, 1990, p. 154). Contudo, é preciso ter claro que a forma como se 

exerce poder sobre terceiros pode variar consideravelmente – é possível utilizar-se tanto de 

meios tradicionais como a coerção pela ameaça do uso da força ou ainda a indução por meio 
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financeiros, quanto de meios indiretos como a cooptação e a influência sobre as decisões 

alheias. 

A crescente interdependência no sistema internacional e o surgimento de outros atores 

relevantes além do Estado demonstram o caráter mutante do poder. Os novos atores não-

Estatais exercem poder na esfera internacional não em função da detenção de recursos 

militares ou populacionais, mas por meio de recursos econômicos ou informacionais. 

Ademais, o fenômeno da interdependência tornou os Estados e demais atores do sistema 

dependentes uns dos outros em diferentes esferas: securitária, econômica, financeira, 

institucional, etc. Nesse sentido, a própria existência de diferentes esferas de interdependência 

faz com que cada Estado seja mais vulnerável em uma esfera específica do que em outra. A 

dificuldade de converter poder entre as esferas complica consideravelmente o jogo de poder 

no cenário internacional atual. Para Joseph Nye (1990), o foco da discussão acerca do sistema 

internacional não deveria centrar-se na relevância ou não dos atores não-Estatais ou se o 

Estado é preponderante ou não na arena internacional, mas sim no fato de que nos tempos 

atuais existe uma gama extremamente complexa de coalizões que afetam os resultados finais 

(NYE, 1990, p. 157). 

Se o poder militar pudesse ser transferido livremente para o campo da economia e 

do meio ambiente, as diferentes estruturas não importariam; e a hierarquia 

determinada pela força militar iria prever com precisão os resultados na política 

mundial. Mas o poder militar é mais custoso e menos transferível hoje do que em 

épocas anteriores. Assim, as hierarquias que caracterizam diferentes questões são 

mais diversas. Os jogos da política mundial abrangem diferentes jogadores em 

diferentes mesas, com diferentes pilhas de fichas. Eles podem transferir os ganhos 

entre as mesas, mas na maioria das vezes somente com um desconto considerável. O 

jogo militar e a estrutura geral de equilíbrio de poder dominam quando a 

sobrevivência dos Estados está claramente em jogo, mas na maior parte das vezes na 

política mundial moderna, a sobrevivência física não é a questão mais premente 

(NYE, 1990, p. 159) (tradução do autor).
6
 

Fica claro dessa forma, que para o autor existem distintas formas de se alcançar o 

mesmo objetivo. Se compreendemos que hard power é a utilização de meios coercitivos de 

poder para a obtenção de resultados desejáveis, soft power pode ser entendido como a 

                                                           
6
 No original: “If military power could be transferred freely into the realms of economics and the environment, 

the different structures would not matter; and the overall hierarchy determined by military strength would 

accurately predict out-comes in world politics. But military power is more costly and less transferable today than 

in earlier times. Thus, the hierarchies that characterize different issues are more diverse. The games of world 

politics encompass different players at different tables with different piles of chips. They can transfer winnings 

among tables, but often only at a considerable discount. The military game and the overall structure of the 

balance of power dominate when the survival of states is clearly at stake, but in much of modern world politics, 

physical survival is not the most pressing issue”. 
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capacidade de obter tais resultados por meio da influência ao invés da utilização da coerção 

ou de meios financeiros para tanto. A importância da utilização de soft power no cenário atual 

reside justamente na natureza transitória e mutante do poder. Se no século XVI Maquiavel ao 

escrever “O Príncipe” deixou claro que era preferível ser temido a amado – com o avanço 

tecnológico e a difusão da informação – segundo Nye (2004), hoje em dia é preferível ser 

temido e amado. Dessa forma, sendo o soft power também uma forma de poder, a não 

incorporação e utilização do mesmo pelos atores políticos e diplomáticos é um grande 

equivoco. 

Através do Quadro 1 é possível compreender os três tipos de poder disponíveis ao 

Estado para atuação no sistema internacional descritos por Joseph Nye (2004). O poder 

militar e o poder econômico correspondem a noção do que se entende por hard power, ou 

poder duro. Ainda que seja possível alterar a posição e a atuação dos demais atores utilizando-

se de força militar ou de sanções econômicas, não é recomendável fazê-lo em todos os 

momentos.  Como forma alternativa, é possível utilizar-se de uma terceira forma de poder: o 

soft power, ou poder brando. O terceiro tipo de poder relacionado no quadro de Joseph Nye 

baseia-se não na detenção de meios físicos de poder, mas na atuação subjetiva por meio da 

cooptação. Através dessa cooptação, busca-se atingir objetivos próprios, fazendo com que 

outros Estados desenvolvam preferências semelhantes as suas. 

 

Quadro 1: Os três tipos de poder elencados por Joseph Nye 

 Comportamento Moeda principal Políticas governamentais 

Poder militar 

Coerção 

Dissuasão 

Proteção 

Ameaça 

Uso da força 

Diplomacia coercitiva 

Guerra 

Aliança 

Poder econômico 
Induzimento 

Coerção 

Pagamentos 

Sanções 

Ajuda 

Suborno 

Sanções 

Soft Power 
Atração 

Definição da agenda 

Valores 

Cultura 

Políticas 

Instituições 

Diplomacia pública 

Diplomacia bilateral e 

multilateral 

Fonte: NYE, 2004, p. 31 (tradução do autor). 

 

Com base no quadro, podemos observar os comportamentos estatais, as moedas 

utilizadas e as políticas governamentais disponíveis para cada um dos três tipos de poder 
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elencados. É importante ressaltar, contudo, que as combinações entre esses elementos são 

variáveis, não sendo necessária a utilização de todas as formas comportamentais, ou a 

utilização de todas as moedas ou mesmo de todas as políticas governamentais para que se 

caracterize a detenção e uso de uma determinada força. Nesse sentido, é possível que um 

determinado Estado exerça atração sobre outros atores por meio de sua cultura e desenvolva 

influência através da diplomacia bilateral, por exemplo, enquanto outro defina a agenda com 

base em políticas favoráveis aos seus interlocutores através de uma diplomacia multilateral e, 

em ambos os casos, os dois Estados estariam exercendo soft power. 

Um dos principais aspectos do soft power é que ele incide primordialmente sobre as 

preferências dos atores e não sobre os resultados finais. Essa habilidade de moldar 

preferências deriva justamente da cultura de um país, de seus ideais, de sua ideologia e de 

suas instituições. Quando um Estado consegue que os demais admirem os seus ideais e os 

valores que propaga, não é preciso utilizar-se da coerção para alcançar os objetivos que 

deseja. É possível mover os demais na direção em que se ambiciona e moldar as suas 

preferências de forma sutil. 

O soft power, contudo, não pode ser interpretado simplesmente como um sinônimo de 

influência. O conceito vai além do simples poder de persuasão ou da habilidade de moldar as 

preferências de terceiros. Soft power corresponde também a habilidade de “atrair” e a atração 

ainda que nem sempre leve aos resultados finais desejados, muitas vezes induz a aceitação. 

Nesse sentido, o soft power também atua quando um Estado consegue legitimar o seu poder 

perante os outros, diminuindo as resistências aos seus objetivos (NYE, 2004, p. 6). 

Nesse âmbito, é possível argumentar que a detenção de meios de hard power pode 

também ser convertida em soft power, como por exemplo, a atração gerada pelo mito da 

invencibilidade (em função do poderio militar de um determinado Estado, por exemplo) sobre 

países que buscam proteção no sistema internacional. Entretanto, é importante salientar que 

não existe uma correlação direta entre as duas formas de poder. Um Estado com poucos 

recursos de hard power pode utilizar-se fortemente de soft power em suas relações externas, 

da mesma forma que é possível que um Estado amplie seus meios de hard power sem que 

aumente seu soft power na mesma proporção (NYE, 2004, p. 7). 

Ao identificarmos a noção de soft power e sua utilização pela diplomacia brasileira, 

não estamos argumentando que o soft power seja suficiente por si só ou que deva prevalecer 
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sobre a busca pelo incremento de meios de hard power no Brasil. Pelo contrário, entendemos 

que o desenvolvimento de ambas as formas de poder são necessárias para o que um país 

venha a alcançar o status de potência. Contudo, a dinâmica em torno do poder e de sua 

utilização alterou-se consideravelmente nos últimos tempos, tornando a utilização de meios de 

hard power mais complexa e mais cuidadosa. Ademais, no caso das potências médias em 

ascensão, as fontes de hard power ainda são restritas (poder econômico) ou estão passando 

por um processo de reforma e reconstrução (poder militar), fazendo com que a utilização de 

soft power torne-se mais latente. Entende-se, portanto, que cada uma das três formas de poder 

(militar, econômico e soft power) são extremamente relevantes e desempenham um papel 

específico nos diferentes tipos de relações no sistema internacional. 

Por fim, é importante ressaltar que apesar do discurso oficial da diplomacia brasileira 

utilizar exaustivamente a noção de “cooperação sul-sul”, para caracterizar as mais distintas 

ações que promove junto aos países em desenvolvimento, no presente trabalho optou-se por 

utilizar o conceito de soft power por duas razões. A primeira consiste na dificuldade de se 

estabelecer um conceito fechado e claramente definido para o que pode ser considerado como 

“cooperação sul-sul” – ainda que na maioria das vezes se entenda esse tipo de cooperação 

como uma troca mútua entre países em desenvolvimento com a finalidade de reduzir suas 

vulnerabilidades. A segunda razão decorre do entendimento de que a postura brasileira na 

América Central e no Caribe, em específico, ultrapassa a noção estrita de cooperação na 

medida em que se utiliza da transferência unilateral de tecnologia e de know-how como forma 

de exercer influência e moldar preferências em temas não-conexos aos quais o Brasil oferece 

cooperação. 

Definidas as formas de poder e esclarecida a crescente importância do soft power 

como forma de cooptação de parceiros, faz-se necessária a identificação de duas questões 

primordiais para que possamos compreender a política externa brasileira para a América 

Central e o Caribe: a posição brasileira no sistema internacional e os padrões de conduta do 

país internacionalmente. Ambos os aspectos nos auxiliam a compreender os direcionamentos 

da política externa brasileira e as margens de manobra possíveis dentro do sistema 

internacional. 
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2.3 A posição do Brasil no sistema internacional 

 

Quando se busca compreender o papel e a importância de países que ao mesmo tempo 

em que não fazem parte do grupo das Grandes Potências, tampouco podem ser considerados 

irrelevantes no cenário internacional, diversas são as interpretações encontradas. No que se 

refere à inserção internacional do Brasil isso não é diferente. A presente sessão busca 

identificar os aspectos que envolvem o posicionamento brasileiro no sistema internacional e, 

para tanto, faremos uma breve revisão das principais análises e dos principais termos 

utilizados para caracterizar o Brasil. 

Para Samuel Pinheiro Guimarães (2000), o Brasil pertence a uma categoria de países 

denominada “grandes Estados periféricos”. Tal conceito é proveniente da análise de que o 

sistema internacional se organiza em torno de estruturas hegemônicas de poder, tendo como 

núcleo os “Estados centrais”. Dessa forma existiriam duas grandes categorias de Estados no 

sistema internacional: os Estados centrais e os Estados periféricos. Ainda nesse mesmo 

esquema, os “Estados periféricos” se diferenciariam uns dos outros basicamente em função de 

suas extensões territoriais e das dimensões de suas populações – com base nesses quesitos 

seriam caracterizados em pequenos, médios e grandes Estados periféricos. Para Guimarães 

(2000), ainda que a importância econômica de uma população numerosa dependa de diversos 

fatores como o nível educacional, de saúde, de produtividade, entre outros, é notório também 

que a simples existência de uma população numerosa somada a um território extenso gera um 

grande potencial econômico, científico, tecnológico, militar e político (GUIMARÃES, 2000, 

p. 15-23). 

Segundo a caracterização do autor, os “grandes Estados periféricos” são países não 

desenvolvidos, que possuem uma grande população e um território amplo e não inóspito – 

permitindo assim a sua exploração econômica e viabilizando a construção de estruturas 

industriais a fim de desenvolver mercados internos significativos. Para Guimarães (2000), 

ainda que os “grandes Estados periféricos” apresentem enormes disparidades culturais, 

históricas e sociais entre si, todos compartilhariam a mesma sujeição à política gerada pelo 

centro. Dessa forma, o principal objetivo estratégico dos “grandes Estados periféricos” é a 

participação soberana e não-subordinada nas estruturas hegemônicas ou a redução de suas 

vulnerabilidades diante delas. Para lograr tal objetivo, o autor aponta a necessidade de 
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superação de alguns desafios intrínsecos aos “grandes Estados periféricos”: (i) a redução das 

disparidades internas; (ii) a construção de sistemas democráticos reais; (iii) a luta pela 

multiculturalidade; e, (iv) a redução da vulnerabilidade externa (GUIMARÃES, 2000, p. 135-

141). 

A problemática em torno das disparidades internas reside não na simples existência de 

disparidades, mas na natureza extrema das mesmas. As disparidades de ordem econômica se 

refletem na concentração de renda tanto entre regiões quanto entre indivíduos. Nesse âmbito, 

quanto maior for a percepção, por parte da população afetada, de que a redução dessas 

disparidades é remota ou inexistente ou ainda caso a percepção seja de que a perspectiva é de 

um agravamento dessas disparidades, maior é a probabilidade de aumento da instabilidade 

social e territorial (GUIMARÃES, 2000, p. 136-137). 

No que concerne à construção de um sistema democrático real, Guimarães (2000) 

adverte que a democracia real deve ser buscada em detrimento da manutenção de regimes 

democráticos formais. Uma vez que nos “grandes Estados periféricos” o poder econômico 

possui grande influência sobre o poder político e vastas camadas da população possuem um 

baixo nível cultural e informacional, existe uma grande propensão à exploração demagógica 

do sistema político e ao uso dos organismos do Estado para fins privados. Para o autor, a 

inexistência de um sistema democrático real deriva da desigualdade econômica interna, uma 

vez que a concentração de renda gera um descompasso entre o sistema econômico (em que a 

influência exercida depende diretamente do nível de renda) e o sistema político (onde, ao 

menos em teoria, cada cidadão deveria influenciar igualitariamente). A desigualdade, 

portanto, facilita a forte influência do poder econômico na política que busca assegurar os 

interesses das minorias favorecidas economicamente (GUIMARÃES, 2000, p. 138-139). 

Para o autor, a luta pela multiculturalidade e pela manutenção da identidade, por sua 

vez, é essencial como forma de conter a ofensiva ideológica que busca demonstrar o caráter 

benéfico e inexorável do avanço da globalização e que advoga como único caminho a 

subordinação às estruturas hegemônicas. Essa ideologia mascara a condição assimétrica e 

concentradora do processo de globalização e desarticula os segmentos internos dos “grandes 

Estados periféricos”, induzindo a sociedade desses países a resignar-se (GUIMARÃES, 2000, 

p. 139-140). 
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Por último, a redução das vulnerabilidades externas é essencial para garantir o 

desenvolvimento econômico e político dos “grandes Estados periféricos” de forma sustentada 

e assim evitar choques econômicos externos. Para Guimarães (2000), a redução da 

vulnerabilidade econômica externa só pode ocorrer através de uma estratégia de 

desenvolvimento que se baseie principalmente, mas não de forma exclusiva, na expansão do 

mercado interno. Através dessa estratégia seria possível combater a causa central da 

vulnerabilidade externa que é a elevada e crescente dívida externa do país o que torna 

necessária uma política de juros elevados e gera desconfianças acerca da estabilidade da 

moeda nacional. Ademais, a criação de uma capacidade industrial militar própria com o 

objetivo de estimular o avanço tecnológico é também condição para superar a vulnerabilidade 

externa do país (GUIMARÃES, 2000, p. 140-141). 

Em obra posterior, Guimarães (2005) avançou na identificação dos desafios brasileiros 

para uma maior projeção internacional. Para que o país possa alcançar uma atuação não-

subordinada frente as estruturas hegemônicas, o autor resumiu em três pontos principais os 

desafios a serem superados: (i) a redução das extremas disparidades sociais; (ii) a eliminação 

das crônicas vulnerabilidades externas; e, (iii) a realização acelerada do seu potencial 

(GUIMARÃES, 2005, p. 259-267). 

Mais uma vez Guimarães (2005) reforçou o papel da redução das disparidades internas 

como meio de ampliar a projeção internacional brasileira. Contudo, dessa vez o autor 

apresentou as disparidades internas não somente no sentido da concentração de renda e de 

riqueza, mas também em função da privação e alienação cultural; do difícil acesso à 

tecnologia; da discriminação racial e de gênero; além da privação de acesso à política 

(GUIMARÃES, 2005, p. 259-260). 

Ademais, o autor reforçou o papel do crônico endividamento do país como causa da 

vulnerabilidade externa brasileira. Mas também ressaltou o papel: da concentração da pauta 

de exportações em produtos primários e da excessiva valorização das culturas europeias e 

americanas combinado com o desprezo e desvalorização das manifestações culturais 

brasileiras – como responsáveis pela ampliação das vulnerabilidades do país. A insuficiência 

de produção de material bélico nacional e a parca pesquisa tecnológica no que se refere aos 

armamentos também são apontados pelo autor como fatores que tornam o país altamente 

vulnerável (GUIMARÃES, 2005, p. 260-262). 
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Por fim, o terceiro desafio: a realização do potencial do país, diz respeito a noção de 

que o Brasil figura entre os países de maior superfície territorial, maior economia e maior 

população do mundo e, contudo, apresenta estágios de desenvolvimento que não condizem 

com a sua magnitude. A ausência de uma infraestrutura completa, de uma economia 

perfeitamente integrada, de capacidade científica e tecnológica, entre outros, requer políticas 

de Estado adequadas e que primem pela superação desses desafios. Para Guimarães (2005), ao 

superar esses três grandes desafios o Brasil se tornaria uma grande potência alterando a 

correlação de forças em nível mundial (GUIMARÃES, 2005, p. 262-267). 

Ricardo Sennes (2003) apresenta uma visão um pouco diferente a respeito da posição 

brasileira no sistema internacional. O autor busca definir o posicionamento do Brasil 

internacionalmente ao longo da década de 1980 de acordo com uma das categorias 

disponíveis dentro da literatura de relações internacionais. Para o autor o posicionamento 

internacional de um país deve ser definido não somente através de dados estatísticos que 

digam respeito às suas capacidades, mas através de uma conjunção entre a análise das 

capacidades, da atuação do país frente os processos decisórios internacionais e de sua atuação 

em âmbito regional. Como bem ressalta o autor, análises centradas nas capacidades (dimensão 

e qualidade territorial e populacional; produção agrícola, industrial, energética e mineral; 

capacidade militar; PIB; etc.) ocultam o fato de que recursos políticos, econômicos, sociais e 

militares não podem ser convertidos em sua totalidade para fins de política exterior. Ademais, 

a avaliação centrada unicamente na análise estatística esconde as ambições reais dos países – 

por um lado, existem países com elevada capacidade mas sem ambição de exercer poder e, 

por outro, existem diversos países que cumprem funções no sistema internacional que vão 

além das suas capacidades reais. Nesse sentido, o autor busca caracterizar o posicionamento 

internacional do Brasil através do cruzamento de dados estatísticos com a análise de variáveis 

intangíveis como fatores históricos, alinhamentos políticos e opções estratégicas (SENNES, 

2003, p. 16-25). 

Com esse intento, o autor analisa os diversos termos possíveis de serem aplicados aos 

países que, como o Brasil, pertencem a uma faixa de países intermediários e que ao mesmo 

tempo em que se diferenciam das Grandes Potências, não se confundem com o restante da 

massa de países pequenos e menos expressivos no sistema internacional. Após a ponderação 

de diversos conceitos, Ricardo Sennes (2003) define o Brasil como uma “Potência Média 

recém-industrializada”. Para o autor, as “Potências Médias” são países que por um lado 
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ocupam uma posição intermediária no ranking de capacidades internacional e, por outro, 

participam intensamente dos sistemas regionais e sub-regionais. É justamente a combinação 

desses dois aspectos que torna as “Potências Médias” atores relevantes e estruturadores do 

sistema internacional (SENNES, 2003, p. 25). A classificação do país como uma “Potência 

Média” é feita a partir da observação da relevância e da presença do país internacionalmente; 

do tipo de relação e da estratégia política nas relações com as Grandes Potências; e, por fim, 

do papel estruturador do país em âmbito regional. 

Sennes (2003) ainda agrega ao conceito de “Potência Média” a noção de “país recém-

industrializado” como forma de destacar o comportamento do grupo de países
7
 que passou por 

um processo de desenvolvimento industrial acelerado durante as décadas de 1950 e 1960. O 

rápido processo de crescimento e industrialização permitiu a esse grupo de países reformular 

suas estratégias internacionais e estabelecer um inserção internacional diferenciada. Esse 

grupo de países passou a ampliar a sua parcela de autonomia e capacidade de negociação à 

medida que se integrou cada vez mais a economia mundial. Tais países passaram então a 

possuir um comportamento multifacetado, oscilando entre a dependência e a autonomia, 

atuando ora como um país forte ora como um país fraco (SENNES, 2003, p. 26-31). 

Nesse sentido, o comportamento das “Potências Médias recém-industrializadas” é 

marcado por uma atuação forte em fóruns multilaterais, nos quais incentivam a participação 

das Grandes Potências – por acreditarem que as organizações multilaterais restringem a ação 

das mesmas – e também pela busca por estabelecer alianças com outros países como forma de 

viabilizar o acúmulo de poder que não possuem quando atuam em isolamento. Nas relações 

bilaterais, atuam de forma diferenciada de acordo com o ator em questão. Frente às “Grandes 

Potências”, as “Potências Médias recém-industrializadas” buscam livrar-se da influência 

direta das mesmas e evitar a interferência delas em âmbito regional. Frente às “Pequenas 

Potências” buscam exercer o máximo de influência e estabelecer relações vantajosas para si 

(SENNES, 2003, p. 31-32). 

Cristina Pecequilo (2010) apresenta uma classificação baseada na detenção e 

utilização eficiente de hard e soft power. Segundo a autora, é possível identificar três grandes 

                                                           
7
 Além do Brasil, Sennes (2003) enquadra outros países na categoria de países “recém-industrializados”: África 

do Sul, Argentina, Coréia, Índia, Indonésia, Israel, México e Turquia. Segundo o esquema desenvolvido pelo 

autor, esses países seriam “Potências Médias recém-industrializadas”, como a exceção da Coréia, um país em 

desenvolvimento e recém-industrializado, mas que não poderia ser caracterizado como uma “Potência Média” 

(SENNES, 2003, p. 30). 
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grupos de relevância internacional: as “Superpotências” ou “Potências Mundiais”; as 

“Potências Regionais”; e os “países que possuem um papel local”. Nesse esquema, as 

“Superpotências” ou “Potências Mundiais” caracterizam-se pela detenção e controle 

simultâneo tanto de hard power quanto de soft power em quantidade e qualidade suficiente 

que permitem a esses países exercer o seu poder de forma significativa e autônoma no sistema 

internacional. Nesse âmbito, não é somente a conjunção entre as duas formas de poder, mas o 

seu equilíbrio o que permite a manutenção de uma hegemonia – em função da alternância na 

utilização das duas forças como forma de dominação (PECEQUILO, 2010, p. 57-66). 

As “Potências Regionais”, por sua vez, são subdivididas em dois níveis. Ao nível 1 

pertencem os países que exerceram importantes posições de liderança no passado e que 

mantêm até hoje algum grau de autonomia no sistema internacional (Alemanha, França, 

Inglaterra e Japão, por exemplo). Esse grupo de países se distancia das “Potências Mundiais” 

uma vez que sua fonte de poder está mais concentrada na área econômica do que na área 

militar. Na mesma medida se diferencia das “Potências Regionais” de nível 2 por possuírem 

um patamar de desenvolvimento social, político e econômico mais homogêneo, além de 

possuírem tecnologia mais avançada. As “Potências Regionais” de nível 2, grupo no qual 

estaria incluído o Brasil, são os países que mesmo possuindo um desenvolvimento inferior ao 

das “Potências Regionais” de nível 1, conseguem exercer considerável influência na região a 

que pertencem (PECEQUILO, 2010, p. 62-63). 

Por um lado, as “Potências Regionais” possuem recursos e condições de 

desenvolvimento que as diferenciam das nações pequenas ou dos países que possuem um 

papel restrito e local. Por outro, possuem um série de estrangulamentos internos e externos 

que impossibilitam uma posição mais avançada diante das “Potências Mundiais”, fazendo 

com que sejam subordinadas a estrutura de poder definida por esses atores mais relevantes. É 

dessa forma que as “Potências Regionais” se equilibram entre o poder que possuem sobre os 

pequenos Estados e a dependência relativa frente às “Superpotências”. Nesse equilíbrio, 

buscam administrar suas capacidades e ampliar suas margens de autonomia (PECEQUILO, 

2010, p. 63-65). 

Os líderes regionais são definidos como países pivôs, centrais em sua área de 

influência, destacando-se Brasil, China, México, Nigéria, Índia. Referem-se a nações 

sem condições de consolidar uma maior atuação política mundial, limitando-se a 

uma área de influência regional. Seu poderio depende da combinação do hard e soft 

power, somadas a sua estabilidade interna e à de sua região, na qual podem existir 

desequilíbrios e disputas estratégicas. Algumas classificações também os 
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denominam de grandes países periféricos, potências médias, baleias, continentais ou 

países emergentes (PECEQUILO, 2010, p. 63). 

Como bem ressalta Pecequilo (2010), as diversas denominações para esse grupo de 

países apresentam, muitas vezes, traços comuns. Contudo, ainda que a noção de “Potência 

Regional” sugerida por Pecequilo aproxime-se do conceito de “Potência Média”, a primeira 

noção não leva em conta a postura recente desse grupo de países, que ao poucos vem 

alargando as suas esferas de influência e gradualmente vem buscando um papel de destaque 

que não se restrinja ao âmbito regional. As inúmeras alianças de geometria variável 

encabeçadas por países intermediários demonstram que esse grupo de nações deixou de 

exercer influência exclusivamente sobre as regiões as quais pertencem e vem buscando 

estabelece parcerias e alianças estratégicas junto a espaços que estão geograficamente além de 

suas tradicionais áreas de atuação. 

Como se pode observar, cada uma das abordagens apresentadas aqui possui uma 

forma peculiar de entender o sistema internacional e de observar a transposição das 

capacidades brasileiras para ferramentas e meios de ação em política externa. Essa breve 

revisão logicamente não esgota as abordagens sobre o posicionamento do Brasil 

internacionalmente. Contudo, as três abordagens apresentadas nos auxiliam na identificação 

dos parâmetros básicos a serem considerados na avaliação das margens de manobra do país 

frente os demais atores internacionais. 

No que se refere à abordagem apresentada por Samuel Pinheiro Guimarães (2000; 

2005), não discordamos que o Brasil seja um “grande Estado periférico”, contudo, tal 

nomenclatura é demasiadamente abrangente e pouco diz sobre as reais aspirações de uma 

nação – em função do foco exacerbado nas capacidades Estatais. Ademais, ao observar as 

condições do Brasil atualmente, é possível notar que ao menos alguns dos desafios 

identificados por Guimarães já estão sendo encaminhados a fim de garantir a realização do 

potencial de projeção do país. Se esses desafios serão ou não superados por completo é difícil, 

e não cabe aqui, prever, o fato é que internamente o país se encontra em condições 

consideravelmente distintas quando da análise do autor. 

A noção de “Potência Média recém-industrializada” defendida por Ricardo Sennes 

(2003), por sua vez, ainda que seja a noção que mais se aproxima do conceito que buscamos, 

diz respeito ao Brasil da década de 1980. Desde então, o país passou por um processo de 

consolidação democrática, estabilização monetária, retomada do crescimento econômico e 
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redução das desigualdades internas – o que vem possibilitando uma maior projeção 

internacional ao país. 

Em função das alterações internas ocorridas a partir da segunda metade da década de 

1990, optou-se por caracterizar o Brasil como uma “Potência Média emergente”. Não 

buscamos com isso ampliar ainda mais o leque de termos utilizados para designar a posição 

do país no cenário internacional. Procuramos apenas distinguir a condição do país durante a 

década de 1980 da condição atual. Além disso, a associação do termo “emergente” ao 

conceito de “Potência Média” agrega a noção dinâmica de um país que está passando por um 

processo de transformação interna e que vem utilizado a ampliação gradual de suas 

capacidades para expandir sua atuação externa. Além disso, o termo “emergente” ainda busca 

demonstrar a ambição e aspiração do país a uma condição superior, não se contentando com 

um papel de coadjuvante no cenário internacional. Dessa forma, a próxima sessão busca 

elucidar a alteração da posição do Brasil no sistema internacional por meio de uma breve 

análise das mudanças internas ocorridas no período recente. 

 

2.4 As transformações internas ocorridas no Brasil nas últimas décadas: condicionantes 

para uma atuação externa mais proeminente 

 

Conforme observamos anteriormente as opções de manobra de um determinado 

Estado no sistema internacional são definidas tanto por questões de ordem externa ou 

sistêmica quanto em função de sua organização e desenvolvimento internos. Nesse sentido, 

uma maior projeção internacional depende das correlações entre esses dois ambientes e das 

diversas combinações possíveis de acordo com essas variações. Alterações no nível sistêmico 

– como a mudança de polaridade do sistema ou uma modificação nas correlações de poder 

podem tanto ampliar quanto restringir a participação de um Estado internacionalmente. Da 

mesma forma, a alteração de fatores internos como o crescimento econômico acelerado, o 

aumento da capacidade militar, a redução da pobreza, a consolidação democrática, entre 

outros, também tendem a alterar a forma como esse Estado se porta no cenário internacional e 

como é visto pelos demais atores. 
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As mudanças estruturais ocorridas no cenário internacional em decorrência do fim do 

período bipolar ao final da década de 1980 iniciaram uma era de incertezas quanto ao 

estabelecimento da nova ordem mundial e abriram espaço para a inserção dos países 

emergentes na definição dos novos rumos globais. A partir desse fenômeno, os países em 

desenvolvimento notaram uma possibilidade de ampliação de suas margens de manobra. 

Contudo, a grande maioria desses países, e nisso se inclui o Brasil, sofria com a crise do 

endividamento externo, a alta inflação, os baixos índices de crescimento econômico e a 

incipiência dos recém-instaurados regimes democráticos. O que se pretende esclarecer com a 

discussão a seguir é o fato de o Brasil ter alcançado um patamar de desenvolvimento interno 

no período recente que o permite atuar externamente de forma mais autônoma. A ordem 

interna do país, nesse sentido, tornou-se determinante na formulação e execução de sua 

política exterior. 

Inúmeras questões internas atravancaram uma maior projeção do Brasil no cenário 

internacional durante a década de 1980. Desde os anos 1960 o Brasil sofria com a alta 

inflação, mas foi ao longo dos anos 1980 que o país conheceu os problemas decorrentes da 

hiperinflação e da inflação inercial. A alta dos preços tornou-se uma constante na vida da 

população brasileira. 

 

Tabela 1: Índice de inflação anual no Brasil (INPC): 1980-2010 

Ano Variação acumulada no ano (%) Ano Variação acumulada no ano (%) 

1980 99,70 1996 9,12 

1981 93,51 1997 4,34 

1982 100,30 1998 2,49 

1983 177,97 1999 8,43 

1984 209,12 2000 5,27 

1985 239,06 2001 9,44 

1986 59,20 2002 14,74 

1987 394,60 2003 10,38 

1988 993,28 2004 6,13 

1989 1.863,56 2005 5,05 

1990 1.585,18 2006 2,81 

1991 475,10 2007 5,16 

1992 1.149,06 2008 6,48 

1993 2.489,11 2009 4,11 

1994 929,32 2010 6,47 

1995 21,98     

Fonte: Adaptado de INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011, p. 20. 
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A fim de reverter esse processo, entre 1986 e 1994 foram implementados cinco planos 

que buscavam a estabilização da moeda – seja pela via do tratamento de choque ou pelo 

gradualismo – e que acabaram não alcançando o seu intento de forma definitiva: Plano 

Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990) e Plano 

Collor II (1991). Nesse período, a moeda mudou nome quatro vezes
8
 como o intuito de zerar a 

memória inflacionária. Foi somente com a implementação do Plano Real, em julho de 1994, 

que o Brasil conseguiu conter o processo hiperinflacionário que desestabilizava a moeda 

nacional. Como se pode observar pela Tabela 1, o índice de inflação anual alcançou a 

inacreditável marca de 2.489,11% no ano de 1993 e após o início do Plano Real vem se 

mantendo abaixo dos 22% anuais. 

Após altas taxas de crescimento durante o chamado “milagre econômico brasileiro” 

entre a década de 1960 e 1970, o país intercalou anos de recessão com anos de crescimento 

moderado ao longo da década de 1980. Na segunda metade de década de 1990 e em especial 

nos anos 2000 o país voltou a apresentar taxas de crescimento que superam os 5% anuais. A 

estabilidade econômica alcançada contribuiu consideravelmente para que o país reduzisse sua 

vulnerabilidade externa, como foi posto a prova durante a crise econômica mundial de 2008, a 

qual o país atravessou sem grandes perturbações. Com um crescimento de 7,5% no ano de 

2010, o terceiro maior índice de crescimento do mundo (ficando atrás apenas da China e da 

Índia), o país alcançou o posto de sétima maior economia do mundo, superando a Itália, a 

Índia e o Canadá no ranking das dez maiores economias do planeta (WORLD BANK, 2011). 

Logo no princípio do século XXI as economias emergentes passaram a chamar a 

atenção de analistas internacionais não somente pelos altos índices de crescimento, mas 

também pelos potenciais maximizadores que possuem para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, além de constituírem grandes mercados em ascensão. De tal modo, a utilização 

do acrônimo BRIC
9
, cunhado pelo economista norte-americano Jim O’Neill em 2001, 

referindo-se às quatro principais economias emergentes, tornou-se popular e corriqueira nas 

publicações de análise da conjuntura econômica mundial. 

No tocante a questões securitárias, com a criação do Ministério da Defesa em 1999 e a 

decorrente unificação das Forças Armadas sob um comando único iniciou-se um ciclo de 

                                                           
8
 Cruzado (1986), Cruzado Novo (1989), Cruzeiro (1990) e Cruzeiro Real (1993). 

9
 Brasil, Rússia, Índia e China. Cf. O’NEILL, 2001. 
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reorganização e reestruturação das questões de defesa nacional. Ao final de 2008 com a 

aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (END) o país aprofundou esse processo e 

fomentou tanto a reestruturação da indústria bélica brasileira quanto a estruturação da política 

de composição dos efetivos das Forças Armadas. Com base no documento, fica clara a 

inseparabilidade da estratégia de defesa e do plano de desenvolvimento nacional (BRASIL, 

2008a). Ainda que os resultados sejam incipientes, é importante ressaltar o valor do 

estabelecimento da END como projeto de reestruturação das Forças Armadas e ampliação dos 

meios de hard power no país. 

Esse processo teve como consequência uma influência direta sobre a política externa 

do país. Para Rafael Villa e Manuela Viana (2010), é possível observar uma alteração nas 

atitudes tomadas frente a questões securitárias ao longo do governo Lula. Se inicialmente o 

país possuía uma atuação reativa – respondendo a demandas feitas pelos Estados Unidos ou 

por organizações multilaterais como a OEA –, gradualmente foi sendo adotada uma postura 

mais proativa. Para os autores, essa postura assertiva pode ser identificada nas ações tomadas 

pelo país frente às negociações com as FARC, na mediação envolvendo energia nuclear no Irã 

e também na participação brasileira na MINUSTAH (VILLA; VIANA, 2010, p. 91-92). 

 

2.5 O Brasil e o mundo: traços gerais da política externa brasileira 

 

Observada a inserção internacional do Brasil, resta-nos verificar os traços gerais que 

vem regendo a política externa brasileira nas últimas duas décadas. Segundo Amado Cervo 

(2008), ao analisar a história das relações internacionais do Brasil desde a sua independência, 

é possível identificar quatro grandes linhas de atuação internacional ou quatro paradigmas de 

política externa. O paradigma liberal-conservador prevaleceu entre os anos de 1810 e 1930. O 

projeto de modernização e industrialização personificado na figura do então presidente 

Getúlio Vargas transformou o desenvolvimentismo em vetor de atuação externa, prevalecendo 

como principal linha de atuação internacional de 1930 a 1989. A partir de então, três 

paradigmas passaram a permear a diplomacia brasileira e a coexistir em maior ou menor grau 

nas relações internacionais do país: os resquícios do desenvolvimentismo, o paradigma 

normal ou neoliberal e, posteriormente, o paradigma do Estado logístico. Nesse esquema, o 
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paradigma normal ou neoliberal predominou entre 1990 e 2002 e, o paradigma logístico 

prevalece de 2003 até os dias de hoje. Dessa forma, nos focaremos nos três últimos 

paradigmas citados, visto que eles nos auxiliarão na análise das linhas gerais da política 

externa brasileira nas décadas recentes (CERVO, 2008, p. 67). 

A mudança na atuação externa brasileira ainda na década de 1930 transitando do 

liberal-conservadorismo ao desenvolvimentismo foi acompanhada por uma espécie de 

movimento latino-americano, em que diversos países da região passaram a atuar 

internacionalmente na promoção da industrialização, do crescimento econômico e na busca 

por uma maior autonomia decisória. Em detrimento da abertura do mercado interno buscou-se 

uma política centrada na atuação do Estado como ator fundamental na promoção do 

desenvolvimento. Através de uma política de substituição de importações buscou-se o 

acelerado desenvolvimento industrial do país. A política externa, nesse âmbito, ficou 

responsável: pela atração de capital externo como forma de complementar a poupança interna, 

pela busca por tecnologia e pela abertura de mercados externos que possibilitassem a 

alteração não somente da pauta de importações brasileiras, mas também a alteração da pauta 

de exportações do país. Essas ações visavam diminuir o peso do setor primário nas 

exportações brasileiras, tornar o país mais competitivo no mercado global de manufaturados e 

ampliar a sua autonomia nos processos decisórios internacionais (CERVO, 2008, p. 71-76). 

A industrialização converteu-se, assim, no objetivo síntese da política exterior, 

porque das indústrias se esperavam o aumento da riqueza, o provimento de meios de 

segurança, a abertura de negócios para a burguesia nacional, a expansão do emprego 

para as massas urbanas e a modernização da sociedade como um todo, no 

entendimento da elite esclarecida. A indústria era tida como um bem em si, algo a 

conquistar, e não como conserto de situação incômoda (CERVO, 2001, p. 53-54). 

O segundo paradigma da política externa brasileira predominou entre 1990 e 2002 e 

ficou conhecido como o paradigma do Estado normal ou neoliberal. Com a crise do modelo 

desenvolvimentista, a participação assertiva do Estado como promotor do desenvolvimento 

passou a ser fortemente combatida. O crescente endividamento latino-americano da década de 

1980, a alta inflação e os desequilíbrios internos tornaram a América Latina palco perfeito 

para o receituário do Consenso de Washington. Nesse cenário, uma única palavra expressa a 

solução fundamental em meio a crise: abertura – dos mercados de consumo, dos mercados 

financeiros, e dos sistemas produtivos e de serviços. Entre 1989 e 1990 elegeram-se 

presidentes com agendas neoliberais em todos os grandes Estados latino-americanos. Com a 

implementação do projeto de Estado mínimo e dos princípios do livre mercado restou ao 
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Estado a função de mantenedor da estabilidade econômica e monetária – relegando ao acaso 

do mercado a solução para as demais questões – inclusive o desenvolvimento econômico 

(CERVO, 2008, p. 76-82). 

Para realizar essa mudança de modelo, as táticas vinham anexas ao conjunto de 

instruções: eliminar o Estado empresário, privatizar os empreendimentos estatais, 

realizar superávit primário, proteger o capital e o empreendimento estrangeiros e 

adaptar as instituições e a legislação de modo a produzir esse novo marco 

regulatório. Ser normal, na feliz expressão de Domingo Cavallo, Ministro de 

Relações Exteriores do governo de Menem, significa dar cumprimento a esse 

conjunto de instruções. Ser normal converte-se na aspiração de praticamente todos 

os governos latino-americanos a partir de 1989-90: nosotros queremos ser normales. 

Competem, aliás, entre si esses governos no intuito de exibir o afã de ser normal e 

sequestrar a benevolência do centro de comando capitalista, aplicando tratamentos 

de choque, como mudança de moeda, confisco de poupança, congelamento de 

contas bancárias, congelamento de preços, paridade monetária com o dólar, 

diminuição tempestiva das tarifas alfandegárias (CERVO, 2008, p. 78). 

Segundo Amado Cervo (2008), o paradigma do Estado normal gerou três grandes 

impactos sobre a formação nacional. O primeiro deles foi um impacto positivo, uma vez que 

ajudou a despertar o empresariado nacional acomodado e acostumado com um mercado 

interno reservado pelo protecionismo excessivo do Estado desenvolvimentista. A abertura e a 

consequente inundação do mercado brasileiro de produtos estrangeiros forçou a modernização 

da planta produtiva do país e estimulou a competitividade. Os outros dois impactos, de caráter 

negativo, são justamente o aprofundamento de dependências estruturais (financeira, 

empresarial e tecnológica) e o regresso histórico, uma vez que se abandonou, ao menos 

parcialmente, a busca pelo desenvolvimento (CERVO, 2008, p. 81-82). 

Contudo, após um período de otimismo, o modelo neoliberal adotado por grande parte 

dos países sul-americanos também entrou em crise. No âmbito econômico, as experiências 

latino-americanas e de boa parte dos países em desenvolvimento ao redor do mundo 

comprovaram que a adesão incondicional ao discurso liberal de integração aos mercados 

globais, por si só, não garante desenvolvimento econômico e social e muito menos auxilia na 

contenção de crises futuras. Pelo contrário, na maioria dos casos, a aberta abrupta e mal 

calculada aumentou a vulnerabilidade e instabilidade desses mercados perante os menores 

abalos na economia mundial. O discurso em prol da globalização absoluta foi posto à prova. 

Os dirigentes do país se deram conta de que a globalização também pode ser excludente e o 

discurso em favor da globalização foi substituído pela crítica à globalização assimétrica. 

Ensaiado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e consolidado ao longo dos 

mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, o paradigma do Estado logístico associa o liberalismo 
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externo com o desenvolvimentismo interno buscando explorar a crescente interdependência 

no cenário internacional. Tendo por objetivo reduzir as assimetrias entre as nações, busca 

elevar o patamar do desenvolvimento nacional a níveis semelhantes aos das nações mais 

avançadas (CERVO, 2008, p. 82-90). 

O paradigma logístico diferencia-se do desenvolvimentista por transferir à sociedade 

as responsabilidades que outrora cabia ao Estado empresário. Isso não equivale a dizer que o 

Estado se abstém de sua capacidade de empreendimento, entretanto, somente a utiliza quando 

verifica que o seu desempenho se equipara ao nível de competitividade global. Nesse sentido, 

o foco principal do Estado logístico consiste justamente em dar apoio aos empreendimentos 

privados a fim de torná-los mais robustos, estimulando o seu fortalecimento interno e 

auxiliando-os a se tornarem mais competitivos internacionalmente. Ao mesmo tempo, o 

Estado logístico diferencia-se do Estado normal ao colaborar e dirigir o projeto de 

desenvolvimento nacional (CERVO, 2008, p. 86). 

Ademais, além do suporte prestado aos empreendimentos nacionais, o Estado logístico 

caracteriza-se pelos investimentos diretos no exterior, principalmente nos Estados vizinhos. 

Outro aspecto que pauta a atuação brasileira é a opção estratégica pelo forte engajamento 

junto aos países emergentes. Eles representam mais de cinquenta por cento da população, do 

comércio, e das finanças mundiais e auxiliam na ampliação da força do país nas negociações 

internacionais (CERVO, 2008, p. 87-90). 

No que diz respeito às estratégias utilizadas para lograr autonomia frente ao cenário 

internacional, Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni (2007) apresentam uma leitura que nos 

auxilia a compreender ainda mais a forma como o país buscou se inserir internacionalmente e 

alcançar seus objetivos ao longo do tempo. Segundo os autores, coincidindo com a ascensão 

do que Cervo (2008) denomina paradigma normal ou neoliberal, o país adotou uma estratégia 

de “autonomia pela participação”. Contrapondo-se a lógica estabelecida ainda durante a 

Política Externa Independente (PEI) da década de 1960 quando a busca pela autonomia era 

caracterizada pelo distanciamento dos centros de poder, a partir de 1989, o Itamaraty passou a 

buscar justamente o contrário: a participação ativa nas discussões acerca dos mais distintos 

temas. Destarte, com a adoção da chamada estratégia de “autonomia pela participação”, 

agregam-se novos temas à agenda diplomática brasileira como a defesa dos direitos humanos, 

a proteção ambiental, a preocupação com as transições democráticas, os direitos sociais, entre 

inúmeros outros assuntos (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p. 285-286). 
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Com o início do governo Lula e uma consequente busca por mudança, houve uma 

retomada da necessidade de afirmação da autonomia frente às grandes potências e da busca 

pela ampliação dos laços com os países do Sul. O fortalecimento das relações sul-sul buscou 

desenvolver uma ação coordenada com esses países a fim de reduzir as assimetrias de poder 

no cenário internacional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p. 290-291). É nesse sentido que se 

enquadra a adoção da estratégia de “autonomia pela diversificação”. Contudo, para os autores, 

essa diversificação não significa apenas a busca por parceiros alternativos no cenário 

internacional, mas refere-se também a adoção de uma postura de participação e intervenção 

em questões que fogem aos interesses imediatos do país, mas que são de grande relevância 

para o sistema internacional como um todo e, consequentemente, suscitam uma grande 

repercussão para o país (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p. 303-304). 

 

2.6 O Brasil e a região: América Latina versus América do Sul 

 

No que concerne o estabelecimento de parceiros no sistema internacional, ao 

observarmos a evolução histórica da inserção internacional do Brasil, é possível notar um 

processo crescente de multilateralização e mundialização da política externa do país, desde a 

década de 1930, com a ampliação da sua participação nos mercados e nos foros globais. 

Contudo, no âmbito regional, o país sempre primou pela atuação junto aos países fronteiriços 

da América do Sul, concedendo especial atenção aos países da região platina. O próprio 

conceito de América Latina pouco valor teve para a diplomacia brasileira até bem pouco 

tempo. Mesmo quando a diplomacia brasileira adotou o termo, na maioria das vezes, passou a 

utilizá-lo como sinônimo de América do Sul (MONIZ BANDEIRA, 2006, p. 267-273). 

O conceito de América do Sul e não o conceito de América Latina, muito genérico, e 

sem consistência com seus reais interesses econômicos, políticos e geopolíticos, foi 

que sempre pautou, objetivamente, a política exterior do Brasil, e até a metade do 

século XX seus interesses e atenções concentraram-se, sobretudo, na região do 

Prata, ou seja, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que conformavam sua 

vizinhança e com os quais havia fronteiras vivas e comuns, fronteiras habitadas. O 

entendimento do Brasil era de que havia duas Américas, distintas não tanto por suas 

origens étnicas ou mesmo pela diferença de idiomas, mas principalmente, pela 

geografia, com as implicações geopolíticas, e esse foi o parâmetro pelo qual se 

orientou a política exterior do Brasil, que, no curso do século XIX, absteve-se de 

qualquer envolvimento na América do Norte, Central e Caribe, enquanto 

resguardava a América do Sul como sua esfera de influência (MONIZ BANDEIRA, 

2006, p. 269). 
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De fato, como ressalta Moniz Bandeira (2006), as relações do Brasil com os países da 

América Central e do Caribe foram praticamente inexistentes durante o século XIX. Somada a 

relativa falta de interesse pelos territórios centro-americanos e caribenhos, naquela época, o 

Brasil possuía pouquíssimas representações no exterior, o que dificultava ainda mais a 

manutenção de relações com países menores. Os poucos contatos realizados com esse grupo 

de nações ocorreram por intermédio de países terceiros como os Estados Unidos, a Inglaterra 

e a França. A participação em conferências internacionais, como o Congresso Anfictiônico 

realizado no Panamá em 1826, auxiliou, de certa forma, na aproximação mútua (ALEIXO, 

1984, p. 11). 

Contudo, foi somente após a proclamação da república que o Brasil estabeleceu os 

primeiros contatos diplomáticos oficiais com os países do istmo centro-americano e do mar 

caribenho (AVILA, 2009, p. 18). Através do Decreto nº 1561 de 22 de novembro de 1906 foi 

criada a legação em Cuba que ficou responsável também pelo relacionamento com a Costa 

Rica, Honduras, Nicarágua, Panamá e El Salvador. As relações com a Guatemala, por sua 

vez, ficaram sob a responsabilidade da representação brasileira no México. A inauguração das 

relações com os países centro-americanos e caribenhos ocorreu poucos meses após a 

realização da III Conferência Internacional Americana, entre julho e agosto daquele ano – o 

que comprova o papel das reuniões multilaterais no processo de aproximação dos países 

latino-americanos (ALEIXO, 1984, p. 26). 

O estabelecimento de relações diplomáticas, contudo, não serviu para engendrar um 

alto grau de interação. Para a chancelaria brasileira, continuavam a existir “duas Américas” e, 

nesse sentido, o país seguiu praticando uma política que primava pela avaliação dos interesses 

dos Estados Unidos, México, Cuba e Venezuela naquela região. Posteriormente, entre as 

décadas de 1950 e 1970, as relações com os países do subcontinente foram balizadas 

basicamente pela defesa dos preços do café no mercado internacional, aproveitando-se do fato 

de que tanto o Brasil quanto os países centro-americanos faziam parte do Escritório Pan-

Americano do Café, assim como da Organização Internacional do Café (AVILA, 2009, p. 18-

21). 

O distanciamento do subcontinente fica evidente ao observarmos o histórico de visitas 

bilaterais. Apesar de o Brasil ter recebido a visita do presidente da Nicarágua, Anastácio 

Somoza, em 1953 e do presidente de Honduras, Ramón Villeda, em 1958 (ALEIXO, 1984, p. 

31), foi somente em de 1971 que ocorreu a primeira visita de um chanceler brasileiro à região. 
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Entre os dias 10 e 23 de julho daquele ano, o ministro Mário Gibson Barbosa visitou a Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua (ALEIXO, 1984, p. 28). No ano 

seguinte foi a vez dos chanceleres da Costa Rica e da Guatemala retribuírem a visita 

(ALEIXO, 1984, p. 32-33). 

Além disso, a despeito de o Brasil ter se participado em algumas questões conflitivas 

na América Central e no Caribe, esse envolvimento aconteceu de forma pontual e na maioria 

das vezes foi motivado por uma triangulação de interesses, como é o caso do envolvimento 

brasileiro no conflito político-militar na República Dominicana. Ao final de abril de 1965 

instaurou-se uma crise política na capital do país, Santo Domingo, após a junta militar que 

detinha o poder ser derrubada por um grupo composto por jovens oficiais e civis que exigiam 

não apenas o retorno do presidente Juan Bosch – deposto pela junta em setembro de 1963 –, 

como também a restauração da constituição de 1963. Com isso, organizaram-se duas forças de 

governo opostas, uma delas pró-Bosch denominada “Governo Constitucional”, e uma força 

contrária denominada “Governo de Reconstrução Nacional” (UNITED NATION, 1967, p. 

140). 

Com o caos instaurado em Santo Domingo, a OEA decidiu pela criação de um comitê 

especial composto por representantes da Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala e Panamá 

com o objetivo de negociar um acordo de cessar-fogo entre as partes em conflito e 

reestabelecer a paz (UNITED NATIONS, 1967, p. 140). Poucos dias depois a organização 

decidiu pela criação de uma Força Interamericana para atuar no conflito e buscar o 

restabelecimento das condições normais no país, garantir a segurança dos habitantes locais, a 

inviolabilidade dos direitos humanos, além de criar uma atmosfera de conciliação propícia 

para o funcionamento das instituições democráticas (UNITED NATIONS, 1967, p. 143). 

Entre 1965 e 1966 o Brasil integrou a Força Interamericana de Paz (IAPF) através do 

Destacamento Brasileiro da Força Armada Interamericana (FAIBRÁS) com um contingente 

de 1.450 homens.
10

 As tropas brasileiras foram repatriadas entre 31 de agosto e 20 de 

setembro de 1966 após a eleição e posse do presidente Joaquín Balaguer (FONTOURA, 1999, 

p. 218). Além das tropas enviadas, o comando da IAPF também ficou a cargo de militares 

                                                           
10

 É difícil precisar com exatidão o contingente brasileiro que participou da Força Interamericana de Paz na 

República Dominicana uma vez que as fontes disponíveis divergem entre si. Outras fontes, por exemplo, falam 

em um contingente de 1.300 (VIZENTINI, 2004, p. 44), ou ainda 1.150 soldados e oficiais brasileiros 

(CARDOSO, 1998, p. 36). 
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brasileiros, inicialmente sob a responsabilidade do General Hugo Panasco Alvim, substituído 

posteriormente pelo General Álvaro Alves da Silva Braga (UNITED NATIONS, 1967, p. 

148; UNITED NATIONS, 1968, p. 125). No âmbito das Nações Unidas, o país participou 

ainda com um oficial militar que juntamente com um oficial canadense e outro equatoriano se 

revezaram, de dois em dois, no assessoramento do observador-militar-chefe da Missão do 

Representante do Secretário-Geral das Nações Unidas na República Dominicana (DOMREP) 

(CARDOSO, 1998, p. 12-13). 

Como se indicou anteriormente, apesar de o Brasil ter enviado um grande contingente 

para atuar em território dominicano, a participação brasileira no conflito foi motivada pela 

vontade de colaborar com os Estados Unidos, inserindo-se no marco das relações prioritárias 

com a potência norte-americana, longo no início do regime militar brasileiro sob a presidência 

do Castelo Branco (VIZENTINI, 2004, p. 39). O próprio estabelecimento da força sob a égide 

da OEA foi decorrente da preocupação estadunidense de intervir no conflito, evitando, 

contudo, que essa intervenção acontecesse de forma unilateral (CARDOSO, 1998, p. 36). Para 

os Estados Unidos existia a preocupação de que a guerra civil acabasse por impulsionar uma 

revolução nos moldes cubanos, sendo assim, com o auxílio brasileiro os diplomatas 

americanos incentivaram a criação da força no âmbito da OEA para legitimar a sua 

intervenção (LEITE, 1978, p. 18). As tropas foram formadas em sua maioria por tropas 

estadunidenses e brasileiras, com auxílio simbólico da Nicarágua, Honduras, Paraguai e Costa 

Rica (LEITE, 1978, p. 19). Destarte, essa ação não deve ser interpretada como uma 

sinalização de que o subcontinente estaria ganhando importância para o Brasil, mas sim como 

uma questão conjuntural de uma política externa de “alinhamento automático” que 

posteriormente foi alterada pelo presidente Costa e Silva. 

Com relação ao conflito na Nicarágua, o país buscou abster-se de qualquer 

envolvimento. Somente suspendeu as relações diplomáticas com o governo somozista em 

junho de 1979, pouco menos de um mês antes de sua queda. O General Anastácio Somoza, 

ferrenho opositor ao regime castrista em Cuba era, até então, considerado pelo governo 

brasileiro como uma barreira ao avanço da esquerda no continente (AVILA, 2009, p. 30-31). 

Foi somente em abril de 1983, que um incidente envolvendo o território brasileiro fez com o 

país se envolvesse um pouco mais nos processo de negociação em prol da paz na região 

centro-americana. 
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O Brasil, que não havia sequer participado das reuniões da OEA para a discussão do 

assunto, viu-se em meio à crise quando quatro aviões líbios, que transportavam armas para a 

Nicarágua, pousaram em Manaus e Recife. Os aviões ficaram retidos em território brasileiro 

por 50 dias, quando após longas negociações diplomáticas foram devolvidos à Líbia. O 

incidente fez com que o presidente mexicano, Miguel De La Madrid, fortemente engajado no 

processo de pacificação centro-americana, discutisse a questão com o presidente brasileiro 

Figueiredo e solicitasse apoio do país ao Grupo de Contadora – composto pela Colômbia, 

México, Panamá e Venezuela. O apoio solicitado buscava amparo na comunidade 

internacional frente às fortes críticas do governo norte-americano. A oposição estadunidense 

visava impedir a aplicação da Ata para a Paz e Cooperação na América Central, que obrigava 

o fechamento de bases militares e centros de treinamentos estadunidenses naquela região 

(VIZENTINI, 2004, p. 314-317). 

Posteriormente, o apoio brasileiro foi oficializado com a criação do Grupo de Apoio à 

Contadora do qual fizeram parte Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Esse processo tem 

particular importância no posterior aprofundamento das relações do Brasil com os países da 

América Central e do Caribe. Em 1986, a unificação do Grupo de Contadora e do seu Grupo 

de Apoio deu origem ao Grupo do Rio, que se converteu em um importante foro de discussão 

e alinhamento político entre os países latino-americanos no final do século XX e início do 

XXI. 

De forma geral, podemos observar que o princípio da “não-intervenção” – parte da 

tradição diplomática brasileira – serviu como aporte para um afastamento das crises centro-

americanas. Tanto em relação à Revolução Sandinista na Nicarágua quanto frente à crise 

política em El Salvador no início da década de 1980, a posição brasileira foi de que os povos 

desses dois países deveriam alcançar soluções endógenas e sem ingerências externas para as 

suas respectivas crises políticas (ALEIXO, 1984, p. 19-21). Fora o episódio pontual da 

participação brasileira com um alto contingente militar no conflito dominicano em meados da 

década de 1960, o país só voltou a participar ativamente dos problemas centro-americanos e 

caribenhos ao final da década de 1980 e início da década de 1990, e dessa vez, com 

participações bem menos expressivas. 

Em novembro de 1989 o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleceu o 

Grupo de Observadores das Nações Unidas na América Central (ONUCA) para atuar na 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua com o objetivo de verificar e 
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garantir a interrupção de qualquer auxílio a forças irregulares e movimentos insurgentes, além 

de assegurar que o território de um dos países em questão não seria utilizado para a realização 

de ataques a outro (UNITED NATIONS, 1997a, p. 162). O Brasil passou a integrar a 

ONUCA em abril de 1990, permanecendo até o final do seu mandato em janeiro de 1992, 

com uma contribuição inicial de 21 observadores militares
11

 (UNITED NATIONS, 1999, p. 

174-175). 

Dando seguimento às tentativas de auxiliar no processo de paz e democratização do 

subcontinente centro-americano, ao final de maio de 1991, o Conselho de Segurança da ONU 

decidiu pela criação da Missão de Observação das Nações Unidas em El Salvador 

(ONUSAL). A ONUSAL iniciou suas atividades em julho do mesmo ano com o objetivo de 

monitorar os acordos entre o governo de El Salvador e a Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), assim como o cumprimento do Acordo de San José sobre 

Direitos Humanos, assinado em julho de 1990 entre as partes. A missão foi composta 

inicialmente por contingentes do Brasil, Canadá, Equador, Espanha e Venezuela (UNITED 

NATIONS, 1992, p. 148-149). O contingente brasileiro, contudo, não chegou a ultrapassar 50 

militares observadores. 

Por fim, em decorrência do conflito em território guatemalteco, em setembro de 1994 

a Assembleia Geral da ONU – seguindo as recomendações do Secretário Geral – decidiu pela 

criação da Missão das Nações Unidas para a Verificação dos Direitos Humanos na Guatemala 

(MINUGUA), que também contou com a participação brasileira entre o grupo de oficiais 

militares observadores (UNITED NATIONS, 1995, p. 408). 

Com base no exposto, fica claro o relativo afastamento e certa apatia por parte do 

Brasil às questões referentes à América Central e ao Caribe. Contudo, esse padrão vem se 

alterando nos últimos anos. Junto com a consolidação do Estado logístico, o país vem 

ampliando as suas parcerias e buscando um espaço de influência em regiões distantes de suas 

tradicionais áreas de atuação. Caracterizado como uma “Potência Média” já há algumas 

décadas, o país tem feito uso do seu desenvolvimento acelerado para emergir e conquistar um 

espaço diferenciado no cenário internacional. Nesse sentido, a busca pela autonomia através 
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 O número de observadores militares brasileiros foi sendo reduzido gradualmente. Ao final do mandato da 

ONUCA, em janeiro de 1992, o país contava com apenas 13 observadores militares atuando no subcontinente 

centro-americano. 
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da diversificação de parceiros como estratégia de inserção internacional ajudou na inclusão da 

América Central e do Caribe na agenda brasileira, como veremos nos capítulos a seguir. 
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3 A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

PARA A AMÉRICA CENTRAL E O CARIBE (1995-2002) 

 

Mesmo havendo estabelecido relações diplomáticas com os países centro-americanos 

e caribenhos há mais de um século, o interesse brasileiro pela região foi modesto e distante até 

as décadas mais recentes. O envolvimento nas missões que buscavam a estabilização e a 

democratização dos países da região foi relativamente pequeno e pouco expressivo. Ademais, 

os contatos estabelecidos bilateralmente foram pouco profundos e não chegaram a lograr 

grande dinamismo. Mesmo em iniciativas multilaterais, o Brasil teve participação reticente e 

distante nos assuntos que envolviam a região.  

Ao longo dos últimos anos, entretanto, é possível observar uma crescente e contínua 

presença brasileira no subcontinente. Esse envolvimento com os países da região, contudo, 

não aconteceu de repente, foi sendo construído gradualmente. Ao longo do presente capítulo, 

observaremos o desenvolvimento e a implementação da política externa brasileira para a 

região. Em um primeiro momento, apresentaremos as linhas gerais da politica externa 

brasileira ao longo dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para em 

seguida verificar a atuação do Brasil junto aos países da América Central e do Caribe durante 

o mesmo período. Por fim, analisaremos os resultados do intercâmbio comercial com esses 

países. 

 

3.1 A política externa do governo Fernando Henrique Cardoso 

 

Ao analisarmos as ações realizadas ao longo dos dois governos de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), é preciso ter em mente os pontos principais que regeram a política externa 

brasileira no período e as inflexões que ocorreram ao longo dos oito anos de governo. André 

Reis da Silva (2009) argumenta que a política externa implementada no governo de Fernando 

Henrique teve forte influência do neoliberalismo. Segundo o autor, Cardoso seguiu as 

reformas sugeridas pelo Consenso de Washington estabelecendo políticas de rigidez fiscal, 

retraindo o Estado de bem-estar, removendo o Estado da esfera produtiva e transferindo os 
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ativos nacionais para empresas estrangerias por meio das privatizações (SILVA, 2009, p. 

120). 

Para Silva (2009), a política econômica neoliberal implementada em âmbito interno 

foi internacionalizada e teve influência decisiva sobre a política externa adotada. O 

neoliberalismo determinou uma nova posição em relação ao papel do Estado frente à lógica 

do mercado. Contudo, o autor faz algumas ressalvas com relação à influência do 

neoliberalismo no governo FHC: (i) a matriz neoliberal já haviam passado por um período de 

ajuste sob a presidência de Itamar Franco; (ii) a adesão ao neoliberalismo no governo Cardoso 

não foi integral, permanecendo traços do paradigma desenvolvimentista; (iii) a matriz 

neoliberal de inserção internacional entrou em crise a partir de 1999, cedendo espaço para um 

discurso crítico em relação à “globalização assimétrica” (SILVA, 2009, p. 125-126). 

A crise asiática de 1997 e a crise russa de 1998 evidenciaram as dificuldades oriundas 

da crescente interdependência econômica mundial. Os reflexos da crise financeira 

internacional fizeram-se sentir no Brasil através da crise cambial instaurada em janeiro de 

1999, que acabou culminando na desvalorização do Real como forma de assegurar a 

estabilidade do plano monetário (VIZENTINI, 2008, p. 98). Dessa forma, logo no início do 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso ficou expresso o esgotamento da matriz 

neoliberal utilizada até então. Com o novo mandato, emergiu um discurso centrado na crítica 

às assimetrias do sistema mundial e à distribuição desigual de poder, especialmente no âmbito 

das negociações comerciais (SILVA, 2009, p. 127). 

No que diz respeito aos meios utilizados para a realização da política externa, 

Vizentini (2008) chama a atenção para as manobras efetuadas pelo presidente Fernando 

Henrique como forma de atenuar a oposição nacional-desenvolvimentista proveniente dos 

quadros internos do Itamaraty. Com o objetivo de evitar uma resistência à política externa 

neoliberal, o presidente optou por diminuir as responsabilidades do Ministério das Relações 

Exteriores e inaugurar um período de “diplomacia presidencial”, assumindo as atribuições 

políticas da atuação diplomática e comandando pessoalmente a política externa do país 

(VIZENTINI, 2008, p. 93-94). 

Não obstante, ainda que umas das marcas da política externa do governo Cardoso 

tenha sido a adoção da chamada “diplomacia presidencial”, é importante observar a atuação 

dos seus dois Ministros das Relações Exteriores. Luiz Felipe Palmeira Lampreia esteve à 
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frente do ministério ao longo de seis dos oito anos do governo Fernando Henrique. O 

chanceler assumiu o cargo em 2 de janeiro de 1995 e deixou o posto no dia 12 de janeiro de 

2001. Em seu discurso de posse, Lampreia expressou a importância de aprofundar os vínculos 

regionais através do MERCOSUL, sem, contudo, deixar de lado o que chamou de “polos 

dinâmicos da economia mundial” – América do Norte, União Europeia e Ásia-Pacífico. 

Ressaltou também a importância da abertura comercial como forma não somente de 

desenvolver a competitividade das empresas brasileiras, mas também pela possibilidade que 

ela gerava de exigir: práticas comerciais mais transparentes, o acesso desimpedido a outros 

mercados e a transferência tecnológica (LAMPREIA, 1995, p. 19-21). 

Ainda em seu discurso de posse, Lampreia elencou os objetivos da política externa 

brasileira, repassados a ele pelo presidente: (i) ampliar os acessos aos mercados externos, 

protegendo a economia brasileira contra práticas desleais de comércio, além de atrair 

investimentos e tecnologia com vistas a auxiliar na consolidação da estabilidade econômica 

do país; (ii) melhorar as relações com os países com os quais o Brasil possui tradicionalmente 

uma relação de parceria, e buscar uma diversificação de parceiros; (iii) dar ênfase a 

cooperação internacional; (iv) buscar uma maior participação no processo decisório nos foros 

multilaterais, tanto políticos quanto econômicos. (LAMPREIA, 1995, p. 24). 

Entre os temas prioritários elencados pelo novo chanceler destaca-se a importância 

dada à consolidação e possível ampliação do MERCOSUL. No que tange o relacionamento 

bilateral é notável a prioridade concedida às relações com os Estados Unidos, os países 

membros da União Europeia e o Japão; seguidos pelas relações com os países da região Ásia-

Pacífico; em um terceiro bloco de prioridades o chanceler destacou as relações com a China, a 

Índia e a Rússia; e por fim, as relações com os parceiros econômicos tradicionais no 

continente africano acrescidos da África do Sul pós-apartheid. No que diz respeito à atuação 

multilateral, a OMC e a operacionalização dos resultados da Rodada do Uruguai, além da 

reforma das Nações Unidas deveriam ser o foco da atuação dos diplomatas brasileiros. 

(LAMPREIA, 1995, p. 25-26). 

Logo no princípio de 2001, no dia 12 de janeiro, Celso Lafer assumiu o posto de 

chanceler, permanecendo no cargo até o final do segundo mandato de FHC. Em seu discurso 

de posse, Lafer, diferentemente de seu antecessor, não enumerou objetivos para a política 

externa a ser desenvolvida daquele momento até o final do governo Cardoso. O novo 

chanceler brasileiro ressaltou, contudo, que seria dada prioridade ao comércio exterior 
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brasileiro, não apenas entendido como promoção comercial, mas também como a participação 

ativa do país na definição de normas internacionais e a defesa dos interesses nacionais em 

negociações multilaterais. No cenário pós-crise, o novo chanceler relembrou também a 

importância da Argentina como parceiro do Brasil para o fortalecimento do MERCOSUL 

(LAFER, 2001, p. 41-45). 

 

3.2 A América Central e o Caribe na política externa do governo Fernando Henrique 

Cardoso 

 

Em um primeiro momento, fica evidente a não inclusão da América Central e do 

Caribe na agenda externa do país. No continente americano as prioridades estavam centradas 

na construção e consolidação do MERCOSUL e nas relações prioritárias com os Estados 

Unidos. Como reflexo disso, as iniciativas da diplomacia brasileira junto à região foram 

bastante limitadas ao longo dos quatro primeiros anos de governo. Nesse período o presidente 

não realizou nenhuma visita aos países centro-americanos e caribenhos. Coincidentemente ou 

não, em conformidade com a inflexão de discurso ocorrida no segundo mandato, os últimos 

quatro anos do governo Cardoso foram substancialmente distintos dos quatro primeiros no 

que tange as relações com o subcontinente. Dentre as poucas atividades realizadas ao longo 

do primeiro mandato, destacam-se a atuação dos militares brasileiros em missões nos países 

da região e algumas poucas trocas de visitas entre chanceleres do Brasil e dos países em 

questão. 

Conforme vimos no capítulo anterior, a atuação dos militares brasileiros nos conflitos 

centro-americanos não é recente. Sob a égide da Organização dos Estados Americanos
12

 

(OEA), no âmbito da Junta Interamericana de Defesa (JID), em 1996 o Brasil passou a 

integrar a Missão de Assistência para a Remoção de Minas na América Central 

                                                           
12

 Desde 1991 a OEA desenvolve o Programa de Assistência para a Remoção de Minas Terrestres Antipessoal na 

América Central (PADCA). O programa iniciou as suas atividades na Nicarágua e posteriormente foi expandido 

para Honduras, Costa Rica e Guatemala. Os militares brasileiros participam prestando auxílio ao programa desde 

os primeiros anos da década de 1990. 
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(MARMINCA)
13

, enviando militares para o auxílio na remoção de minas terrestres na Costa 

Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua. No que concerne as operações de paz, em janeiro
14

 

de 1997 o Brasil ampliou a sua participação na Missão das Nações Unidas para a Verificação 

dos Direitos Humanos na Guatemala (MINUGUA)
15

, enviando mais 17 militares para atuar 

no país. O Brasil já participava da missão – que passou a ter por objetivo verificar se o acordo 

de cessar-fogo entre o governo da Guatemala e a Unidad Revolucionária Nacional 

Guatemalteca (URNG) estava sendo cumprido – desde a sua criação em 1994 (BRASIL, 

1997a). 

Se no primeiro quadriênio de governo o presidente não esteve em solo centro-

americano ou caribenho em nenhuma ocasião, o seu chanceler, Luiz Felipe Lampreia, realizou 

algumas poucas visitas oficiais. Da mesma forma, foram poucas as ocasiões em que o Brasil 

recebeu visitas de autoridades oriundas desses países. Nesse sentido, é possível ressaltar a 

visita ao Brasil do chanceler e Vice-Primeiro Ministro da Jamaica, Seymour St. Edward 

Mullings, que junto a sua delegação visitou o Brasil entre os dias 28 e 29 de agosto de 1997. 

Durante as reuniões realizadas foram assinados três acordo entre os dois países: o primeiro, 

um acordo marco de cooperação técnica, e os demais direcionados à cooperação cultural e à 

cooperação na área de turismo (BRASIL, 1997b). 

O ano de 1998 foi de forte interação com o subcontinente, ainda que os 

acontecimentos tenham tido um impacto restrito no aprofundamento das relações com a 

região. Foi nesse ano que o vice-presidente Marco Maciel visitou cinco países da América 

Central, entre os dias 26 e 31 de janeiro. Nessa ocasião, o vice-presidente representou o Brasil 

na posse do presidente Carlos Roberto Flores em Honduras, e posteriormente seguiu em visita 

a Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua (BRASIL, 1998c). Ao final de 1998, em 
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 O Brasil participou da missão, composta por dez países, até o seu encerramento em maio de 2010, 

contribuindo com oficiais militares e praças da arma de engenharia. O país contribuiu com o maior contingente 

da missão, mais de cem militares, que representavam mais de 40% do total de participantes da MARMINCA. 

14
 No dia 20 de janeiro de 1997 o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu pela criação de um grupo 

de 155 militares observadores que deveriam se juntar à MINUGUA com o objetivo de assegurar o cumprimento 

do acordo de cessar-fogo assinando entre as parte no ano anterior (UNITED NATIONS, 1997b). 

15
 O nome completo da missão, em espanhol, desde o seu estabelecimento em setembro de 1994 até março de 

1997 era: “Misión de las Naciones Unidas de Verificación de Derechos Humanos y del Cumplimiento de los 

Compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en Guatemala” (MINUGUA). Em março de 1997, 

após a assinatura do acordo de cessar-fogo em território guatemalteco, a missão passou a se chamar somente 

“Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala”. É importante notar que mesmo após a alteração 

do nome da missão, o seu acrônimo de identificação, MINUGUA, permaneceu o mesmo (NACIONES 

UNIDAS, 1997). 
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caráter de ajuda humanitária, o Brasil enviou diversas toneladas de alimentos e medicamentos 

aos países atingidos pelo furacão Mitch e aos países afetados pela seca decorrente do 

fenômeno climático “El Niño”, além de oferecer auxílio técnico para reconstrução das 

cidades atingidas e a redução da dívida desses países com o Brasil (COSTA RICA, 2000). 

Ainda em 1998, entre os dias 25 e 27 de março o chanceler guatemalteco esteve no 

Brasil em visita oficial. No mesmo período a chancelaria da Guatemala realizou um seminário 

interno em Brasília com a presença de 12 embaixadores do país centro-americano. Além de 

participar do seminário junto a sua chancelaria, o Ministro das Relações Exteriores da 

Guatemala manteve reuniões com seu homologo brasileiro para a discussão das relações 

bilaterais Brasil-Guatemala (BRASIL, 1998a). 

No mesmo ano, entre 24 e 27 de maio o chanceler brasileiro visitou Havana 

acompanhado de uma missão empresarial brasileira, que tinha por objetivo identificar novas 

oportunidades de negócios entre Brasil e Cuba (BRASIL, 1998d). Em discurso durante o 

almoço oferecido pelo chanceler cubano, Roberto Robaina González, Lampreia ressaltou que 

apesar de o Brasil jamais ter estado distante de Cuba, naquele momento existia a possibilidade 

de tornar as relações bilaterais ainda mais densas e abrangentes. O ministro brasileiro 

relembrou o apoio do Brasil no pleito cubano de adesão à ALADI e a postura da diplomacia 

brasileira nas votações pelo fim do embargo à ilha caribenha, no âmbito das Nações Unidas. 

Questões referentes aos valores democráticos e de respeito aos direitos humanos foram 

citados brevemente e de forma geral no discurso do chanceler brasileiro (LAMPREIA, 1998, 

p. 75-76). 

Na ocasião foram firmados cinco atos bilaterais, entre eles, o acordo que estabeleceu o 

Mecanismo Permanente de Informação e Consultas Políticas entre as chancelarias dos dois 

países, com o objetivo de discutir de forma periódica e sistemática os assuntos referentes à 

esfera internacional de interesse mútuo. Dentre as áreas de cooperação e colaboração 

identificadas pelos chanceleres, a serem trabalhadas no âmbito do mecanismo de consultas, se 

destacam: investimentos e colaboração financeira; colaboração científica, técnica e 

tecnológica; intercâmbio na área de turismo; direitos humanos; educação cultura e esporte; 

combate ao tráfico e produção de entorpecentes; meio ambiente; entre outros (BRASIL, 

1998b, p. 1-3). 
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Ainda que as negociações tenham sido bastante proveitosas, pouco tempo após 

retornar da viagem à ilha caribenha o chanceler brasileiro criticou o governo cubano em sua 

não aceitação em discutir temas referentes aos direitos humanos. Em entrevista ao Jornal do 

Brasil, quando questionado a respeito de seu discurso na Assembleia da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), em que defendeu a ideia de que Cuba só poderia ser reintegrada 

ao organismo caso as autoridades da ilha se dispusessem a dialogar sobre os temas contidos 

no “Compromisso de Santiago com a Democracia Representativa” de 1991, o ministro alegou 

que essa não era uma mudança na posição brasileira com relação ao assunto e demonstrou 

descontentamento frente à falta de diálogo nesse tema. Para o chanceler, as negociações 

mantidas durante a sua visita ao território cubano foram bastante proveitosas, contudo, as 

autoridades do país teriam se sentido ofendidas já que além das reuniões com as autoridades 

locais, o chanceler encontrou-se também com o presidente nacional da Comissão de Direitos 

Humanos, Elizardo Sánchez, opositor ao regime de Fidel Castro (JORNAL DO BRASIL, 

1998, p. 119-120). 

Apesar das críticas, a posição do ministro parece não ter gerado grandes abalos nas 

relações Brasil-Cuba, mesmo sob o regime de Fidel Castro, como é possível constatar pelas 

realizações subsequente das rodadas de consultas políticas entre os dois países em junho de 

1999, março de 2000, março de 2001 e fevereiro de 2002. Inclusive, as reuniões realizadas em 

1999 e 2000 focaram-se especificamente na discussão a respeito de direitos humanos 

(BRASIL, 2000b, p. 205-206; BRASIL, 2002a, p. 306). 

Em 1999, Fernando Henrique reelegeu-se para o segundo mandato como presidente da 

república. Juntamente com a alteração do discurso, adotando uma postura de questionamento 

perante a globalização – agora vista como assimétrica –, a postura brasileira foi se alterando e 

ampliando a importância dada aos países menos desenvolvidos. É durante o segundo mandato 

de Cardoso que podemos observar uma maior aproximação aos países da América Central e 

do Caribe. Ainda que a cooperação política tenha permanecido restrita, o Ministério das 

Relações Exteriores passou a promover missões empresariais aos países centro-americanos e 

caribenhos a fim de explorar as possibilidades de incremento no intercâmbio comercial com 

os países da região. Nesse período, Cardoso realizou cinco visitas
16

 a quatro países centro-
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 A lista completa das viagens do presidente Fernando Henrique Cardoso aos países centro-americanos e 

caribenhos está disponível no Anexo IV do presente trabalho. 
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americanos e caribenhos – na maior parte das vezes, contudo, motivado pela participação em 

alguma reunião multilateral que acontecia em um dos países visitados. 

Em novembro de 1999, Cardoso esteve em território dominicano para participar do 

encerramento da VI Reunião Plenária do Círculo de Montevidéu. Dando seguimento a sua 

viagem no Caribe, o presidente foi a Cuba para participar da IX Conferência Ibero-

Americana. Na ocasião, o presidente brasileiro defendeu a abertura de mercado como forma 

de garantir a competitividade das empresas nacionais frente ao mercado externo, ao mesmo 

tempo em que defendeu a busca por meios que estabilizassem o sistema financeiro 

internacional, como por exemplo, através do reforço do papel de instituições financeiras como 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. No entanto, Cardoso ressaltou 

que a abertura comercial deveria ser acompanhada de uma repartição mais justa das 

oportunidades e dos benefícios por ela gerada e defendeu a ideia de que o acesso aos 

mercados do mundo desenvolvido, fechado pelo protecionismo agrícola, deveria ser ampliado 

em prol dos países em desenvolvimento (CARDOSO, 1999, p. 411-414). 

Outra questão relevante, que está a requerer nossa atenção urgente, é a das 

assimetrias e vantagens que caracterizam o sistema que tem servido de base às 

relações econômicas internacionais. A globalização, essencialmente seletiva e 

assimétrica, favorece principalmente os países mais desenvolvidos. Faz com que os 

desníveis de bem-estar se tornem cada vez mais acentuados e contribui para 

aumentar ainda mais a instabilidade a que já aludi. É preciso mais do que nunca 

promover a elaboração de políticas voltadas para a construção de uma globalização 

solidária, que propicie a inclusão social e a eliminação progressiva das assimetrias 

de bem-estar (CARDOSO, 1999, p. 412-413). 

O presidente ainda disse acreditar que a cooperação internacional seria decisiva para a 

consolidação da estabilidade econômica mundial e para a preservação dos ganhos decorrentes 

de políticas macroeconômicas sólidas, dirimindo o contágio de crises econômicas advindas de 

países longínquos. Ademais, ressaltou que o combate à pobreza é essencial para se alcançar a 

estabilidade, já que a sua erradicação é pré-requisito para lograr o desenvolvimento 

econômico e social em níveis sustentáveis (CARDOSO, 1999, p. 413). Aos poucos era 

possível observar que o discurso otimista em relação aos benefícios da globalização era 

substituído pela crítica à globalização excludente. Essa nova posição frente ao cenário 

internacional foi aos poucos reaproximando o Brasil dos países em desenvolvimento. 
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Em dezembro de 1999 o Brasil assinou com Cuba o Acordo de Complementação 

Econômica
17

 (ACE) Nº 43. O acordo tinha por objetivo promover o intercâmbio comercial 

equilibrado entre os dois países, utilizando-se de concessões como forma de promover 

diversificação e dinamização das correntes comerciais bilaterais. O ACE-43 substituiu o 

Acordo de Alcance Parcial (AAP) Nº 21, firmado entre os dois países em 1989 

(ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO, 1999). Através do ACE-43 

os dois países outorgaram preferências tarifárias a diversos produtos produzidos no outro país. 

Inicialmente, o acordo foi firmado com uma duração de três anos, contudo, o acordo foi 

prorrogado por tempo indeterminado ao final de 2002 (ASSOCIAÇÃO LATINO-

AMERICANA DE INTEGRAÇÃO, 2002). 

No ano seguinte, atendendo ao convite do presidente costa-riquenho, Miguel Angel 

Rodríguez Echeverría, o presidente Fernando Henrique Cardoso visitou a Costa Rica entre os 

dias 4 e 5 de abril. Foi a primeira vez que um presidente brasileiro realizou visita oficial à 

Costa Rica. O primeiro dia da visita oficial foi dedicado a reuniões de cunho bilateral, nas 

quais foram assinados oito atos internacionais entre os dois países, para cooperação cultural e 

cooperação técnica nas áreas de saúde, educação, aviação civil, comércio exterior, rádio e 

televisão e também com vistas à modernização das chancelarias dos dois países (BRASIL, 

2000b, p. 194-197). 

Em discurso durante cerimônia oficial, o presidente brasileiro falou sobre a 

importância dos processos de integração e da articulação inter-regional no continente 

americano como forma de fazer frente aos desafios da nova economia, das novas tecnologias 

e dos processos produtivos. Ao falar do MERCOSUL e das negociações para a criação da 

ALCA, o presidente deixou claro que nenhuma das iniciativas é excludente e que a América 

Central e a Costa Rica são parceiros indispensáveis nesses processos. O presidente ainda falou 

sobre a aproximação do MERCOSUL com a América Central e sobre o interesse pelo 

Mercado Comum Centro-Americano (MCCA) e pelo Sistema da Integração Centro-

Americana (SICA). (CARDOSO, 2000a, p. 237). 

Quero deixar clara a minha mensagem: o Brasil atribui grande importância ao 

desenvolvimento de um diálogo político de alto nível com a Costa Rica e tem 

interesse em intensificar e elevar a um novo patamar o seu intercâmbio econômico. 
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 O ACE-43 foi internalizado à legislação brasileira pelo Decreto nº 3.389 de 22 de março de 2000, data em que 

entrou oficialmente em vigor. Vale ressaltar que o acordo foi revogado com a entrada em vigor do ACE-62 

(MERCOSUL-Cuba), que entrou em vigor no dia 2 de julho de 2007. 
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Nos últimos anos, houve iniciativas importantes na área de comércio e de 

investimentos. Várias empresas brasileiras têm desenvolvido e executado projetos na 

Costa Rica. Quem quer que examine os dados de comércio e as características de 

nossas economias concluirá que existe um potencial muito significativo de 

ampliação. Os acordos e ajustes que assinamos nesta visita – nas áreas de 

intercâmbio cultural, cooperação técnica, divulgação e cooperação entre as 

Chancelarias – haverão de contribuir para o adensamento dos nossos vínculos. O 

momento é favorável. Após as dificuldades do ano passado, quando sofremos o 

impacto das turbulências financeiras internacionais, estamos agora em plena 

retomada do crescimento. E o que é mais importante: atravessamos a crise e dela 

saímos sem pôr em risco a estabilidade econômica (CARDOSO, 2000a, p. 238). 

Ainda durante o primeiro dia de sua visita o presidente compareceu ao poder 

legislativo como forma de retribuir a visita realizada ao Brasil, em setembro de 1997, do então 

presidente da Costa Rica, José Maria Figueres (BRASIL, 2000b, p. 212-213), visitou a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e proferiu conferência sobre o tema “Democracia e 

Desenvolvimento” perante uma audiência composta por autoridades costa-riquenhas, 

parlamentares, professores, intelectuais e membros do corpo diplomático (BRASIL, 2000b, 

194-195). 

No segundo dia o presidente Cardoso participou do Encontro Presidencial Brasil-

Países do Istmo Centro-americano e República Dominicana. Em discurso, o presidente do 

Brasil relembrou a ajuda prestada aos países da região por conta dos desastres naturais e 

parabenizou os países centro-americanos pelos esforços de pacificação interna. Cardoso 

relembrou ainda a importância de se encontrar uma solução pacífica para as divergências 

fronteiriças ainda existentes entre os países. No que diz respeito ao aprofundamento das 

relações com os países da região, Fernando Henrique ressaltou que atualmente as relações 

internacionais se articulam por meio de múltiplos processos simultâneos e que a geometria 

variável garante a possibilidade da existência de diversas associações sem que elas sejam 

excludentes entre si – fazendo novamente, agora em âmbito multilateral, uma clara alusão ao 

fato de a participação do Brasil no MERCOSUL não caracterizar uma exclusão da região 

centro-americana da política externa brasileira (CARDOSO, 2000c, p. 242-243). 

[O] Brasil acompanhou [...] com admiração os esforços de pacificação interna 

desenvolvidos por vários países da região. Buscando o emprego de instrumentos 

democráticos e, com frequência, o recurso a instituições regionais e multilaterais, a 

América Central deu um exemplo ao mundo. Um exemplo de vocação democrática e 

de paz. À luz dessa evidência, o Brasil está seguro de que, mais uma vez, serão 

encontrados os meios para garantir a solução dos diferendos limítrofes pela via 

pacífica, como já o demonstram as iniciativas que vêm sendo adotadas pelos 

mandatários da região em diferentes instâncias. Dessa forma, a trajetória 

integracionista da América Central será fortalecida, propiciando aos países da região 

melhores condições de inserção em um mundo crescentemente globalizado. [...] O 

Brasil quer aprofundar seu diálogo e seus laços de cooperação com a América 

Central e com a República Dominicana. Acreditamos que esse diálogo e essa 
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cooperação são importantes para nós e para a articulação dos processos de 

aproximação e integração em curso em nosso hemisfério (CARDOSO, 2000c, p. 

242). 

Na ocasião foi assinada a “Declaração de San José”, um instrumento marco na 

aproximação do Brasil aos países da região. No documento, os participantes do encontro 

reafirmam o compromisso de estreitar os laços de amizade e cooperação e enumeram os 

princípios que guiariam essa cooperação e os objetivos a serem perseguidos a partir daquele 

momento: (1) preservação e fortalecimento da democracia; (2) superação da pobreza e 

promoção do desenvolvimento sustentável; (3) proteção do meio ambiente; (4) promoção e 

proteção dos direitos humanos; (5) manutenção da paz e da segurança internacional; (6) luta 

contra a corrupção, o narcotráfico e o terrorismo; (7) busca por uma inserção mais 

competitiva na economia internacional; (8) atuação conjunta na prevenção a situações de crise 

financeira internacional; (9) aperfeiçoamento dos mecanismos de integração e coordenação 

regional; (10) fortalecimento do multilateralismo; (11) fortalecimento da cooperação. Além 

disso, através da “Declaração de San José” os países da região também convidaram o Brasil a 

incorporar-se como sócio extra-regional do Banco Centro-Americano de Integração 

Econômica (BCIE), questão que ficou de ser analisada pelo presidente Cardoso (COSTA 

RICA, 2000). 

O ano 2000 ainda foi marcado pela visita ao Brasil do chanceler panamenho, José 

Miguel Alemán Healey, no mês de abril, ocasião em que foram firmados instrumentos 

bilaterais referentes à isenção de vistos e celebrado um memorando de entendimento de 

consulta política entre os dois países (BRASIL, 2000b, p. 222-223). No mês de novembro o 

presidente brasileiro participou da X Cúpula Ibero-Americana na Cidade do Panamá, quando 

aproveitou a ocasião para realizar a doação ao governo do Panamá dos únicos exemplares 

originais conhecidos das Atas do Congresso Anfictiônico de 1826 (CARDOSO, 2000b, p. 

435-437). Encerrando o ano, o chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, realizou mais uma 

visita ao Brasil nos dias 04 e 05 de dezembro, ocasião em que foi firmado um instrumento 

bilateral para transferência de tecnologia na produção de medicamentos (BRASIL, 2000a). 

A mudança do chanceler brasileiro no início de 2001 levou a uma mudança de viés na 

política externa do governo Cardoso. O novo ministro, Celso Lafer, expressou em seu 

discurso de posse a prioridade que a chancelaria brasileira deveria dar ao comércio exterior do 

país (LAFER, 2001, p. 41-45). A ênfase defendida por Lafer nesse sentido pode ser observada 

nas missões empresariais organizadas sob o seu comando do ministério. 
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Entre 24 de março e 1º de abril de 2001 o Departamento de Promoção Comercial do 

Itamaraty (DPR) organizou uma missão empresarial ao Panamá, Costa Rica e Guatemala. 

Participaram da missão, além de representantes do Banco do Brasil, representantes de 

empresas brasileiras do ramo têxtil, da indústria alimentícia, farmacêutica, moveleira e de 

telecomunicações. A realização da missão empresarial decorreu do entendimento entre o 

presidente Cardoso e os presidentes centro-americanos no encontro realizado na Costa Rica 

em abril do ano anterior, materializado através da “Declaração de San José”, que explicita a 

vontade de fortalecer os lações econômicos e comerciais entre o Brasil e os países da região. 

Em cada um dos países visitados pela missão foram realizados seminários e rodadas de 

negócios com o objetivo de identificar as oportunidades de aprofundamento do intercâmbio 

comercial (BRASIL, 2001b, p. 258-259). 

Também no âmbito comercial, em 29 de junho de 2001 foram concluídas as 

negociações e realizada a assinatura, em Brasília, do Acordo de Alcance Parcial (AAP) entre 

o Brasil e Trinidad e Tobago
18

. O acordo foi assinado com amparo no artigo 25 do Tratado de 

Montevidéu que prevê a celebração de acordos com países que não sejam parte da ALADI. O 

acordo estabeleceu preferências tarifárias a 122 produtos de Trinidad e Tobago e 186 produtos 

brasileiros com o objetivo de promover o intercâmbio comercial entre os dois países. Dentre 

os produtos que receberam preferência por parte de Trinidad e Tobago se encontram produtos 

dos setores agroindustrial, combustíveis, fertilizantes, papel e celulose, têxtil, alumínio, 

eletroeletrônico, odontológico e de móveis. Pela parte brasileira, os produtos fazem parte dos 

setores agroindustrial, químico, médico-hospitalar, de plásticos, papel e celulose, têxtil, de 

calçados, cerâmica, vidros, eletroeletrônico, autopeças e móveis (BRASIL, 2001c, p. 241-

242). 

Em 2001, nos meses de janeiro e abril, o Brasil enviou, mais uma vez em caráter de 

ajuda humanitária, dois carregamentos totalizando mais de 35 toneladas de alimentos e 

medicamentos a El Salvador em virtude dos sucessivos terremotos que atingiram o país. 

(BRASIL, 2001b, 284). No âmbito político, entre os dias 20 e 22 de agosto, o país recebeu a 

visita da presidente do Panamá, Mireya Moscoso. Essa foi a primeira visita de um chefe de 

Estado panamenho ao país. Acompanhada de comitiva composta por diversas autoridades 

governamentais, a presidente visitou a cidade de São Paulo, onde participou de um seminário 
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 O acordo foi internalizado à legislação brasileira através do Decreto nº 4.153 de 07 de março de 2002. 

Contudo, não entrou em vigor por falta de internalização à legislação tobaguiana. 
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na FIESP, e a cidade de Brasília, onde realizou reuniões bilaterais com o presidente Cardoso 

(BRASIL, 2001c, p. 271). 

Além do acordo de cooperação para o combate ao crime organizado, foram assinados 

na ocasião outros atos de cooperação entre as academias diplomáticas brasileira e panamenha, 

instrumentos de cooperação técnica na área de educação, de ciência e tecnologia ente outros 

(BRASIL, 2001c, p. 271-273). Em discurso durante o almoço oferecido à presidente, Cardoso 

ressaltou a importância dos instrumentos de cooperação assinados com a finalidade de 

combater o crime organizado e o tráfico de drogas. Além disso, o presidente ainda lembrou 

que a agenda hemisférica possui outros desafios, como uma integração comercial que produza 

benefícios iguais a todos (CARDOSO, 2001, p. 246). 

Interessados em uma concertação hemisférica que opere em bases simétricas, o 

Brasil e o Panamá também partilham o compromisso com seus respectivos 

processos de integração. Sabemos que, na América do Sul ou na América Central, 

somos mais fortes unidos do que separados. Em parceria com os vizinhos temos 

condições de melhor aproveitar as possibilidades abertas pela globalização para o 

avanço tecnológico e a geração de riquezas. O Brasil acompanha com interesse o 

andamento do Mercado Comum Centro-Americano e do Sistema de Integração 

Centro-Americano e está empenhado em fazer progredir a aproximação do Mercosul 

com a América Central. É chegado o momento de expandir os vínculos entre nossos 

blocos. É hora de adensar as relações econômicas entre o Brasil e o Panamá 

(CARDOSO, 2001, p. 247). 

Ainda em 2001 as relações com o subcontinente foram marcadas por mais uma missão 

empresarial à América Central, a segunda realizada no mesmo ano. Entre os dias 24 de 

novembro e 2 de dezembro a missão empresarial brasileira esteve no Panamá, na Nicarágua e 

em El Salvador novamente com o objetivo de explorar as oportunidades de comércio e 

investimentos nos países da região. Em função do interesse gerado pela primeira missão 

realizada entre março e abril o ministério decidiu pela abertura de um Setor de Promoção 

Comercial (SECOM) de cobertura regional sediado nas instalações da Embaixada do Brasil 

na Cidade do Panamá (BRASIL, 2001a). 

Um dos últimos atos do governo Cardoso envolvendo a região aconteceu em março de 

2002 quando o presidente retribuiu a visita ao Panamá, realizando a primeira visita de Estado 

de um presidente brasileiro ao país. Além das reuniões bilaterais, o presidente participou da 

cerimônia de lançamento das obras de drenagem do Lago Gatún como parte do projeto de 

modernização do Canal do Panamá (no qual empresas as brasileiras, Construtora Camargo 

Correa e Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, participam da licitação internacional para a 

elaboração do desenho conceitual das novas eclusas), e da abertura da XX Exposição 
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Comercial Internacional (EXPOCOMER) (BRASIL, 2002a, p. 305-306), que contou com a 

presença de cerca de 60 empresas brasileiras (CARDOSO, 2002a, p. 171). 

Perante a Assembleia Legislativa do Panamá o presidente brasileiro defendeu a 

democracia como o regime que melhor auxilia na articulação política entre os Estados, além 

de discorrer acerca da ideia de que uma melhor inserção na economia globalizada depende da 

soma de forças entre os Estados para o estabelecimento de mecanismos que reduzam as 

assimetrias na economia internacional (CARDOSO, 2002b, p. 230-231). 

Tenho sido crítico do caráter assimétrico de que se tem revestido a globalização, no 

comércio e nas finanças. São tantos os óbices a impedir o acesso aos mercados 

norte-americano e europeu que o mundo em desenvolvimento se vê privado de um 

importante fator de progresso, que é a troca equânime de bens e serviços com os 

países ricos. [...] O Mercosul e o Mercado Comum Centro-Americano me parecem 

credenciados não apenas a favorecer a prosperidade de seus membros, mas a 

concorrer para a tessitura de uma integração hemisférica em bases estritamente 

simétricas (CARDOSO, 2002b, p. 230). 

Em 21 e 22 de outubro de 2002 o chanceler da Guatemala, Gabriel Orellana Rojas 

realizou visita oficial ao Brasil. Além de reunir-se com o chanceler brasileiro a fim de discutir 

as relações bilaterais, o chanceler guatemalteco também se reuniu com o Ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, para discutir a negociação 

de um tratado de livre comércio entre a América Central e o MERCOSUL (BRASIL, 2002b, 

p. 248-249). 

Ao final de 2002 foi a vez do Caribe receber uma missão empresarial brasileira. Entre 

2 e 9 de novembro o Itamaraty enviou missão empresarial a Cuba e a República Dominicana. 

No mesmo período era realizada a Feira Internacional de Havana. Participaram da missão 35 

empresas brasileiras dos mais variados setores: alimentício, maquinaria agrícola, maquinaria 

de embalagens, produtos siderúrgicos, papel, setor automotivo e de autopeças, eletrônicos, 

calçados, indústria química, material de construção, têxteis, equipamentos médico-hospitalar, 

entre outros. Assim como nas demais missões empresariais organizadas pelo Itamaraty, foram 

realizados seminários e rodadas de negócios nas capitais dos dois países visitados pela 

missão, além de visitas a empresas locais e órgãos governamentais (BRASIL, 2002b, p. 245-

246). 

Logo após a realização da missão empresarial brasileira a Cuba, foi prorrogado, por 

tempo indeterminado, o acordo de preferências tarifárias ACE-43, que expiraria ao final de 

dezembro de 2002. Na prorrogação foi ampliada a preferência tarifária de alguns dos produtos 
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que faziam parte do acordo anterior e novos produtos foram incluídos na lista. Com o 

protocolo adicional ao acordo, outros 244 produtos brasileiros passaram a usufruir preferência 

tarifária, dentre ele: carne suína, soja, álcool etílico, produtos químicos, máquinas e 

automóveis de carga. Da parte cubana, foram incluídos outros 194 produtos, como: carne de 

aves, peixe e frutos do mar, álcool etílico, produtos químicos, minérios, entre outros 

(BRASIL, 2002b, p. 294). 

Ao longo dos oito anos de governo Cardoso o Brasil ainda manteve diálogo, em 

âmbito multilateral, com os países da região principalmente através do Grupo do Rio, mas 

também por meio da Cúpula Ibero-Americana, Cúpula das Américas, Cúpula América Latina 

e Caribe-União Europeia (ALC-UE), pelo Fórum de Cooperação América Latina-Ásia do 

Leste (FOCALAL), no Grupo dos Quinze (G-15), além da Associação Latino-Americana de 

Integração, da Organização dos Estados Americanos e das Nações Unidas. 

Dentre as negociações no âmbito do MERCOSUL, convêm destacar a celebração do 

“Acordo Marco de Comércio e Investimentos” firmado em abril de 1998 entre os membros do 

bloco do cone sul e os cinco países membros do Mercado Comum Centro-Americano (Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua). O acordo marco foi celebrado com o 

objetivo de: (i) identificação ações específicas para o aprofundamento dos vínculos 

comerciais entre os países parte do acordo; (ii) manter o funcionamento da economia de livre 

mercado e fortalecer iniciativas do setor privado com o vistas a buscar o desenvolvimento 

econômico; (iii) fortalecer e diversificar as ações de cooperação entre os países signatários; 

(iv) incentivar investimentos entre eles. Pelo lado prático, o acordo estabeleceu uma 

Comissão de Comércio e Investimento com a responsabilidade de assegurar a persecução dos 

objetivos estabelecidos (ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO, 

1998). 

 

3.3 O intercâmbio comercial com a América Central e o Caribe (1995-2002) 

 

Ao avaliar as relações do Brasil com a América Central e o Caribe, além da análise 

das relações político-diplomáticas, é interessante observar também a dinâmica das relações 
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comerciais
19

 com esses países. No que tange o intercâmbio comercial com a América Central 

ao longo dos oito anos do governo Cardoso, podemos observar pela Tabela 2 que durante esse 

período ocorreu um incremento de pouco mais de 77% nas exportações para os países centro-

americanos. 

 

Tabela 2: Intercâmbio comercial brasileiro com o Sistema da Integração Centro-

Americana (SICA)
***

 (1995-2002) 

ANO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADO 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

1995 309.476.701 -5,97 0,67 45.071.805 71,24 0,09 264.404.896 

1996 267.657.371 -13,51 0,56 42.563.576 -5,56 0,08 225.093.795 

1997 479.721.605 79,23 0,91 37.929.999 -10,89 0,06 441.791.606 

1998 341.052.536 -28,91 0,67 40.440.141 6,62 0,07 300.612.395 

1999 333.255.935 -2,29 0,69 28.741.145 -28,93 0,06 304.514.790 

2000 363.693.493 9,13 0,66 48.334.468 68,17 0,09 315.359.025 

2001 392.524.866 7,93 0,67 62.184.466 28,65 0,11 330.340.400 

2002 547.932.968 39,59 0,91 46.839.395 -24,68 0,1 501.093.573 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

***
 Dados referentes ao intercâmbio comercial com os Estados membros do SICA: Belize, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Panamá. Não estão incluídos os números referentes ao intercâmbio 

comercial com a República Dominicana (Estado Associado). 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 

 

Contudo, é preciso evitar uma possível ilusão estatística. Tendo em vista que as 

exportações brasileiras para os países da região eram muito baixas, um pequeno incremento 

acaba representando um aumento porcentual considerável. Dessa forma, para uma análise 

mais apurada podemos tomar como parâmetro a participação do comércio com a região em 

função do intercâmbio comercial brasileiro com o restante do mundo. Assim, mesmo com 

esse aumento percentual considerável, em 2002 as exportações para os países do istmo 

representaram apenas 0,91% do montante total das exportações brasileiras naquele ano. Não 

obstante, ainda que modesto, o percentual é substancialmente superior aos 0,67% observados 

ao final do primeiro ano do governo Fernando Henrique. 

                                                           
19

 Para uma visão detalhada a respeito do intercâmbio comercial brasileiro com os cada um dos países centro-

americanos e caribenhos, consultar o Anexo I do presente trabalho. 



64 

 

 

Ainda com base na Tabela 2, podemos observar a evolução do montante importado 

pelo Brasil dos sete países centro-americanos. Apesar da variação ao longo dos anos, entre a 

ampliação e a retração do comércio, as importações oriundas desses países permaneceram 

relativamente no mesmo patamar se observarmos os resultados do primeiro e do último ano 

de governo. Nesse período, verifica-se um leve incremento de aproximadamente 4%. Como se 

pode constatar, o somatório das importações oriundas da América Central representou não 

mais que um milésimo do valor total importado pelo Brasil no ano de 2002. Em função disso, 

a balança comercial com os países da região foi extremamente favorável ao Brasil durante 

todo o período e ampliou-se à medida que aumentaram as exportações brasileiras que tinham 

por destino o subcontinente. 

No que se refere ao crescimento das exportações destinadas aos países centro-

americanos, podemos observar duas grandes expansões. A primeira em 1997, decorrente 

principalmente do aumento das exportações para o Panamá, que somente naquele ano 

cresceram mais de 165% – em razão da aquisição de uma plataforma de perfuração e 

exploração – e, em menor grau, em função do incremento das exportações para a Guatemala, 

que cresceram quase 56% no mesmo ano. Esse crescimento foi seguido por uma retração no 

ano seguinte, que foi responsável pelo retorno ao patamar médio nas exportações para a 

região. Tal retração no ano de 1998 foi uma consequência do retorno à normalidade nas 

exportações ao Panamá. A segunda grande expansão aconteceu no último ano do governo 

Cardoso, resultado do crescimento das exportações para todos os países do istmo, mas em 

especial do aumento do montante exportado para a Costa Rica, cujo crescimento foi de pouco 

mais de 60% em relação ao ano anterior. 

Tendo em vista o crescimento expressivo das exportações brasileiras para a região, é 

interessante observar o destino desses produtos. Através do Gráfico 1, podemos analisar a 

parcela percentual correspondente a cada um dos países centro-americanos no ano de 2002 – 

último ano do governo Cardoso. A concentração das exportações fica evidente quando 

observamos que mais de 70% do montante do valor exportado teve como destino a Costa 

Rica, o Panamá e a Guatemala, enquanto os demais países registraram uma somatória 

substancialmente inferior. No que se refere à pauta de exportações, é pertinente ressaltar que 

ela é bastante diversificada e inclui: aparelhos televisores, veículos automotores, álcool 

etílico, rádios, maquinarias, ferro, aço, alumínio, entre outros produtos. 
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Gráfico 1: Distribuição das exportações brasileiras para os países centro-americanos ao 

final do governo Cardoso (2002) 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

 

No que diz respeito ao intercâmbio comercial com os países do Caribe, no mesmo 

período, é possível notar uma dinâmica bastante semelhante à observada com os países da 

América Central, ainda que seja possível identificar algumas especificidades. Com base na 

Tabela 3, podemos analisar o intercâmbio comercial brasileiro com os treze países 

pertencentes à região caribenha. Enquanto as exportações brasileiras lograram um incremento 

extraordinário de pouco mais de 245% entre 1995 e 2002, as importações provenientes da 

região caíram pela metade, ampliando consideravelmente o superávit comercial brasileiro 

com o subcontinente. Em 1995 o montante exportado para os países caribenhos era de 0,55% 

do total exportado pelo Brasil, já ao final de 2002 esse número alcançou a marca 1,46% das 

exportações totais brasileiras. 

Como se pode observar, o crescimento acelerado das exportações para a região 

iniciou-se em 1998. Naquele ano, as exportações se expandiram principalmente em 

decorrência das exportações realizadas para a República Dominicana (92,47%) e, em menor 

medida, para as Bahamas (649,49%)
20

 e para Cuba (21,75%). No ano seguinte, o crescimento 

foi decorrente principalmente do aumento das exportações para a Jamaica (83,82%). Não 

obstante, o incremento mais significativo aconteceu justamente nos dois últimos anos de 

governo. Esse crescimento foi decorrente das exportações para a ilha de Santa Lúcia, Jamaica 

                                                           
20

 Aqui, mais uma vez é preciso ter cuidado com uma possível ilusão estatística. Ainda que as exportações para 

as Bahamas tenham crescido quase seis vezes e meia de um ano para o outro, e esse crescimento seja 

percentualmente maior que o crescimento observado nas exportações para a República Dominicana, em termos 

absolutos o crescimento para as Bahamas foi menor e portanto contribuiu em menor escala para o crescimento 

total observado com a região. 

Costa Rica (29,39%)

Panamá (22,98%)

Guatemala (20,69%)

El Salvador (13,80%)

Honduras (8,78%)

Nicarágua (3,75%)

Belize (0,60%)
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e Cuba em 2001 e Bahamas, República Dominicana, Santa Lúcia, e Trinidad e Tobago em 

2002. 

 

Tabela 3: Intercâmbio comercial brasileiro com os países caribenhos
***

 (1995-2002) 

ANO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADO 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

1995 254.755.613 22,89 0,55 110.627.824 2,86 0,22 144.127.789 

1996 261.356.384 2,59 0,55 59.008.488 -46,66 0,11 202.347.896 

1997 261.138.284 -0,08 0,49 51.016.432 -13,54 0,85 210.121.852 

1998 351.706.356 34,68 0,69 31.234.785 -38,78 0,54 320.471.571 

1999 380.426.810 8,17 0,79 44.811.355 43,47 0,91 335.615.455 

2000 474.424.966 24,71 0,86 77.265.539 72,42 0,14 397.159.427 

2001 625.218.284 31,78 1,07 34.472.715 -55,38 0,06 590.745.569 

2002 879.636.465 40,69 1,46 53.103.966 54,05 0,11 826.532.499 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

***
 Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

 

Contudo, as exportações com destino a Santa Lúcia e as Bahamas, nesses dois últimos 

anos, devem ser analisadas com cautela. A maior parte desse crescimento é decorrente da 

exportação de petróleo não-refinado (também conhecido como petróleo bruto) pela 

PETROBRÁS, que utiliza esses países para estocagem e redistribuição para o Caribe, Golfo 

do México e principalmente para a costa leste dos Estados Unidos. 

No que concerne à distribuição das exportações brasileira para a região, é importante 

verificar a participação de cada um dos trezes países caribenhos no montante exportado pelo 

Brasil. Com base no Gráfico 2, que ilustra a distribuição dessas exportações no ano de 2002, 

podemos verificar um padrão semelhante ao observado nas exportações para os países centro-

americanos. No Caribe também fica evidente a concentração das exportações para alguns 

poucos países da região. Pelo gráfico, podemos notar que Santa Lúcia e Bahamas ocupam o 

primeiro e o quarto lugar, respectivamente, no ranking das exportações brasileiras destinadas 

ao subcontinente. Contudo, excluindo esses dois países da análise – uma vez que seus 
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territórios servem para a triangulação
21

 no comércio petrolífero
22

 – podemos constatar ainda 

uma grande concentração das exportações para a República Dominicana, Trinidad e Tobago, 

Cuba e Jamaica. 

 

Gráfico 2: Distribuição das exportações brasileiras para os países caribenhos ao final do 

governo Cardoso (2002) 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

 

Com a exclusão de Santa Lúcia e Bahamas, as exportações para a República 

Dominicana passariam a representar 39,25% do total, Trinidad e Tobago responderia por 

pouco mais de 27%, Cuba por 13,84% e Jamaica por 12,68%, enquanto o quinto lugar 

ocupado pelo Haiti não alcançaria os 4,5 pontos percentuais. Esses números comprovam a 

debilidade das relações comerciais com os países caribenhos ao longo do governo Fernando 

Henrique. Ainda que tenham sido realizadas algumas missões de promoção comercial ao final 

do segundo mandato de Cardoso, fica evidente que a maior parte dos países da região 

caribenha possui uma participação insignificante no comércio exterior brasileiro. 

                                                           
21

 O grande volume de exportação de petróleo brasileiro para a região gerou algumas distorções na análise do 

intercâmbio comercial com os países caribenhos. Contudo, optou-se pela manutenção dos resultados comerciais 

com as Bahamas e com Santa Lúcia – tanto na Tabela 3 quanto no Gráfico 2 – pela dificuldade de se mensurar a 

quantidade de petróleo que foi exportado para esses países com a finalidade de abastecimento regional e a 

quantidade destinada à reexportação para outras regiões do planeta. 

22
 No ano de 2002, o petróleo bruto representou 99,42% do que foi exportado para Santa Lúcia e 92,12% para as 

Bahamas. Não fosse pelo petróleo bruto, esses países ocupariam, respectivamente, a 10ª e a 7ª posição no 

ranking de exportações. 

Santa Lúcia (27,69%)
República Dominicana (23,81%)
Trinidad e Tobago (16,45%)
Bahamas (11,57%)
Cuba (8,41%)
Jamaica (7,70%)
Haiti (2,70%)
Barbados (1,07%)
Granada (0,21%)
São Vicente e Granadinas (0,13%)
Dominica (0,11%)
Antígua e Barbuda (0,10%)
São Cristóvão e Névis (0,03%)
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3.4 Conclusões preliminares 

 

Em uma análise geral da política externa brasileira para a América Central e o Caribe 

ao longo do governo Cardoso, conquanto possamos observar um incremento do intercâmbio 

comercial com os países da região e pelo menos seis pontos relativamente expressivos em 

termos diplomáticos – i.e. (i) a primeira visita de um mandatário brasileiro à Costa Rica; (ii) a 

primeira visita de um presidente do Brasil ao Panamá; (iii) a primeira visita de um presidente 

panamenho ao Brasil; (iv) o estabelecimento de um foro de consultas políticas com Cuba; (v) 

a realização do Encontro Presidencial Brasil-Países do Istmo Centro-americano e República 

Dominicana e a assinatura da “Declaração de San José”; (vi) o aumento da cooperação com os 

países da região; (vii) a realização de diversas missões de promoção comercial e de 

investimentos. – o panorama geral foi de baixa interação com o subcontinente. 

Se observarmos o volume de atos bilaterais celebrados com os países da América 

Central e do Caribe, é possível constatar que ao longo dos oito anos de governo foram 

celebrados apenas 68 atos
23

 com os vinte países da região. Do total de atos bilaterais, vinte 

deles foram celebrados no primeiro quadriênio de governo e os 48 demais ao longo do 

segundo mandato. No que se refere à distribuição desses atos, 39 deles foram firmados com 

países centro-americanos (sendo que no período não foi celebrado nenhum ato com Honduras 

e Belize, e apenas um com a Nicarágua). Os 29 restantes foram firmados com países 

caribenhos, sendo que vinte deles foram firmados com Cuba. Com base nisso, podemos 

identificar a centralização da atuação brasileira em alguns poucos países, principalmente, 

Cuba, Costa Rica, Guatemala e Panamá. Destarte, a despeito de algumas iniciativas de 

cooperação e das missões empresariais e de promoção comercial e de investimentos, a política 

externa brasileira para a América Central e o Caribe, no período, foi bastante incipiente. 

Essa situação é decorrente da tardia inclusão da América Central e do Caribe na 

agenda externa do governo Cardoso. Conforme vimos anteriormente, o primeiro mandado do 

presidente foi centrado na promoção do MERCOSUL e nas relações prioritárias com os 

Estados Unidos no âmbito regional. Nesse sentido, a ampliação da interação com a região 

centro-americana e caribenha coincide com uma alteração nos rumos de sua política externa. 

                                                           
23

 A lista completa dos atos internacionais celebrados com os países centro-americanos e caribenhos durante os 

dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso está disponível no Anexo II do presente trabalho. 
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À medida que se tornaram evidentes as dificuldades de uma inserção internacional equânime 

no mercado global, Cardoso observou que a adesão incondicional à globalização não gerava 

necessariamente práticas comerciais mais transparentes, nem acesso irrestrito a outros 

mercados e tampouco a transferência de tecnologia dos países desenvolvidos aos países em 

desenvolvimento. Foi nesse sentido que o subcontinente ganhou expressão: como plataforma 

para a crítica à “globalização assimétrica” e como um mercado alternativo. 

Uma vez que os países da região deparavam-se com problemas semelhantes de 

inserção nos mercados comerciais e financeiros, enfrentando barreiras análogas às impostas 

ao Brasil, a chancelaria do governo Cardoso incluiu o subcontinente centro-americano e 

caribenho na estratégia de reaproximação dos países em desenvolvimento como forma de 

amplificar essa nova visão acerca do processo de globalização. Foi com base nessa nova visão 

do cenário internacional que Cardoso chegou a expressar publicamente que os países da 

América do Sul e da América Central seriam mais fortes unidos do que separados. 

Inaugurando assim, em certa medida, um dos pilares da política externa desenvolvida pelo 

governo Lula.  

A forte promoção comercial e de investimentos que observamos no período da 

chancelaria Lafer, por sua vez, atuou como um contraponto às criticadas relações desiguais 

norte-sul. Os mercados centro-americanos e caribenhos, ainda que restritos, passaram a ser 

uma alternativa viável e a exploração de suas possibilidades se tornou premente, justificando 

as várias missões comerciais realizadas em um curto espaço de tempo.  

Por fim, é interessante ressaltar que ao buscar a concretização de um projeto de 

“globalização solidária” o governo Cardoso foi responsável por iniciar a aproximação da 

região, que seria intensificada e aprofundada ao longo do governo Lula. Até mesmo 

estratégias de cooperação em projetos de cunho social, por exemplo – que, como veremos a 

seguir, foi uma das marcas do governo Lula – iniciou-se ainda sob a presidência de Cardoso, 

com o acordo que implementou o projeto “Bolsa Escola” na Guatemala e em El Salvador em 

agosto de 2002. Ademais, durante o seu governo, ensaiaram-se também os primeiros contatos 

para troca de experiência e cooperação entre os mecanismos de integração regional da 

América do Sul e Central. Com base nesses atos, podemos identificar o que o próprio 

presidente Fernando Henrique definiu com a busca brasileira por uma concertação 

hemisférica que operasse em bases simétricas.  
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4 A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PARA A 

AMÉRICA CENTRAL E O CARIBE (2003-2010) 

 

No capítulo anterior observamos uma gradual ampliação da importância dos países 

centro-americanos e caribenhos para a política externa brasileira, especialmente no segundo 

quadriênio do governo Cardoso. Contudo, foi ao longo do governo Lula que as relações com 

esse grupo de países engendraram um verdadeiro grau de dinamismo. Além do envio de 

tropas e do comando militar da missão de paz da ONU no Haiti, desde 2004, e da concessão 

de abrigo na embaixada brasileira ao presidente de Honduras, Manuel Zelaya, na crise que se 

instaurou no país em 2009, é possível observar também o crescimento do intercâmbio 

comercial com os países da região, a assinatura de diversos acordos de cooperação técnica e o 

desenvolvimento de uma colaboração política com os países centro-americanos e caribenhos 

nos mais distintos fóruns de atuação multilateral. Por meio dessas ações, a diplomacia 

brasileira sinalizou a procura por novos parceiros que amparassem a agenda internacional do 

país. 

Destarte, resta-nos compreender a forma como se desenvolveu essa política e os seus 

objetivos. Para tanto, no presente capítulo apresentamos brevemente as linhas gerais da 

política exterior adotada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para 

posteriormente observarmos as ações desenvolvidas no subcontinente, a atuação brasileira no 

Haiti, o envolvimento da diplomacia do país na crise em Honduras, além de analisarmos o 

intercâmbio comercial com os países da região. 

 

4.1 A política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Desde o final da Guerra Fria e do fim da disputa Leste-Oeste, uma das principais 

discussões acerca das prioridades da política externa brasileira centrou-se em uma visão 

dualista na qual o país deveria optar entre duas estratégias de inserção internacional: (i) 

estabelecer relações privilegiadas com o Norte, em função da crença que o mundo tornar-se-ia 

unipolar; (ii) focar seus esforços nas relações Sul-Sul. Para Cristina Pecequilo (2008), essa é 
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uma discussão equivocada na medida em que a agenda da política externa do governo Lula 

demonstrou que é possível combinar de forma equilibrada as relações tanto com o eixo 

vertical (Norte-Sul) quanto com o eixo horizontal (Sul-Sul) (PECEQUILO, 2008, p. 136). 

Além disso, para a autora, os defensores da ideia de que o Brasil deveria abandonar as 

relações com o Sul e forcar-se na busca por uma relação privilegiada junto aos Estados 

Unidos desconhecem a política externa estadunidense que, segundo ela, tende a privilegiar 

países com forte poder de barganha em detrimento dos que se alinham as suas políticas 

facilmente. Nesse sentido, a política externa do governo Lula utilizou o eixo horizontal para 

estreitar os laços com países emergentes e formar alianças de geometria variável que 

auxiliassem o país na concretização de sua agenda internacional: de reforma das organizações 

internacionais, barganha comercial, luta pela transferência de tecnologia, entre outras 

negociações em prol dos países menos desenvolvidos. E, em contrapartida, utilizou o eixo 

vertical, primordialmente, para manter o intercâmbio tradicional com os países do Primeiro 

Mundo (PECEQUILO, 2008, p. 144-148). 

Paulo Vizentini (2008) ressalta que o curso principal da política externa do governo 

Lula já havia sido inaugurado ainda no segundo mandato de FHC, contudo, o ex-presidente 

Cardoso, ao final do governo, já não possuía o apoio político necessário para realizar 

alterações concretas que ultrapassassem o tom crítico impresso em seus discursos. Para o 

autor, a nova estratégia de inserção internacional, consolidada ao longo dos dois governos de 

Lula, se baseou em três dimensões: a diplomacia econômica, a diplomacia política e os 

programas sociais (VIZENTINI, 2008, p. 104-105). 

Através da diplomacia econômica, ao mesmo tempo em que manteve abertos os canais 

de comunicação com o Primeiro Mundo, sinalizando o desejo de cumprir seus compromissos 

internacionais sem grandes rupturas macroeconômicas, buscou também negociar melhores 

condições nos organismos econômicos e financeiros mundiais. Por meio da diplomacia 

política reafirmou os interesses nacionais e buscou um papel de protagonismo perante o 

cenário internacional. O projeto interno de cunho social, por sua vez, teve impacto externo na 

medida em que entrou em consonância com a agenda internacional que buscava corrigir as 

distorções causadas pela globalização centrada no livre comércio e na liberalização financeira 

(VIZENTINI, 2008, p. 105-106). 



72 

 

 

A baixa autoestima característica da política externa adotada ao longo dos anos 90 – 

uma vez que os governos Collor e Cardoso enxergavam o Brasil como um país atrasado em 

relação aos países ricos – deu lugar a um otimismo e a uma vontade política que 

possibilitaram ao país a busca por um espaço de protagonista. Através de alianças com países 

de fora do seu hemisfério a diplomacia brasileira procurou ampliar a sua influência no sistema 

internacional. O país estreitou o relacionamento e estabeleceu parcerias estratégicas com 

potências emergentes como a China, Índia, África do Sul e Rússia, auxiliando na construção 

de um sistema internacional multipolar, com vistas a uma maior democratização das relações 

internacionais (VIZENTINI, 2008, p. 106-107). 

Com essa postura, ao invés de concentrar a sua atuação junto aos países que 

classificam o Brasil como secundário, a chancelaria do governo Lula buscou espaços menos 

saturados em regiões pouco ocupadas exercendo uma diplomacia high profile (VIZENTINI, 

2008, p. 108). Além disso, outro ponto importante referente da política externa implementada 

pelo governo Lula diz respeito à “solidariedade ativa”,
24

 através da qual o corpo diplomático 

brasileiro buscou atuar internacionalmente com projetos de cunho social e na área da saúde, e 

colaborando em situações de crise (VIZENTINI, 2008, p. 112). 

Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2010), por sua vez, caracterizam a postura da 

política externa brasileira do governo Lula como uma política marcada por dois traços 

essenciais: o multilateralismo da reciprocidade e a internacionalização econômica. O primeiro 

centra-se em dois pontos-chave: (a) a identificação da necessidade da existência de regras 

para a manutenção do sistema internacional, uma vez que a ausência delas faz com que 

prevaleça a disparidade de poder, beneficiando as Grandes Potências; (b) a constatação da 

importância da elaboração conjunta dessas regras com o objetivo de garantir efeitos 

recíprocos. 

                                                           
24

 O termo “solidariedade ativa” foi utilizado pelo próprio Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, para 

caracterizar a postura de “não-indiferença”. Referindo-se a constituição do Grupo de Amigos do Secretário-

Geral da OEA para a Venezuela, o chanceler explicou a forma como a constituição do Grupo alterou a postura 

brasileira frente às crises regionais: “Em janeiro de 2003, ocorreu um fato que marcaria a inflexão do governo 

brasileiro para uma atitude de solidariedade ativa nas questões regionais. Ao princípio da ‘não-intervenção’, tão 

importante na tradição diplomática brasileira, veio somar-se o da ‘não-indiferença’. De fato, do mesmo modo 

que não cabe interferir no direito soberano de cada povo de resolver seus próprios problemas, é preciso que os 

países com capacidade demonstrem disposição de colaborar, sempre que chamados, sobretudo quando são 

evidentes os sinais de crise política e social” (AMORIM, 2011a, p. 293) (grifo do autor). 
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Para os autores, exemplos expressivos do multilateralismo da reciprocidade brasileiro 

são: a atuação do país na Rodada Doha, a formação de coalizões com países emergentes e a 

sua atuação pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas
25

 (CERVO; BUENO, 

2010, 496-498). A internacionalização econômica, por outro lado, corresponde às ações do 

governo para incentivar a internacionalização das empresas brasileiras, fomentando a 

formação de empresas fortes que tenham a possibilidade de competir em escala no mercado 

global – através do apoio logístico do Estado e do apoio financeiro de instituições nacionais 

como o BNDES (CERVO; BUENO, 2010, p. 508-509). 

Para Cervo e Bueno (2010), a integração na América do Sul passou a ser utilizada com 

o objetivo de estabelecer ou consolidar redes de cooperação mais abrangentes, utilizando o 

subcontinente sul-americano como ponto de partida para avançar na busca por alianças em 

outras regiões (CERVO; BUENO, 2010, p. 511). No que diz respeito à atuação brasileira na 

América Central e no Caribe, os autores destacam a atuação diplomática junto ao Sistema da 

Integração Centro-Americana (SICA) e ressaltam que além do Haiti, outros países têm 

recebido atenção da diplomacia brasileira, especialmente em questões referentes à prospecção 

de petróleo e à produção de biocombustíveis (CERVO; BUENO, 2010, p. 517). 

Celso Amorim assumiu o posto de chanceler em 1º de janeiro de 2003 e permaneceu à 

frente do Ministério das Relações Exteriores ao longo dos dois mandatos do presidente Lula. 

Logo nos primeiros meses de governo, em abril de 2003, Amorim apresentou os pilares da 

política externa do governo Lula em aula magna no Instituto Rio Branco (IRBr), em Brasília, 

                                                           
25

 Em 2005 o Brasil, em conjunto com os demais membros do G-4 (Alemanha, Índia e Japão), apresentou uma 

proposta de reforma do Conselho de Segurança à Assembleia Geral da ONU. A proposta foi apoiada por 

diversos países, entre os quais os que assinaram inicialmente a proposta de resolução junto com o G-4: 

Afeganistão, Bélgica, Butão, Dinamarca, Fiji, França, Geórgia, Grécia, Haiti, Honduras, Ilhas Salomão, Islândia, 

Kiribati, Letônia, Maldivas, Nauru, Palau, Paraguai, Polônia, Portugal, República Checa, Tuvalu e Ucrânia. A 

proposta de reforma buscava, entre outras coisas, a ampliação do número de membros do Conselho de Segurança 

de 15 para 25. Os dez novos assentos seriam divididos em seis novos membros-permanentes e quatro não-

permanentes (UNITED NATIONS, 2005). Em 2006 o Brasil reapresentou a mesma proposta, dessa vez em 

conjunto somente com a Alemanha e a Índia (UNITED NATIONS, 2006b). Em 11 de setembro de 2007 

apresentou uma proposta distinta juntamente com a África do Sul, Benin, Butão, Cabo Verde, Congo, Fiji, 

Granada, Haiti, Ilhas Salomão, Índia, Jamaica, Libéria, Ilhas Maurício, Nauru, Nigéria, Palau, Papua Nova 

Guiné, São Vicente e Granadinas e Seichelles. Essa nova proposta foi revisada e reapresentada três dias depois, 

em 14 de setembro, junto aos mesmos países – com exceção de Congo – acrescidos de Barbados, Burundi, 

Guiana, Ruanda, Tuvalu e Vanuatu. A nova proposta buscava a ampliação do número de membros-permanentes 

e não-permanentes e o aumento da participação dos países em desenvolvimento e dos países com economias em 

transição nas decisões do Conselho (UNITED NATIONS, 2007a; UNITED NATION, 2007b). É importante 

notar que na América do Sul somente o Paraguai assinou a proposta de reforma apresentada em 2005 e a Guiana 

em 2007, enquanto o número de países centro-americanos e caribenhos junto ao Brasil na iniciativa se ampliou 

de dois (Haiti e Honduras) em 2005, para cinco (Barbados, Granada, Haiti, Jamaica e São Vicente e Granadinas) 

em 2007. 
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e deixou claro alguns dos pontos mencionados acima. Na ocasião, o chanceler ressaltou a 

dualidade da posição brasileira no cenário internacional, que por um lado sustenta uma 

posição de relevância em função de suas dimensões, de sua situação política e econômica e 

também pela força de sua identidade e, por outro, é um país ainda em desenvolvimento e com 

sérias vulnerabilidades econômicas e sociais (AMORIM, 2011b, p. 151). 

Amorim chamou a atenção para a importância da diversificação de parcerias com 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nesse âmbito, a América do Sul foi definida 

como prioridade pelo chanceler, que ressaltou, contudo, que parceiros tradicionais de outras 

regiões do mundo como os Estados Unidos e países da Europa não seriam deixados de lado. 

Ainda na ocasião, a política para o continente africano foi caracterizada como 

“verdadeiramente preferencial”, além de ser ressaltada a importância de parceiros como a 

África do Sul e os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A busca 

pelo aprofundamento das relações com o Oriente Médio também foi mencionada pelo 

chanceler, assim como a importância do continente asiático, em especial, o 

redimensionamento das relações com a China e com a Índia (AMORIM, 2011b, p. 157-160). 

 

4.2 A América Central e o Caribe na política externa do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva 

 

Como se pode observar, em um primeiro momento as relações com os países centro-

americanos e caribenhos não aparentavam constar ou ao menos não recebiam destaque na 

agenda externa do país. Contudo, as relações com esse grupo de países foi gradualmente 

ganhando espaço e importância na agenda internacional do Brasil. Conforme o presidente 

Lula ressaltou em discurso no XVII Encontro de Chefes de Estado e Governo do Grupo do 

Rio em 2003, a prioridade inicial do seu governo era aprofundar e ampliar a integração sul-

americana através do MERCOSUL, e por meio do bloco aumentar a cooperação com as 

demais sub-regiões da América Latina (LULA DA SILVA, 2003b, p. 108). 

Se por um lado, o governo brasileiro incentivou a aproximação do bloco do Cone Sul 

aos processos de integração centro-americanos e caribenhos, por outro, as relações em âmbito 

estritamente bilateral também foram adquirindo um alto grau importância no decorrer do 
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tempo. Essa constatação pode ser feita tanto a partir da observação das recorrentes viagens do 

presidente e de seu chanceler aos países da América Central e do Caribe, ao longo dos oito 

anos de governo, quanto das diversas visitas de autoridades centro-americanas e caribenhas ao 

território brasileiro. 

Ainda no primeiro ano de mandato, ao retornar da sua participação na 58ª Sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula aproveitou a oportunidade para 

realizar a sua primeira visita de trabalho a Cuba entre os dias 26 e 27 de setembro de 2003. A 

visita tinha por objetivo aperfeiçoar o diálogo político com o país caribenho, além de firmar 

diversos acordos e instrumentos de cooperação bilateral na área da saúde, pesca, aquicultura, 

turismo, esporte, educação e promoção do desenvolvimento industrial. Entre os atos firmados, 

destaca-se o acordo para liquidação dos débitos cubanos com o Banco do Brasil e outras 

empresas privadas brasileiras, que destinou percentuais fixos dos valores obtidos com a 

exportação de determinados produtos cubanos para fins de amortização das dívidas existentes 

(BRASIL, 2003, p. 310). 

Durante o mesmo período da visita presidencial, empresários brasileiros e cubanos 

aproveitaram a oportunidade para realizar um encontro em Havana com o objetivo de ampliar 

o volume de negócios entre os dois países. O encontrou contou com a presença dos 

presidentes de ambas as nações. Na ocasião, Lula ressaltou a importância de estreitar as 

relações Brasil-Cuba como meio de contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de 

ambos os países. Dirigindo-se aos empresários brasileiros, o presidente frisou que eles não 

deveriam temer expandir os seus negócios e tornarem-se empresários multinacionais, 

investindo nos mercados de outros países latino-americanos (LULA DA SILVA, 2003a, p. 1). 

Ao final do primeiro ano de governo Lula, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003, o 

país recebeu a visita de trabalho do presidente da República Dominicana, Rafael Hipólito 

Mejía Domínguez, acompanhado de sua comitiva. Essa seria a primeira ocasião em que 

alguns dos pilares da agenda internacional do Brasil apareceriam nas discussões bilaterais 

com um dos países da região. Esses tópicos se tornariam recorrentes posteriormente e 

permeariam a grande maioria das reuniões com os países da América Central e do Caribe: (i) 

a reforma das Nações Unidas e a ampliação do Conselho de Segurança; (ii) as assimetrias no 

comércio internacional e a luta pelo fim dos subsídios e das barreiras agrícolas implementados 

pelos países desenvolvidos; (iii) a necessidade de maior democratização do sistema 
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internacional; (iv) a importância da inclusão social, da erradicação da fome e do combate à 

pobreza. 

Através de comunicado conjunto, os presidentes brasileiro e dominicano ressaltaram a 

importância da reforma do sistema das Nações Unidas e a necessidade de assegurar o ingresso 

de países em desenvolvimento como membros-permanentes do Conselho de Segurança. Nesse 

âmbito, o presidente dominicano declarou ver com simpatia a admissão do Brasil como 

membro-permanente caso seja concretizada tal reforma (BRASIL, 2003, p. 373-374). Entre 

outros assuntos, os mandatários ainda discutiram a cooperação entre os dois países no que diz 

respeito a projetos sociais com vistas à eliminação da pobreza e a promoção da inclusão 

social. O presidente Lula aproveitou a oportunidade para apresentar ao mandatário 

dominicano os programas “Fome Zero”, “Primeiro Emprego” e “Bolsa Escola”. Além disso, 

os dois presidentes discutiram assuntos referentes aos desequilíbrios e assimetrias no 

comércio internacional que permitem a utilização de subsídios e barreiras comerciais a 

produtos nos quais os países em desenvolvimento possuem maior grau de competitividade, 

em especial os produtos agrícolas. Nesse sentido, os dois líderes concordaram no alinhamento 

de posições nas negociações da Rodada Doha, assim como nas negociações para a ALCA 

(BRASIL, 2003, p. 374-375). 

Ainda na mesma ocasião foram celebrados diversos instrumentos jurídicos entre os 

dois países, destacando-se o “Acordo de Cooperação entre suas academias diplomáticas” e o 

“Memorando de Entendimento sobre o Programa de Cooperação Técnica” – que busca 

fortalecer os programas de cooperação já vigentes entre os dois países. Entre os temas de 

cooperação brasileiro-dominicana encontram-se tópicos relativos à transferência de tecnologia 

e capacitação de pessoal no manejo clínico e tratamento de portadores de HIV/AIDS. Durante 

as reuniões, o governo brasileiro se comprometeu a doar medicamentos antirretrovirais 

genéricos produzidos por laboratórios públicos para o tratamento de doentes na República 

Dominicana (BRASIL, 2003, p. 375). No que diz respeito à promoção comercial destacam-se 

ainda no ano de 2003 os preparativos para a abertura da Seção de Promoção Comercial 

(SECOM) em território dominicano com o objetivo de cobrir toda a região caribenha 

(BRASIL, 2003, p. 415). 

O ano de 2004 foi marcado pela realização de diversas reuniões bilaterais e pelo início 

de uma série de encontros multilaterais envolvendo o Brasil e os países da América Central e 

do Caribe. Não obstante, um dos fatos mais marcantes para a política externa brasileira para a 
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região, naquele ano, foi o início das atividades da MINUSTAH. Ao assumir o comando 

militar da missão da ONU, além dos tópicos já mencionados anteriormente, questões 

referentes à estabilização do Haiti entraram definitivamente para a agenda de discussões com 

os países da região. Ademais, esse fato fez com que a chancelaria brasileira buscasse um 

contato ainda maior com os países caribenhos e uma forte aproximação ao CARICOM – 

tendo em vista a posição brasileira de que a estabilização haitiana só seria possível com o 

auxílio e cooperação dos países vizinhos. 

Atendendo ao convite do chanceler guatemalteco, Jorge Briz Abularach, o Ministro 

das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, visitou a Guatemala no dia 22 de abril de 

2004. Além de discutirem diversos temas de cooperação técnica, alguns dos pilares que 

mencionamos anteriormente também fizeram parte da pauta da reunião. Na ocasião, os 

chanceleres destacaram os desiquilíbrios e as assimetrias das regras comerciais internacionais 

e concordaram na importância de se buscar alternativas para tornar os benefícios oriundos do 

comércio mundial igual para todos. Concordaram também que os dois países deveriam buscar 

uma maior coordenação no âmbito da OMC e nas negociações da ALCA. No tocante a 

reforma das Nações Unidas, ainda que o Brasil não tenha conseguido um apoio explícito a sua 

aspiração a membro-permanente do Conselho de Segurança, os dois chanceleres expressaram 

em comunicado conjunto a legitimidade brasileira “para eventualmente ocupar assento 

permanente naquele órgão”.
26

 Além disso, a reunião ainda versou sobre a importância da 

inclusão social e da erradicação da pobreza (BRASIL, 2004a, p. 316-317). 

No dia seguinte o chanceler brasileiro participou como convidado da Reunião de 

Ministros de Relações Exteriores do Sistema da Integração Centro-Americana (SICA). 

Durante a reunião, foram debatidos temas relativos a programas de cooperação para inclusão 

social e combate a pobreza; questões referentes ao comércio, investimento e a inserção 

competitiva no mercado internacional; assuntos relacionados aos processos de integração 

regional; tópicos acerca do fortalecimento do multilateralismo; além de temas de cooperação 

para o desenvolvimento e para o combate a ilícitos internacionais (BRASIL, 2004a, p. 315-

316). 

                                                           
26

 O apoio do governo da Guatemala à aspiração brasileira tornou-se expresso em reuniões bilaterais posteriores 

(BRASIL, 2006a, p. 281). 



78 

 

 

Em comunicado conjunto, os países membros do SICA e o Brasil expressaram a 

vontade de manter consultas políticas, inclusive à margem de reuniões multilaterais e 

regionais. Com vistas a suprir essa necessidade e sistematizar a coordenação política desejada, 

decidiram pelo estabelecimento do Mecanismo de Diálogo Político e Cooperação entre o 

Brasil e os países do SICA. O mecanismo, programado para se reunir bianualmente, tem 

como objetivo o aprofundamento das relações entre os países mencionados e o auxílio no 

entendimento mútuo e na cooperação econômica, técnico-científica, social e cultural. Além 

disso, os países se comprometeram em intensificar a cooperação no âmbito da ONU, da OEA 

e de outros fóruns multilaterais em temas de interesse recíproco com o objetivo de buscar um 

sistema internacional mais democrático e equitativo. Na ocasião ainda foram discutidos temas 

referentes à área social, como os resultados obtidos pelo governo brasileiro com o programa 

“Fome Zero”. Por fim, também vale mencionar as conversações a respeito da possibilidade de 

se negociar um acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e os países centro-americanos 

(BRASIL, 2004a, p. 319-321). 

Ao ser questionado pelo jornal guatemalteco “Prensa Libre” se a visita brasileira à 

América Central era decorrente de uma decisão da chancelaria brasileira de marcar presença 

no subcontinente e, de certa forma, reverter a influência dos Estados Unidos na região centro-

americana, Celso Amorim foi cauteloso e afirmou que o Brasil buscava estar presente em toda 

a América Latina, e isso incluía logicamente a América Central. O ministro aproveitou para 

ressaltar as facilidades de integração entre países que possuem um nível de desenvolvimento 

similar e a importância de se ampliar o diálogo entre o MERCOSUL e os processos de 

integração centro-americanos (PRENSA LIBRE, 2004, p. 385). 

Em agosto de 2004, alguns dias após receber a visita ao Brasil do presidente eleito do 

Panamá, Martín Torrijos Espino (BRASIL, 2004b, p. 337), o presidente Lula foi à República 

Dominicana para participar da cerimônia de posse do presidente Leonel Fernández Reyna. No 

dia seguinte, 17 de agosto, o presidente participou da Reunião de Chefes de Estado e/ou 

Governo Latino-Americanos e Caribenhos
27

 na qual foram discutidos temas referentes ao 

combate à pobreza, o aperfeiçoamento dos mecanismos de integração e cooperação, o 
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 Participaram da reunião e assinaram a “Declaração de São Domingo” os mandatários de dez países: Antígua e 

Barbuda, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Países Baixos, República Dominicana, Turks e Caicos 

e Uruguai. 
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fortalecimento do multilateralismo e temas referentes a investimentos e ao intercâmbio 

comercial (BRASIL, 2004b, p. 343). 

Na ocasião, os mandatários presentes na reunião assinaram a “Declaração de São 

Domingos”, na qual expressaram, entre outras coisas: (i) a preocupação frente à pobreza e a 

exclusão social e o decorrente aumento da violência; (ii) o comprometimento com a reforma 

das Nações Unidas e com a busca pela democratização da organização através do ingresso de 

novos membros-permanentes no Conselho de Segurança; (iii) o empenho no apoio à 

reconstrução política e econômica do Haiti; (iv) a intenção de engendrar uma maior 

coordenação em temas de interesse comum como, por exemplo, no que se refere ao comércio 

de produtos agrícolas; (v) e o comprometimento em realizar reuniões para a discussão de 

acordos de livre comércio entre o MERCOSUL, SICA e o CARICOM que respeitem as 

assimetrias entre as economias e protejam os países menores (BRASIL, 2004b, p. 345-347). 

Ainda em território dominicano, durante o seu discurso no encontro com empresários 

na Câmera de Comércio Brasil-República Dominicana, o presidente Lula evidenciou a sua 

vontade de buscar uma integração de toda a região latino-americana. Segundo o presidente, a 

intenção era agregar todos os países da América do Sul ao MERCOSUL ainda em 2004. O 

passo seguinte seria estender essa possibilidade a todos os países da América Latina. Como 

argumento para a integração regional e para uma maior aproximação entre países da região, o 

presidente buscou evidenciar a importância da diversificação de parceiros como forma de se 

ampliar os ganhos no cenário internacional (LULA DA SILVA, 2004b, p. 2-4). 

A verdade é que todos nós estávamos habituados, até com tranquilidade, a ver os 

Estados Unidos e a União Europeia como únicos grandes parceiros nas nossas 

relações comerciais. [...] E, na verdade, os Estados Unidos e a União Europeia são 

os mais importantes parceiros individuais do Brasil. Entretanto, a relação comercial 

tem um limite. Chega um momento em que para você ganhar mil dólares a mais, 

você tem que trabalhar mil vezes mais, porque já atingiu um patamar muito elevado. 

[...] Nós temos que procurar novos parceiros. Temos que procurar, sobretudo, 

parceiros que tenham similaridades com o Brasil. O que o Brasil pode fazer por um 

país, o que esse país pode fazer pelo Brasil? Por exemplo, na China, eles nos 

emprestam tecnologia de lançamento de satélites, e nós emprestamos a eles a 

tecnologia para produzir aviões. É uma complementaridade. Com a Índia é a mesma 

coisa, com a África do Sul é a mesma coisa. E isso nós queremos fazer, agora, com 

os países do Caribe, tentando mostrar para eles que uma boa relação da América 

Latina, uma boa relação com a América do Sul não implica criar nenhum tipo de 

problema para a sua relação com os dois blocos hegemônicos do mundo, Estados 

Unidos e União Europeia. Pelo contrário, terão novos parceiros, novas opções e, 

quanto menos pertencer aos dois blocos mais ricos, mais chances nós teremos de 

ganhar alguma coisa (LULA DA SILVA, 2004b, p. 4). 
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É importante ressaltar que ainda que o presidente Lula tenha expressado a sua intenção 

de buscar uma parceria recíproca e complementar com os países centro-americanos e 

caribenhos, quando analisamos os projetos de cooperação estabelecidos com a região, ao 

longo dos oito anos de governo, é possível constatar que a grande maioria deles consiste na 

transferência unilateral de tecnológica brasileira para os países da América Central e do 

Caribe. Nesse sentido, é possível argumentar que, diferentemente da cooperação que o Brasil 

estabeleceu com a China, Índia e África do Sul, no mesmo período, a cooperação brasileira 

com o subcontinente se baseou muito mais em uma doação de tecnologia com vistas a uma 

troca indireta – utilizando a presença brasileira e os projetos de cooperação para exercer 

influência e buscar apoio a sua agenda e aos seus projetos internacionais. 

Ainda no mês de agosto de 2004, menos de quatro meses após a visita de Celso 

Amorim à Guatemala, o ministro Jorge Briz Abularach realizou visita ao Brasil. Na ocasião o 

chanceler guatemalteco informou o seu homologo brasileiro do interesse da Guatemala em ser 

beneficiada pelo “Programa de Substituição Competitiva de Importações”, que estava em fase 

de experimentação na América do Sul. Nesse segundo encontro entre os dois chanceleres no 

ano de 2004, além de discutirem temas que já haviam sido pauta da reunião anterior, os dois 

ministros tomaram a oportunidade para trocarem impressões acerca da situação no Haiti e da 

participação de contingentes de ambos os países na MINUSTAH (BRASIL, 2004b, p. 350-

353). 

No dia 05 de outubro de 2004, o Brasil recebeu a visita da chanceler e vice-primeira 

ministra de Barbados, Billie Miller. Na ocasião foram firmados acordos de cooperação 

educacional para o intercâmbio de dissentes e docentes entre as instituições de ensino dos dois 

países, e para a difusão cultural no território da outra parte. Durante as reuniões, os 

chanceleres ressaltaram a cooperação entre os dois países no combate e prevenção ao 

HIV/AIDS e discutiram a respeito da possibilidade de o Brasil prestar assistência técnica para 

o estabelecimento de um sistema de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar em 

Barbados. Por fim, concordaram na necessidade de reforma do sistema das Nações Unidas, 

tanto no que se refere ao Conselho de Segurança quanto à Assembleia Geral. Nesse âmbito, a 

chanceler de Barbados expressou seu apoio à candidatura brasileira na condição de membro-

permanente ao Conselho de Segurança (BRASIL, 2004b, p. 400-402). 

Passado pouco mais de um mês, entre os dias 21 e 22 de novembro de 2004 o 

chanceler brasileiro retribuiu a visita e manteve reuniões de caráter bilateral em Barbados, 
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além de participar de uma conferência com os membros do CARICOM. Essa foi a primeira 

ocasião em que um chanceler brasileiro visitou o país caribenho. Nessa oportunidade foi 

firmado o “Acordo de Cooperação Técnica”, que serve como marco para futuros projetos de 

cooperação entre os dois países. Ademais, ampliando a cooperação educacional e cultural já 

existente, os dois países decidiram pela abertura de uma Cátedra de Estudos Brasileiros em 

uma universidade local como forma de promover a difusão da cultura brasileira, da língua 

portuguesa e de diversas outras atividades culturais em território barbadiano (BRASIL, 

2004b, p. 448-449). 

No âmbito do MERCOSUL, os chanceleres do bloco reuniam-se com os ministros dos 

países membros do Sistema da Integração Centro-Americana (SICA) no dia 22 de setembro 

de 2004. Na ocasião foram acordadas medidas para ampliar o conhecimento mútuo através da 

realização de missões técnicas exploratórias a respeito da realidade econômica e comercial 

dos países envolvidos. Além disso, os representantes presentes concordaram sobre a 

necessidade da troca de experiências entre as secretarias do MERCOSUL e do SICA em 

questões referentes aos processos integracionistas (BRASIL, 2004b, p. 391). 

No dia 3 de novembro de 2004, a margem da Cúpula do Grupo do Rio, os chanceleres 

dos dois blocos se reuniram mais uma vez e aprovaram um programa de trabalho para o 

primeiro semestre de 2005 prevendo reuniões e ações a serem desenvolvidas com o intuito de 

iniciar um processo de negociação de um acordo de livre comércio MERCOSUL-SICA. No 

programa de trabalho ficou estabelecida a observação das estruturas tarifárias, das legislações 

sanitárias e fitossanitárias, das normas e regulamentos técnicos, entre outros assuntos de 

caráter prático (BRASIL, 2004b, p. 418). 

Ainda no âmbito do MERCOSUL, no final do ano, em 16 de dezembro de 2004, 

realizou-se em Belo Horizonte a Reunião do Conselho do Mercado Comum com Estados 

Associados e Países Convidados.
28

 Nessa oportunidade foi emitido um comunicado conjunto 

MERCOSUL-CARICOM, em que os membros dos dois blocos ressaltaram o interesse mútuo 

em estreitar seus laços comerciais. Nesse sentido, a exemplo das negociações realizadas com 
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o SICA, no mês anterior, estabeleceram um plano de trabalho para o ano de 2005 em moldes 

quase idênticos ao programado com o bloco centro-americano (BRASIL, 2004b, p. 476-478). 

No ano seguinte, seguindo os cronogramas estabelecidos, nos dias 21 e 22 de fevereiro foi 

realizada a primeira rodada de negociações MERCOSUL-SICA na capital hondurenha, para 

logo em seguida, nos dias 24 e 25, ser realizada a rodada de negociações MERCOSUL-

CARICOM, em Trinidad e Tobago (BRASIL, 2005a, p. 261-262). 

As relações com os países centro-americanos e caribenhos ao longo do terceiro ano de 

governo foram marcadas pela assinatura de importantes acordos de cooperação técnica, 

especialmente na área de biocombustíveis, além das primeiras visitas ao território brasileiro 

de chefes de governo de Belize e da Jamaica. Além disso, a partir daquele ano, o forte apoio 

do governo brasileiro para a realização de encontros empresariais, além do desenvolvimento 

de um programa de incentivos a investimentos, tornou evidente o viés logístico da política 

externa brasileira para a região. 

Em 13 de janeiro de 2005, o ministro Celso Amorim realizou visita a Trinidad e 

Tobago. O objetivo da visita era identificar a possibilidade do estabelecimento de projetos de 

cooperação na área de comércio, educação e saúde (BRASIL, 2005a, p. 209). Seguindo o 

padrão das reuniões bilaterais anteriores com os países da região, o tema referente à reforma 

do Conselho de Segurança da ONU apareceu novamente na declaração conjunta dos dois 

países. Nessa ocasião, foi reconhecida a aspiração brasileira em ocupar um assento no 

Conselho, sem que houvesse um apoio expresso por parte tobaguiana. Questões a respeito da 

coordenação de posições em negociações comerciais, nas negociações da ALCA e na OMC 

da mesma forma estiveram presentes na declaração, assim como a importância do combate a 

fome e a pobreza (BRASIL, 2005a, p. 213-215). 

No dia 4 de março de 2005 aconteceu, na cidade do Panamá, o Encontro Empresarial 

MERCOSUL-SICA-CARICOM, com rodadas de negócios à margem da Exposição 

Comercial Internacional (EXPOCOMER). Além de participar do encontro empresarial, a 

delegação brasileira também participou da EXPOCOMER que contou com a presença de 492 

empresas de 32 países, das quais 124 eram brasileiras. Logo após a realização da exposição 

comercial em território panamenho, a delegação de empresários brasileiros seguiu para 

Trinidad e Tobago para participar da Trade & Investment Convention 2005. (BRASIL, 2005a, 

p. 240-241). 
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Em 16 de maio de 2005 o ministro Celso Amorim realizou a primeira visita de um 

chanceler brasileiro a Jamaica (BRASIL, 2005a, p. 351). Em solo jamaicano o ministro 

brasileiro aprofundou a parceria bilateral através da assinatura de acordos na área do açúcar, 

etanol e agricultura tropical. No dia seguinte, o chanceler seguiu em viagem a Barbados onde 

manteve reunião bilateral com a chanceler do país, Billie Miller, ocasião em que discutiram 

temas de cooperação na área de saúde, agricultura, securitária e cultural (BRASIL, 2005a, p. 

355-357). 

A viagem realizada pelo presidente Lula entre os dias 12 e 13 de setembro de 2005, ao 

território guatemalteco, pautaria boa parte das ações subsequentes do governo brasileiro em 

relação à região. O primeiro dia da visita foi dedicado a realizações de reuniões de cunho 

bilateral – durante as quais foram assinados diversos atos, incluindo o “Memorando de 

Entendimento Sobre Consultas” entre os dois governos, com o objetivo de estreitar os laços 

políticos entre o Brasil e a Guatemala. Além do memorado, também foram firmados acordos 

para dar continuidade a implementação do projeto “Bolsa Escola” e “Alfabetização Solidária” 

na Guatemala. Na ocasião, os mandatários aproveitaram a oportunidade para aprofundarem a 

discussão a respeito da possibilidade de uma maior cooperação entre os dois países na área de 

defesa (BRASIL, 2005b, p. 285). 

Além disso, o governo brasileiro aproveitou a realização do I Encontro Empresarial 

SICA-Brasil, para lançar o “Programa de Incentivos aos Investimentos Brasileiros na América 

Central e Caribe (PIBAC)”. A iniciativa buscava tirar proveito das preferências alfandegárias 

que os países centro-americanos possuem com os Estados Unidos, em decorrência do 

estabelecimento do CAFTA-DR, que a partir de sua entrada em vigor concederia tarifa zero 

para 99,2% dos produtos provenientes do bloco. Nesse sentido, o PIBAC buscava facilitar o 

intercâmbio entre os empresários brasileiros e os empresários locais de forma a fomentar o 

ingresso de empresas brasileiras em solo centro-americano (TOLEDO, 2005). 

No dia seguinte, o presidente brasileiro participou da Reunião de Chefes de Estado e 

Governo do Sistema da Integração Centro-Americana (SICA) e da República Federativa do 

Brasil. Nessa ocasião, foi assinado bilateralmente com todos os países-membros do bloco 

centro-americano o “Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na Área de Técnicas 

de Produção e Uso de Etanol Combustível”.
29

 Além da assinatura do protocolo de cooperação, 
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em Honduras e na República Dominicana. 
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foi programada uma missão dos países do SICA ao Brasil para a visitação de fábricas de 

produção de etanol, da indústria automotiva brasileira, além de entidades responsáveis pela 

regulamentação técnica e ambiental do produto. Durante a reunião, os membros do bloco 

centro-americano reiteraram a proposta que já haviam feito ao Brasil em abril de 2000, para 

que o país se tornasse um membro extra-regional do Banco Centro-Americano de Integração 

Econômica (BCIE) (BRASIL, 2005b, p. 289-290). A missão prevista durante a assinatura dos 

atos veio ao Brasil entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2006, quando foi realizado de um 

seminário a respeito da normatização, transporte e comercialização do etanol combustível e 

também reuniões com representantes da ANP, PETROBRÁS, INMETRO e BNDES 

(BRASIL, 2006a, p. 255). 

Em 13 de março de 2006 o Brasil recebeu a visita do presidente guatemalteco Oscar 

Berger, essa foi a primeira vez que um presidente da Guatemala visitou o Brasil (BRASIL, 

2006a, p. 278). Nessa oportunidade foi firmado o “Acordo de Cooperação no Domínio da 

Defesa”, com vistas a proporcionar o intercâmbio de experiência na área de defesa e a troca 

de visitas de especialistas (BRASIL, 2006a, p. 280). Em discurso durante cerimônia oficial no 

Palácio do Itamaraty, o presidente Lula falou da importância da atuação coordenada dos 

países em desenvolvimento nas negociações internacionais (LULA DA SILVA, 2006, p. 2-3). 

Temos de nos unir em grandes blocos para enfrentar os desafios nas negociações 

comerciais da OMC. Nessas negociações, Guatemala e Brasil trabalham juntos no 

G-20 para mudar o panorama para suas exportações agrícolas nos mercados dos 

países ricos. Estamos numa encruzilhada do processo negociador, mas temos que 

garantir que a Rodada de Doha não acabe num impasse. E, por isso, este é um 

momento de decisões políticas. [...] Eu tenho dito em todos os cantos do mundo a 

que eu vou, que a agricultura é muito importante para todos os países, mas para os 

países menores e pobres ela tem uma importância maior. Porque na França, a 

agricultura ocupa apenas 1% da força de trabalho, na Inglaterra, a agricultura ocupa 

apenas 2,8% da força de trabalho. Mas no Brasil ocupa 25%, na Guatemala deve 

ocupar acima de 50%, em Camarões ocupa 70%, e na União Europeia toda, apenas 

4,8% da força de trabalho está na agricultura. Portanto, não tem sentido o subsídio 

agrícola impedir os países mais pobres de serem mais competitivos (LULA DA 

SILVA, 2006, p. 2-3). 

Em 24 de abril o chanceler brasileiro visitou Granada para participar da Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores do Conselho de Relações Exteriores da Comunidade do 

Caribe (CARICOM). Na ocasião, o chanceler aproveitou a oportunidade para manter reuniões 

de cunho bilateral com o seu homologo e também com o primeiro-ministro de Granada 

(BRASIL, 2006a, p. 347). Nessa oportunidade foram assinados dois atos: o “Acordo de 

Cooperação Técnica” e um acordo sobre isenção de vistos. Ainda no mês de abril o Brasil 
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assinou com o CARICOM a “Carta de intenções sobre Cooperação no Combate ao 

HIV/AIDS” (BRASIL, 2006a, p. 355-356). 

Em maio de 2006, por iniciativa do Itamaraty e do Ministério da Integração Nacional, 

o governo brasileiro ofereceu um curso de capacitação em Defesa Civil para diversos países 

da região. O curso que teve duas semanas de duração contou com a presença de 21 técnicos 

de nove países caribenhos – Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago (BRASIL, 

2006a, p. 357). 

Apesar das comemorações do centenário das relações com os países da América 

Central e do Caribe terem acontecido sem grandes alardes, o aprofundamento alcançado ao 

longo do primeiro quadriênio de governo Lula foi considerável. Com a reeleição presidencial, 

o projeto de construção de uma identidade latino-americana e caribenha, e, sobretudo o 

projeto brasileiro de busca pela autonomia através da diversificação de parcerias teve 

continuidade. Se no primeiro quadriênio a chancelaria alicerçou os fundamentos para as 

relações com a região, os quatro anos subsequentes foram marcados por um aprofundamento 

qualitativo. 

Não obstante, se por um lado observamos que as relações com os países da região 

primaram por um aprofundamento tanto em âmbito bilateral quanto em âmbito multilateral 

através do apoio brasileiro nas negociações entre o MERCOSUL e os blocos da região, por 

outro, a diplomacia brasileira não esqueceu por completo a presença norte-americana no 

subcontinente. Em março de 2007 foi celebrado o “Memorando de Entendimento Brasil-

Estados Unidos sobre Biocombustíveis” no qual Brasil e Estados Unidos acordam na 

cooperação para o desenvolvimento e difusão dos biocombustíveis, tanto em nível bilateral, 

como com a participação de terceiros. Nesse sentido, optaram por estimular o setor privado de 

quatro países centro-americanos e caribenhos para o investimento em biocombustíveis: El 

Salvador, Haiti, República Dominicana e São Cristóvão e Névis (BRASIL, 2007b, p. 333). 

Em novembro de 2008 esse projeto foi expandido para Honduras, Guatemala, Jamaica e 

outros dois países africanos (BRASIL, 2008e, p. 279). 

Atendendo ao convite do presidente Lula, em 25 de maio de 2007 o presidente do 

Panamá, Martín Torrijos, realizou visita ao Brasil. Na ocasião, foram assinados acordos na 

área de turismo, transportes aéreos, saúde, cultura, esportes, desenvolvimento industrial e 
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inclusão digital (BRASIL, 2007a, p. 455). Os dois mandatários tomaram a oportunidade para 

discutir acerca da importância do combate a fome, a pobreza, o analfabetismo e a exclusão 

social. Nesse sentido, o presidente do Panamá expressou interesse em receber cooperação 

brasileira para aperfeiçoamento de seus programas sociais, especialmente com base na 

experiência brasileira com o programa “Bolsa Família”. As discussões entre os dois 

presidentes versaram também sobre a importância do fortalecimento das Nações Unidas e da 

reforma do Conselho de Segurança. No tocante a esse assunto, o presidente Torrijos 

demonstrou ver com simpatia a aspiração brasileira ao posto de membro-permanente do 

Conselho (BRASIL, 2007a, p. 456-457). 

No mês de agosto o presidente Lula realizou visita a quatro países da região: 

Honduras, Nicarágua, Jamaica e Panamá. Dos quatro países apenas o Panamá já havia 

recebido a visita de um chefe de Estado brasileiro anteriormente. O roteiro iniciado em 

território hondurenho foi marcado pela assinatura de diversos acordos de grande importância 

e pelo apoio recíproco a candidaturas a órgãos multilaterais. 

No mês anterior daquele mesmo ano, o Brasil já havia firmado com Honduras o 

“Acordo de cooperação no Domínio de Defesa” com o objetivo de fomentar o intercâmbio de 

experiências, formação profissional e instrução em suas academias militares. Por ocasião da 

viagem presidencial ao país, foram assinados ainda diversos outros atos dentre os quais se 

destacam o “Memorando de Entendimento sobre Consultas” e também um acordo para 

cooperação entre suas academias de formação diplomática. Além de expressar apoio à 

candidatura brasileira a membro-permanente do Conselho de Segurança, o presidente 

hondurenho Manuel Zelaya aproveitou a oportunidade para expressar apoio à candidatura do 

Dr. Antônio Augusto Cansado Trindade à Corte Internacional de Justiça (BRASIL, 2007b, p. 

258). 

Após deixar o território hondurenho, Lula seguiu viagem à Nicarágua, onde firmou o 

“Memorando de Entendimento Relativo a Consultas sobre Assuntos de Interesse Comum”. 

Na Jamaica o presidente participou da inauguração da segunda usina de desidratação etanol 

com participação de capital brasileiro (BRASIL, 2007b, p. 282). Na ocasião, o presidente 

Lula ainda informou a primeira-ministra da Jamaica sobre a intenção do Brasil de tornar-se 

membro do Banco de Desenvolvimento do Caribe (BRASIL, 2007b, p. 285). No Panamá, o 

presidente participou do Seminário de Comércio e Investimentos Brasil-Panamá e assinou 

acordo para aprofundar a cooperação nas áreas de inclusão social e de produção de 
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biocombustíveis. Ainda em território panamenho, os dois presidentes expressaram a vontade 

de cooperar no apoio mútuo a candidaturas em órgãos multilaterais (BRASIL, 2007b, p. 307-

309). 

Em 29 de maio de 2008, foi realizada a III Cúpula de Chefes de Estado e Governo do 

Brasil e dos países do Sistema da Integração Centro-Americana (SICA), em El Salvador – o 

que fez com que o presidente Lula realizasse a primeira visita de um mandatário brasileiro 

àquele país (BRASIL, 2008d, p. 194). Por ocasião da Cúpula o presidente brasileiro anunciou 

a decisão do governo de aderir ao BCIE na condição de membro extra-regional e não-

tomador. Em decorrência dessa decisão, o presidente-executivo do BCIE veio ao Brasil no 

mês de agosto para dar início ao processo de adesão (BRASIL, 2008e, p. 199-200). Ainda no 

âmbito das relações com o SICA, no dia 7 de outubro foi realizada a I Reunião do Mecanismo 

Permanente de Consulta Política Brasil-Sistema da Integração Centro-Americana (SICA). 

Durante a reunião, foi aprovada a admissão do Brasil como observador regional ao bloco 

centro-americano (BRASIL, 2008e, p. 237-239). 

Além disso, o ano de 2008 foi marcado ainda pela primeira visita ao Brasil de um 

chefe de governo tobaguiano (BRASIL, 2008e, p. 188-189), e pela assinatura de contratos de 

prospecção de petróleo e dimensionamento das reservas petrolíferas em Cuba, entre a 

PETROBRÁS e a Cuba Petróleo (CUPET). Além da assinatura desse contrato, também foi 

inaugurado em território cubano o centro de negócios da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (APEX), em Havana (BRASIL, 2008e, p. 262). 

Em âmbito multilateral, por iniciativa brasileira, nos dias 16 e 17 de dezembro de 

2008, trinta e três países
30

 da América Latina e do Caribe se reuniram para a realização da I 

Cúpula da América Latina e do Caribe (CALC), com o objetivo de discutir questões de 

cooperação, integração e desenvolvimento. Nessa ocasião foi adotada a “Declaração de 

Salvador” em que os países da região decidiram pelo desenvolvimento ações de cooperação: 

(i) entre os mecanismos sub-regionais de integração; (ii) com vistas à construção de uma nova 

arquitetura financeira internacional e para a adoção de uma postura conjunta frente às crises 

financeiras internacionais; (iii) para geração e diversificação de recursos energéticos; (iv) para 
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a ampliação da conectividade da infraestrutura física da região; (v) em programas de 

desenvolvimento social e erradicação da pobreza; (vi) para assegurar a segurança alimentar e 

nutricional; (vii) para promoção e intercâmbio de boas práticas de desenvolvimento 

sustentável; (viii) na prevenção, redução de riscos e mitigação de desastres naturais; (ix) na 

promoção dos direitos humanos e combate ao racismo; (x) em temas referentes à circulação 

de pessoas e migrações; (xi) para identificação e implementação de estratégias de cooperação 

sul-sul; (xii) para ampliar a projeção internacional da região (BRASIL, 2008c). 

Na cerimônia de abertura da Cúpula, o presidente Lula ressaltou a necessidade da 

criação de uma unidade entre os países latino-americanos e caribenhos.  

Esta Cúpula tem uma mensagem simples, mas fundamental: só superaremos os 

desafios da integração e desenvolvimento se assumirmos nossa vocação latino-

americana e caribenha. Devemos fazê-lo sem espírito de confrontação com quem 

quer que seja. Nossa unidade deve ser entendida como contribuição para um novo 

mundo multipolar e multilateral. Os desafios são muitos, como mostram os temas 

que escolhemos para nossas discussões: as crises financeiras, energética, alimentar e 

ambiental. As incertezas que o mundo vive tornam mais urgentes conjugarmos 

esforços e demonstrarmos liderança na busca de soluções inovadoras e solidárias. Os 

diferentes mecanismos de integração, em nossa região, oferecem um sólido ponto de 

partida (LULA DA SILVA, 2009, p. 16). 

No ano seguinte, no dia 6 de novembro de 2009, foi realizada a reunião ministerial da 

CALC em território jamaicano. Durante essa reunião, foi adotado o “Plano de Ação de 

Montego Bay”, que definiu diversas iniciativas com vistas a garantir a implementação e a 

operacionalização dos pontos de cooperação levantados pela “Declaração de Salvador” 

(BRASIL, 2009b). Por meio da Declaração do Plano de Ação a iniciativa foi tomando forma e 

entre 21 e 23 de fevereiro de 2010 foi realizada a II Cúpula da América Latina e do Caribe no 

México, em paralelo com a XXI Cúpula do Grupo do Rio. Foi nessa ocasião em que foi criada 

a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), com o objetivo de 

unificar o Grupo do Rio – fórum de concertação política da América Latina e Caribe – e a 

CALC – fórum de cooperação da região. A realização da II CALC e a criação da CELAC 

coroaram o projeto brasileiro de busca por uma real cooperação e coordenação da América 

Latina e do Caribe. 

Contudo, não foi somente através da cooperação técnica e dos mecanismos de atuação 

multilateral que o Brasil marcou presença em território centro-americano e caribenho. A ajuda 

humanitária seguiu fortemente presente na política externa brasileira para a América Central e 

o Caribe durante o governo Lula. Em outubro de 2004 o governo brasileiro doou para a ilha 
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de Granada e para a Jamaica mais de cem kits de calamidade pública com medicamentos de 

farmácia básica (BRASIL, 2004b, p. 413). Em dezembro do mesmo ano foi doado um lote de 

um milhão de vacinas dT (de prevenção ao tétano e a difteria) à República Dominicana. 

Ambas as doações foram decorrentes da solidariedade prestada aos países afetados pelas 

tempestades tropicais que atingiram a região caribenha naquele ano (BRASIL, 2004b, p. 472). 

No ano de 2005, no mês de outubro, o Brasil doou um total de doze toneladas de 

medicamentos e seis toneladas de alimentos a El Salvador e a Guatemala em decorrência da 

erupção vulcânica e das chuvas torrenciais que atingiram esses países (BRASIL, 2005b, 339). 

Em novembro, foram enviadas quatorze toneladas de donativos, arrecadados junto à 

população brasileira pelo cônsul salvadorenho, para as vítimas do furacão Stan e da erupção 

do vulcão Ilamatepec (BRASIL, 2005b, 380). 

Em agosto de 2007, em decorrência do furacão Dean que atingiu a Jamaica, o governo 

brasileiro enviou dez toneladas de alimentos, seis toneladas de medicamentos, além de 

vacinas e hipoclorito de sódio para a purificação da água (BRASIL, 2007b, p. 354). Nos 

meses de setembro e novembro o governo brasileiro enviou 60 kits de medicamentos – que 

possibilitam o atendimento emergencial de 30 mil pessoas pelo período de três meses – para a 

Nicarágua, Haiti e República Dominicana em decorrência das inundações causadas pelo 

furacão Félix e pelo furacão Noel. Além dos kits de medicamentos, o governo brasileiro ainda 

enviou mais de 3 toneladas de hipoclorito de sódio para a purificação da água nos três países 

(BRASIL, 2007b, p. 530). Em dezembro do mesmo ano, o Brasil ainda enviou kits de higiene 

e de cozinha, galões de água, cobertores e mosqueteiros, em um valor total de quase 54 mil 

dólares para os refugiados colombianos na fronteira com o Panamá, por meio do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) (BRASIL, 2007b, p. 570-

571). 

Em 2008, o Brasil enviou alimentos e medicamentos a Cuba como ajuda humanitária 

em decorrência das devastações causadas pelos furacões que atingiram a ilha (BRASIL, 

2008e, p. 262). Ainda em 2008, o Brasil doou 1.370 cestas básicas a Belize para as vítimas da 

tempestade tropical Arthur que atingiu o país (BRASIL, 2008b). No início de 2009, em 

conjunto com o governo da Espanha, o Brasil prestou ajuda humanitária em termos de 

segurança alimentar para Cuba, Haiti e Honduras em função das devastações causadas pelos 

furacões Ike, Gustav e Hanna no ano de 2008. O governo brasileiro doou mais de 44 mil 

toneladas de arroz, pouco mais de uma tonelada de leite em pó e 4,5 toneladas de sementes de 
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frutas, verduras e legumes. O governo espanhol se encarregou do transporte e distribuição das 

doações (BRASIL, 2009c, p. 178-179). 

Além de inúmeras outras doações de alimentos e medicamentos desde 2004, em 

decorrência dos terremotos no Haiti em 2010, o Brasil doou 55 milhões de dólares para o 

Fundo de Reconstrução do Haiti (HRF), sendo o segundo país que mais contribuiu com o 

HRF. Em decorrência da tempestade tropical Agatah, que atingiu a Guatemala em maio, em 

meados de 2010 o Brasil realizou doação em um valor total de 850 mil dólares ao Programa 

Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA), a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de auxiliar na aquisição de 

alimentos, recuperação da agricultura e no reforço do sistema de saúde da Guatemala 

(BRASIL, 2010c, p. 190). Em novembro, o Brasil também prestou assistência à ilha de Santa 

Lúcia, enviando um helicóptero para auxiliar no transporte de equipamento e de pessoal no 

apoio a retirada de lama e terra dos locais afetados pelo furacão Tomas que atingiu a ilha 

caribenha no final de outubro (BRASIL, 2010c, p. 325). 

Como se pode notar, a atuação brasileira foi sendo expandida de forma gradual no 

decorrer do governo Lula, e acabou por atingir diversas áreas. Desde a simples prestação de 

ajuda humanitária, passando pela cooperação em áreas tradicionais de agricultura, saúde e 

educação até alcançar temas mais complexos como a cooperação na área de defesa e a criação 

de mecanismos de consultas políticas. Contudo, o Brasil não atuou somente de forma 

bilateral, o país fez-se presente também em meio aos organismos de integração regional tanto 

da América Central quanto do Caribe. 

Desde 2006 o Brasil participa como observador na Comunidade do Caribe 

(CARICOM). Em 26 de abril de 2010 foi realizada, em Brasília, a I Cúpula Brasil-

Comunidade do Caribe (CARICOM), com o objetivo de discutir projetos de cooperação nas 

áreas de saúde, agricultura, educação, formação profissional, turismo e meio ambiente 

(BRASIL, 2010b, p. 400). Na ocasião os países participantes assinaram a “Declaração de 

Brasília” na qual concordam acerca da importância da reforma das Nações Unidas; 

reconheceram as deficiências do sistema financeiro internacional em relação às necessidades 

dos países de renda média com um alto grau de endividamento; e defenderam a importância 

da implementação de projetos de cooperação para recuperação econômica, social, 

institucional e da infraestrutura do Haiti, como forma de auxiliar o país caribenho na busca 

pelo desenvolvimento. 
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Além disso, os participantes da Cúpula também decidiram pelo estabelecimento um 

mecanismo de consultas políticas entre o Brasil e os membros do bloco para o alinhamento de 

posições convergentes perante o sistema internacional; pela adoção de cooperação mútua para 

formação, aperfeiçoamento e capacitação de diplomatas, entre o Instituto Rio Branco e o 

Secretariado do CARICOM, como também entre o Instituto Rio Branco e o Secretariado da 

Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS). Além disso, ainda foram discutidas 

ações conjuntas com vistas: ao combate às mudanças climáticas; à adoção de projetos de 

intercâmbio cultural para ampliar a aproximação entre os povos; à cooperação agrícola e na 

área de saúde; à intensificação das relações para pesquisa e desenvolvimento de fontes de 

energia renováveis e não-renováveis; à realização de estudos conjuntos sobre a viabilidade da 

produção de biocombustíveis na região caribenha; à cooperação nas áreas de defesa civil, 

turismo e financiamento; à necessidade de diminuir o desequilíbrio no comércio entre o Brasil 

e os países do bloco;  a discutir a importância da existência de linhas marítimas regulares para 

transporte de carga, assim como o transporte aéreo de passageiros (BRASIL, 2010b, p. 401-

411). 

Estamos confiantes nessa parceria baseada na força de nossa diversidade. Nossa rica 

herança africana nos faz aliados na luta contra toda forma de discriminação e 

desigualdade. [...] O processo de integração que estamos lançando faz parte de um 

movimento que está reescrevendo a história da América Latina e do Caribe. Na 

Bahia, em 2008, pela primeira vez em 200 anos, as nações latino-americanas e 

caribenhas reuniram-se com uma agenda própria, sem tutelas externas. Há dois 

meses, no México, criamos a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos, na certeza de que problemas comuns exigem soluções compartilhadas. 

Estamos nos espelhando no exemplo da Caricom, que tem sabido atuar como bloco 

coeso e disciplinado. A Comunidade conhece sua força: são 17 milhões de 

caribenhos com um PIB de US$ 80 bilhões. Representam 44% dos votos na OEA e 

7% dos assentos na ONU. Ao fortalecer nossa aliança, forjamos posições conjuntas 

em favor de uma ordem internacional mais justa. [...] Acreditamos na nossa visão de 

um mundo melhor e, sobretudo, um mundo mais justo. Essa é a vocação do Caribe e 

do Brasil: aproximar para unir e unir para mudar (LULA DA SILVA, 2010, p. 1-3). 

Por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) o Brasil ainda auxiliou na 

implementação de diversos projetos de cunho social no subcontinente. Nesse sentido, além da 

implementação dos programas “Bolsa Escola” na Guatemala e em El Salvador (iniciados 

ainda no governo Cardoso) e do programa “Alfabetização Solidária” na Guatemala, destacam-

se projetos centro-americanos que tiveram como inspiração alguns dos programas sociais 

brasileiros como é o caso do programa guatemalteco “Mi Familia Progresa”, inspirado no 

“Bolsa Família” e do programa nicaraguense “Hambre Cero”, inspirado no “Fome Zero”. 
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Ademais, a participação de empresas brasileiras em grandes obras de infraestrutura 

também merece destaque durante o governo Lula. As obras no porto de Mariel em Cuba, com 

a participação da Odebrecht, a construção da usina hidroelétrica de Tumarín na Nicarágua, 

sob a responsabilidade do consórcio Eletrobrás-Queiroz Galvão, entre outras obras de 

infraestrutura e também no setor de transporte na região centro-americana e caribenha 

receberam recursos do BNDES. A atuação de estatais brasileiras, contudo, não se restringe 

apenas ao financiamento. Nesse sentido, é importante ressaltar a decisão do governo brasileiro 

pela abertura de um escritório regional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), batizado de Embrapa Américas com sede no Panamá. 

 

4.3 A atuação brasileira no Haiti 

 

A política haitiana possui um histórico bastante conturbado. Após treze anos de lutas 

sangrentas a pequena ilha caribenha alcançou a independência em 1804. Daquele momento 

em diante, as forças antes unidas em prol da libertação passaram a disputar o poder, dividindo 

o Estado em uma monarquia negra ao norte e uma república mulata ao sul. Somente em 1820 

foi possível a reunificação do país sob a liderança do General Jean-Pierre Boyer, que 

permaneceu vinte e três anos no poder, sem lograr, contudo, a eliminação dos ressentimentos 

entre os dois grupos rivais. Entre 1843 e 1957 o país passou por uma ocupação norte-

americana que durou dezenove anos, além de uma série de golpes de Estado. Em 1957 

inaugurou-se mais um longo período de regime ditatorial, inicialmente sob o comando de 

François Duvalier (1957-1971) e posteriormente sob o chefia do seu filho, Jean-Claude 

Duvalier (1971-1986) (CÂMARA, 1998, p. 49-55). 

As dificuldades em torno da democratização do pequeno país caribenho fizeram com 

que a OEA se envolvesse no processo a partir de 1986, logo após a queda de Jean-Claude. 

Entre 1986 e 1991 o país foi governado por cinco governos distintos, sendo três deles 

governos militares. Em fevereiro de 1991 após a realização de eleições livres sob os auspícios 

de 400 observadores internacionais, Jean-Bertrand Aristide assumiu o poder. Contudo, o 

presidente eleito foi deposto menos de oito meses depois (CÂMARA, 1998, p. 55-71). Após a 

queda de Aristide a situação política seguiu crítica no país, suscitando o envolvimento do 
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Conselho de Segurança das Nações Unidas na questão. A partir de 1993, além das missões da 

ONU – Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH), Missão das Nações Unidas de Apoio 

ao Haiti (UNSMIH), Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH) e, por fim, 

a Missão de Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti (MIPONUH) – também estiveram em 

solo haitiano forças multinacionais. 

A participação brasileira na questão da instabilidade democrática do país se restringiu 

ao apoio às iniciativas no âmbito da OEA. A chancelaria do Brasil advogou pela busca por 

uma solução hemisférica para o problema, acreditando que o envolvimento das Nações 

Unidas poderia abrir um precedente para intervenções internacionais em assuntos internos aos 

países da região. Apesar das pressões do governo norte-americano para que o Brasil aderisse à 

força multinacional autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU em 1994, o governo 

brasileiro não somente optou pela não participação como também se absteve na votação que 

deu o aval à constituição daquela força (CÂMARA, 1998, p. 168-171). 

A despeito das inúmeras tentativas de solucionar os problemas haitianos, a situação 

voltou a se tornar tensa novamente após as eleições de 2000, quando Aristide e o seu partido 

Fanmi Lavalas foram declarados vitoriosos nas eleições presidenciais e parlamentares. Em 

decorrência das acusações de fraude eleitoral iniciou-se então um período de forte repressão 

da oposição por parte de alguns setores da Polícia Nacional Haitiana e de grupos armados que 

suportavam o presidente Aristide. No final de 2003, uma nova união oposicionista se formou 

e ganhou força clamando pela renúncia presidencial. A tensão fez com que em janeiro de 

2004 fosse iniciado um processo de mediação por parte do CARICOM. Apesar dos esforços a 

oposição não aceitou o acordo proposto e no início de fevereiro teve início um conflito 

armado na região norte do país – mais especificamente na cidade de Gonaives – que 

rapidamente se espalhou para outras cidades da região, fazendo com que os insurgentes 

dominassem o norte do país (UNITED NATIONS, 2006a, p. 288-289). 

No dia 29 de fevereiro Aristide deixou o Haiti em busca de exílio. No mesmo dia, o 

Conselho de Segurança autorizou a formação de uma Força Multinacional Interina (MIF) para 

atuar no Haiti com o objetivo de contribuir para a estabilização e a segurança e facilitar o 

provimento de ajuda humanitária (UNITED NATIONS, 2006a, p. 290). No dia 30 de abril de 

2004, através de uma nova resolução do Conselho, foi estabelecida a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). Por meio da resolução 1542 foi 

estabelecido o mandato da Missão e decidido pela transferência das atribuições da MIF para a 
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MINUSTAH no dia 1º de junho. A resolução estabeleceu a missão civil-militar composta de 

1.622 civis e 6.700 militares (UNITED NATIONS, 2004). 

Internamente, a participação do Brasil na MINUSTAH suscitou posições contrárias e 

favoráveis tanto no Congresso Nacional quanto na impressa. Dessa forma, o chanceler 

brasileiro buscou esclarecer as razões pelas quais o Brasil havia optado pela participação e 

aceitado o comando militar da Missão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara de Deputados. Na reunião ocorrida no dia 12 de maio de 2004, Celso 

Amorim ressaltou que o Brasil havia decidido pela participação na MINUSTAH como uma 

resposta a um chamado de emergência internacional. Além disso, o chanceler deixou claro 

que a posição brasileira era decorrente da convicção de que uma participação ativa traria 

maior autoridade ao país nas decisões do Conselho de Segurança e, dessa forma, seria 

possível garantir que o compromisso assumido pela comunidade internacional seria 

direcionado a busca por uma solução definitiva para os problemas haitianos e não se 

restringiria apenas a uma ação emergencial (AMORIM, 2004, p. 110). 

Ademais, perante a Comissão, o chanceler ainda defendeu que Brasil tivesse o maior 

contingente militar da Missão, uma vez que isso facilitaria a mobilização das tropas, além de 

dar um maior respaldo às posições do país no processo decisório do Conselho de Segurança. 

Durante a reunião, Amorim ainda ressaltou as diferenças entre a MINUSTAH e as missões 

anteriores no Haiti, das quais o Brasil não havia participado, e reforçou a importância de o 

Brasil se envolver em questões regionais e exercer a sua responsabilidade internacional para 

que outros não o façam no lugar do Brasil (AMORIM, 2004, p. 111-112). 

Após a aprovação pelo Congresso Nacional do envio de um contingente de 1.200 

militares, as tropas brasileiras embarcaram para o Haiti através da base aérea de Brasília e do 

porto do Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 2004. Durante a cerimônia de embarque, em 

Brasília, o presidente Lula ressaltou o orgulho de o Brasil ter sido convidado para chefiar a 

Missão e destacou que o convite representava o reconhecimento, por parte da comunidade 

internacional, da capacidade e da vontade brasileira de contribuir para a paz mundial (LULA 

DA SILVA, 2004a, p. 2). 

Ao nos manifestarmos diante de uma crise como a que está acontecendo no Haiti, 

estamos exercendo nossa responsabilidade no cenário internacional. No caso do 

Haiti, consideramos que foram preenchidas as condições para uma operação da 

ONU. Como membro do Conselho de Segurança, o Brasil buscou refletir as 

preocupações de nossa região e interpretar os interesses do povo haitiano e da 
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comunidade internacional. Por esta razão, decidimos também aceitar o comando da 

operação de paz estabelecida pelo Conselho de Segurança que terá, entre outras 

tarefas, a responsabilidade de proteger civis sob ameaça, de apoiar instituições que 

defendam os direitos humanos, de promover a reconciliação nacional do Haiti. São 

desafios importantes, mas não nos intimidam (LULA DA SILVA, 2004a, p. 2-3). 

Em um ato simbólico, no dia 18 de agosto de 2004 foi realizada uma partida amistosa 

de futebol entre as seleções do Brasil e do Haiti na capital haitiana de Porto Príncipe. O “jogo 

da paz” contou com a presença do presidente Lula e marcou a data que posteriormente passou 

a ser comemorada como o “dia da paz” (BRASIL, 2004b, p. 347). A seleção brasileira foi 

recebida com uma enorme festa pela população local. Do alto de tanques militares com a 

bandeira das Nações Unidas, os jogadores da seleção cumprimentaram os locais e 

distribuíram camisetas e autógrafos para a massa que empunhava bandeiras verde-amarelas e 

vestia a camiseta da seleção canarinho. Mesmo com a derrota da seleção do Haiti por 6 x 0, o 

país caribenho seguiu em festa. Dessa forma, através da diplomacia cultural brasileira, foi 

possível alcançar o respaldo da população haitiana às forças de paz e ao governo provisório 

instaurado após a saída de Jean-Bertrand Aristide da presidência. 

Em mais de seis anos de atuação da MINUSTAH são diversos os resultados 

alcançados pela Missão. O país caribenho de política conturbada, onde a larga maioria dos 

presidentes eleitos não conseguia concluir seus mandatos, elegeu René Préval nas eleições de 

2006 que transmitiu o cargo, após concluir o mandato, a Michel Martelly, eleito nas eleições 

de 2010. Contudo, apesar da evolução alcançada, os desafios permanecem imensos. As 

dificuldades enfrentadas em decorrência do terremoto que devastou o país em janeiro de 

2010, fez com que o Conselho de Segurança aprovasse a ampliação do contingente militar da 

MINUSTAH com o objetivo de auxiliar nos esforços de recuperação imediata, reconstrução e 

estabilização do país (UNITED NATIONS, 2010). Nesse lastro, o Congresso Nacional 

brasileiro aprovou o envio de mais 1.300 militares brasileiros para a MINUSTAH, dobrando a 

participação brasileira na Missão. 

Contudo, é importante ressaltar que a participação brasileira na estabilização do Haiti 

não se restringiu à contribuição de contingente militar e ao comando das operações. O 

governo brasileiro, por meio da ABC, atuou fortemente em projetos de cooperação técnica. 

Com o objetivo de coordenar as inúmeras iniciativas, foi instaurado em 2006 o Núcleo de 

Cooperação Técnica na embaixada brasileira de Porto Príncipe e foram contratados técnicos 

locais para supervisionar o andamento dos projetos (VALLER FILHO, 2007, p 201-202). A 

cooperação brasileira inclui a projetos na área de desenvolvimento agrícola, ambiental, 



96 

 

 

educacional e de formação profissional, de combate à violência, além de projetos de inclusão 

social. 

 

4.4 O envolvimento da diplomacia brasileira na crise política em Honduras 

 

Na manhã de domingo do dia 28 de junho de 2009 o presidente de Honduras, José 

Manuel Zelaya Rosales, foi detido por militares em sua residência – enquanto ainda trajava 

pijamas – e forçado a deixar o país. Na tarde do mesmo dia, Roberto Micheletti, então 

presidente do congresso, foi apontado para assumir a presidência da república. Aquele foi o 

estopim da crise política que se instaurou no país centro-americano quando o presidente 

Zelaya propôs alterações constitucionais com vistas à legalização da possibilidade de 

reeleição presidencial (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009b). 

A deposição de Zelaya suscitou diversas manifestações de repúdio por parte da 

comunidade internacional. Ainda no domingo, o Itamaraty emitiu nota condenando a ação 

militar que retirou do poder o presidente hondurenho e conclamou pelo seu retorno imediato 

às suas funções oficiais (BRASIL, 2009c, p. 285-286). Também no mesmo dia, a OEA 

realizou uma reunião de urgência para discutir a situação no país centro-americano, 

aprovando uma resolução que condenava o golpe e declarava o não reconhecimento do 

governo instaurado. Diversos outros países se manifestaram em desacordo com o ocorrido – 

inclusive a secretária de Estado norte-americana, Hilary Clinton, que declarou publicamente 

que a ação violava a Carta Democrática Interamericana (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009a). 

Após o golpe, Zelaya tentou retornar à Honduras sem sucesso em pelo menos duas 

oportunidades. No dia 05 de julho, o presidente tentou ingressar em território hondurenho por 

via aérea, mas foi impedido de aterrissar pelos militares que bloquearam a pista do aeroporto 

Toncontín em Tegucigalpa, forçando o avião, no qual Zelaya estava a bordo, a alterar sua rota 

em direção à Nicarágua – posteriormente o presidente seguiu para El Salvador onde se 

encontrou com líderes latino-americanos para discutir uma solução para a crise (BBC 

BRASIL, 2009a). Pouco menos de vinte dias depois da primeira tentativa, no dia 24 de julho, 

Zelaya chegou efetivamente a ingressar em território hondurenho, cruzando a fronteira 
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terrestre Honduras-Nicarágua, mas não pôde seguir até a capital Tegucigalpa pelas fortes 

ameaças de prisão (BBC BRASIL, 2009b). 

Não obstante a manifestação brasileira condenando o golpe e o apoio às iniciativas no 

âmbito da OEA, o Brasil não buscou em nenhum momento tomar a frente nas negociações.
31

 

A posição brasileira foi claramente repúdio ao golpe e os discursos das autoridades nacionais 

focaram-se na possibilidade de uma desestabilização regional. A pressão brasileira por uma 

solução pacífica e negociada se restringiu, inicialmente, ao congelamento de diversos 

programas de cooperação na área da saúde e de energia que o país mantinha com Honduras – 

incluindo o programa de cooperação triangular em matéria de biocombustíveis mantido junto 

com os Estados Unidos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009c). Ainda que possa haver um maior 

envolvimento da diplomacia brasileira na questão – tendo em vista que o presidente Zelaya 

esteve no Brasil no dia 12 de agosto, ocasião em que foi recebido pelo presidente Lula 

(BRASIL, 2009d, p. 274), e sobre cuja reunião poucas informações foram divulgadas –, a 

posição oficial ressalta o não envolvimento da diplomacia brasileira em nenhuma tentativa de 

retorno do presidente hondurenho ao seu país. 

Evitando atos extremos – como a possibilidade de suspender relações diplomáticas 

com Honduras –, mas ao mesmo tempo demonstrando, por um lado, estar insatisfeito com o 

andamento das negociações e, por outro, ainda acreditar no diálogo, no dia 5 de setembro de 

2009, o Brasil suspendeu temporariamente os acordos que eximiam a necessidade de visto 

para detentores de passaportes hondurenhos em viagem ao Brasil (BRASIL, 2009d, p. 304). 

Na prática, esse ato significou a impossibilidade de qualquer cidadão hondurenho, mas 

principalmente, de qualquer membro do governo de facto de ingressar no território nacional 

sem a autorização expressa do governo brasileiro. Além do Brasil, diversos outros países 

implementaram medidas de pressão semelhantes. A OEA, por seu turno, suspendeu Honduras 

da organização com base na Carta Democrática Interamericana, após a sua solicitação de 

restituição de Zelaya ao poder não ser atendida (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009c). 

                                                           
31

 Além de representantes da OEA, diversos presidentes latino-americanos se envolveram nas negociações que 

visavam por fim à crise política. Entre eles a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, os presidentes de El 

Salvador, Mauricio Funes, do Equador, Rafael Correa e do Paraguai, Fernando Lugo (BBC BRASIL, 2009a). O 

presidente venezuelano Hugo Chávez também manteve contato próximo a Zelaya. Não obstante, um dos 

personagens principais das negociações foi o presidente da Guatemala, Óscar Árias – cujos esforços de 

pacificação das guerras civis centro-americanas na década de 1980 lhe renderam um prêmio Nobel da Paz em 

1987 –, que ficou responsável pela mediação do conflito entre as autoridades locais e o presidente deposto. 
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Contudo, se até então o Brasil exercia um papel secundário nas negociações, no final 

do mês de setembro a situação se alterou consideravelmente. No dia 21 de setembro de 2009, 

a diplomacia brasileira passou a ser o centro da crise quando o presidente Zelaya conseguiu 

chegar a capital Tegucigalpa e solicitou abrigo na embaixada brasileira (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2009b). Em declaração à imprensa, o chanceler brasileiro, Celso Amorim, ressaltou 

que o Brasil não havia participado de qualquer plano para levar Zelaya de volta ao território 

hondurenho e tampouco havia se prontificado a abrigá-lo por antecipação caso ele lograsse 

retornar ao país. Segundo o chanceler, a escolha de buscar a embaixada do Brasil e solicitar 

contato com o governo brasileiro partiu única e exclusivamente de Zelaya e ocorreu somente 

horas após ele já se encontrar na capital do país. Segundo o chanceler, diante da situação, o 

Brasil não viu outra alternativa a não ser abrigá-lo em suas dependências. Para Amorim, a 

escolha de Zelaya pelo Brasil foi decorrente da posição firme e ao mesmo tempo razoável e 

em favor do diálogo que o país apresentou desde o início da crise (BRASIL, 2009a). 

A partir daquele momento, a chancelaria brasileira passou a advogar ainda mais por 

uma solução pacífica e negociada para a crise. O governo brasileiro deixou clara a 

necessidade de retorno de Zelaya ao poder para que as eleições vindouras pudessem ocorrer 

com tranquilidade. Para o governo brasileiro, caso as eleições fossem conduzidas por 

autoridades ilegítimas, seriam necessariamente ilegítimas. Apesar dos esforços brasileiros de 

negociar, por meio de autoridades locais (já que as vias diplomáticas não poderiam ser 

utilizadas em função do não reconhecimento da legitimidade das autoridades de facto), pouco 

foi alcançado. O governo golpista chegou a insinuar a possibilidade da retirada do caráter 

diplomático da embaixada brasileira na capital hondurenha caso Zelaya permanecesse no 

local e não fossem entregue para julgamento. A situação tornou-se extremamente tensa 

chegando a haver o corte da eletricidade e da água da embaixada. Algumas fontes chegam 

relatar que bombas de gás também teriam sido lançadas nas imediações das instalações 

brasileiras. 

Em decorrência da situação de hostilidade, através de seu representante permanente 

nas Nações Unidas, no dia 22 de setembro, o governo brasileiro solicitou ao presidente do 

Conselho de Segurança a realização de uma reunião de emergência. A chancelaria brasileira 

temia pela integridade do presidente Zelaya, da embaixada brasileira em Tegucigalpa e de 

seus funcionários (UNITED NATIONS, 2009a). Atendendo a solicitação do governo 

brasileiro, foi realizada a reunião de emergência no dia 25 de setembro que contou com a 
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participação do chanceler brasileiro Celso Amorim. Em seu discurso, o chanceler reportou o 

cerco à embaixada brasileira e os atos de hostilidades realizados pelas autoridades de facto. 

Nessa ocasião, Amorim solicitou uma declaração formal do Conselho no sentido de reforçar 

os preceitos contidos na Convenção de Viena e assim garantir a inviolabilidade da sede da 

missão brasileira em Honduras (UNITED NATIONS, 2009b). 

Apesar da declaração emitida pelo Conselho naquela ocasião e das diversas tentativas 

de mediação do conflito, a situação se estendeu por vários meses. Inúmeras propostas de 

conciliação foram rejeitadas pelas partes e mesmo com a forte oposição internacional as 

eleições programadas para o final do mês de novembro foram realizadas, ocasião em que 

Porfirio Lobo foi declarado vencedor do pleito. A realização das eleições gerou uma cisão no 

continente americano – com os Estados Unidos de um lado, reconhecendo a legitimidade das 

eleições e a vitória de Lobo, e do outro, a maior parte dos países latino-americanos que se 

negaram a reconhecer o processo eleitoral (ESTADÃO, 2009). 

Mesmo após Zelaya deixar a embaixada brasileira – onde permaneceu por quase 130 

dias –, no dia 27 de janeiro de 2010 (após a posse do presidente eleito, Porfirio Lobo), o caso 

ainda não havia chegado a uma solução definitiva. Foi somente após dezesseis meses de exílio 

na República Dominicana que o presidente hondurenho finalmente conseguiu retornar ao seu 

país, mas não ao poder. 

De um modo geral, podemos observar uma postura brasileira reticente frente à crise. 

Em suas ações, a chancelaria do país buscou equacionar o princípio de “não-intervenção” – 

tradição de longa data no Itamaraty – ao novo princípio de “não-indiferença”, consequência 

de uma nova interpretação acerca da posição do país no cenário internacional como uma 

potência média emergente. A ausência de um protagonismo nas negociações demonstra 

justamente o caráter de “não-intervenção” que a diplomacia nacional sempre defendeu. Por 

outro lado, o repúdio expressado pelo país frente ao golpe buscava conter uma possível 

desestabilização regional e defender os preceitos democráticos – em uma clara postura de 

“não-indiferença” aos assuntos locais, condizente com a importância brasileira para as 

relações no continente americano. 

Por maior que tenha sido a repercussão midiática do envolvimento brasileiro na crise 

hondurenha e ainda que o senso comum identifique esse envolvimento como um ato de 

extrema relevância para a política externa brasileira, ele dificilmente pode ser caracterizado 
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como uma política de Estado formulada e planejada previamente com o intuito de ampliar a 

presença do país na região. Não obstante, a escolha, por parte do presidente Zelaya, da 

embaixada brasileira como abrigo acabou servindo, em parte, justamente para esse propósito: 

a ampliação da imagem do país como uma potência média emergente de grande influência 

regional. Ademais, essa escolha também pode ser entendida como o resultado de uma política 

que vinha sendo desenvolvida pelo Brasil, de construção de uma imagem de liderança e 

imparcialidade. Em um exercício hipotético, poderia se argumentar, por exemplo, que acaso 

Zelaya optasse por solicitar abrigo junto à embaixada venezuelana, o processo de negociação 

com o governo de facto tornar-se-ia inviável ou ao menos mais conturbado. Nesse sentido, o 

ato de Zelaya demonstra também o reconhecimento do Brasil como um país mediador. 

 

4.5 O intercâmbio comercial com a América Central e o Caribe (2003-2010) 

 

No que diz respeito ao intercâmbio comercial com os países da América Central, 

podemos observar através da Tabela 4 que ao longo dos oito anos de governo Lula, as 

exportações tiveram um crescimento de pouco mais de 66%. Embora o percentual acumulado 

seja um pouco inferior ao observado ao final do governo Cardoso – período em que as 

exportações brasileiras para o subcontinente ampliaram-se em 77% –, em termos absolutos, a 

expansão das exportações para a América Central entre 2003 e 2010 foi duas vezes superior 

se comparada à apresentada no período do governo Fernando Henrique.
32

 O crescimento 

acumulado nesse período foi resultado da expansão das exportações em praticamente todos os 

anos, com a exceção de 2009 – ano em que as exportações brasileiras sofreram um declínio 

em decorrência da crise mundial, não somente nos produtos que tinham por destino à América 

Central, mas também nos artigos que eram destinados as demais regiões do planeta. 

Ao longo dos oito anos analisados, as exportações brasileiras experimentaram um 

crescimento acelerado em pelo menos quatro ocasiões. Logo no primeiro ano de governo, as 

exportações tiveram um crescimento de mais de 36%. Essa expansão foi resultado do 

                                                           
32

 É importante notar, contudo, que esse crescimento decorre do aumento do intercâmbio comercial brasileiro 

como um todo e não somente com a América Central. Se observarmos o peso da participação das exportações 

brasileiras destinadas ao subcontinente centro-americano em relação às exportações totais brasileiras, esse 

percentual reduziu de 1,02% no início do governo Lula para 0,62% ao final do governo. 
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crescimento do comércio com todos os países do bloco, mas principalmente em decorrência 

do aumento das exportações para a Costa Rica (31,47%), Guatemala (44,81%) e Panamá 

(45,86%). No ano seguinte, o aumento de mais de 47% foi decorrente da expansão das 

exportações para a Costa Rica (69,07%), Guatemala (54,93%) e El Salvador (57,75%). Em 

2005, o crescimento foi relativamente equilibrado entre todos os países centro-americanos, 

mas se destaca, novamente, as exportações que tiveram por destino El Salvador (73,12%), 

Guatemala (31,48%) e Panamá (29,34%). Em 2008, o último ano em que se observa uma 

grande expansão comercial, o aumento das exportações brasileiras para o istmo foi resultado 

da compra de aviões da EMBRAER pela Costa Rica e do aumento das exportações de álcool 

etílico para El Salvador. Ademais, é importante ressaltar que ao longo desses oito anos, 

cresceu consideravelmente a exportação de gasolina da PETROBRÁS para a região, 

principalmente para a Costa Rica e Guatemala, mas também para El Salvador e Honduras em 

menor volume. 

 

Tabela 4: Intercâmbio comercial brasileiro com o Sistema da Integração Centro-

Americana (SICA)
***

 (2003-2010) 

ANO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADO 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part.% 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part.% 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

2003 747.783.086 36,47 1,02 56.723.523 21,1 0,12 691.059.563 

2004 1.102.656.699 47,46 1,14 103.364.860 82,23 0,16 999.291.839 

2005 1.458.878.163 32,31 1,23 111.269.551 7,65 0,15 1.347.608.612 

2006 1.480.464.185 1,48 1,07 141.853.772 27,49 0,16 1.338.610.413 

2007 1.487.470.332 0,47 0,93 193.192.307 36,19 0,16 1.294.278.025 

2008 1.691.154.920 13,69 0,85 271.322.281 40,44 0,16 1.419.832.639 

2009 998.798.627 -40,94 0,65 340.710.906 25,57 0,27 658.087.721 

2010 1.242.256.735 24,38 0,62 431.234.339 26,57 0,24 811.022.396 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

***
 Dados referentes ao intercâmbio comercial com os Estados membros do SICA: Belize, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Panamá. Não estão incluídos os números referentes ao intercâmbio 

comercial com a República Dominicana (Estado Associado). 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 

 

Em uma análise da distribuição das exportações brasileiras para o subcontinente 

centro-americano, com base no Gráfico 3, é possível notar que se manteve um padrão 
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semelhante no intercâmbio comercial ao observado ao longo do governo Cardoso, no qual as 

exportações brasileiras seguiram primordialmente para a Costa Rica, Panamá e Guatemala. 

Da mesma forma, a pauta de exportações para o istmo permaneceu diversificada, incluindo 

aviões, automóveis, geradores de corrente alternada, turbinas e rodas hidráulicas, 

contraceptivos, borracha, café solúvel, fios de cobre, ligas de alumínio, ferro, aço, entre 

outros. 

 

Gráfico 3: Distribuição das exportações brasileiras para os países centro-americanos ao 

final do governo Lula (2010) 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

 

No que concerne às importações originárias do subcontinente centro-americano, 

enquanto as elas tiveram um aumento de apenas 4% entre 1995 e 2002, durante o governo 

Lula o crescimento foi de mais de 660%. Apesar da ampliação extraordinária, o crescimento 

não foi suficiente para reduzir o imenso superávit brasileiro. Em uma análise geral, é possível 

notar que as importações procedentes da Costa Rica representam mais de 90% do total de 

importações oriundas da América Central. Sendo assim, a expansão total das importações 

brasileiras proveniente da região foi impulsionada primordialmente pelo aumento da compra 

de microprocessadores, placas de microprocessamento e circuitos integrados – produtos que 

formam a base da pauta dos artigos costa-riquenhos importados pelo Brasil. 

Com relação ao intercâmbio comercial com os países do Caribe, podemos observar 

com base na Tabela 5 que as exportações brasileiras ampliaram-se mais de três vezes entre 

2003 e 2010, e as importações provenientes da região caribenha, por sua vez, tiveram um 

aumento de mais de 744%. Assim como o ocorrido com a América Central, o superávit 

Costa Rica (23,31%)

Panamá (29,56%)

Guatemala (20,57%)

El Salvador (14,80%)

Honduras (6,04%)

Nicarágua (5,47%)

Belize (0,26%)
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comercial brasileiro com a região caribenha permaneceu sendo exorbitante. Se no início do 

governo Lula as exportações para o Caribe representavam apenas 1,43% do total exportado 

pelo país, ao final do governo esse percentual atingiu a marca de 2,19%. No que diz respeito 

às importações, ainda que elas tenham crescido mais de sete vezes no período analisado, o 

percentual pouco se alterou, passando de 0,15% para 0,34% do montante importado pelo 

Brasil no primeiro e último ano de governo Lula, respectivamente. 

 

Tabela 5: Intercâmbio comercial brasileiro com os países caribenhos
***

 (2003-2010) 

ANO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADO 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

2003 1.048.212.036 19,16 1,43 73.073.442 37,60 0,15 975.138.594 

2004 1.595.736.297 52,23 1,65 147.210.780 101,46 0,23 1.448.525.517 

2005 2.990.437.803 87,40 2,52 159.053.569 8,04 0,22 2.831.384.234 

2006 3.008.592.108 0,61 2,18 161.517.219 1,55 0,18 2.847.074.889 

2007 3.170.770.876 5,39 1,97 254.580.062 57,62 0,21 2.916.190.814 

2008 5.650.838.309 78,22 2,85 415.570.008 63,24 0,24 5.235.268.301 

2009 3.676.562.811 -34,94 2,4 251.700.813 -39,43 0,2 3.424.861.998 

2010 4.428.709.619 20,46 2,19 616.960.345 145,12 0,34 3.811.749.274 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

***
 Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

 

Ao observarmos as importações oriundas da região caribenha, constatamos a 

aceleração em quatro ocasiões. No ano de 2004 elas foram impulsionadas principalmente pela 

importação de uma grande quantidade de petróleo cru e de óleo diesel de Barbados, do óxido 

de níquel e das naftas para petroquímica de Cuba e, em menor medida, do óleo diesel de Santa 

Lúcia e do butano liquefeito de Trinidad e Tobago. Em 2007, o crescimento foi decorrente 

principalmente das importações vindas de Cuba, cujos principais produtos importados foram 

os extratos de glândulas e outros órgãos para uso opoterápico e as naftas para petroquímica. 

Naquele mesmo ano, o Brasil ainda importou uma grande quantidade de óleos lubrificantes de 

Barbados, resíduos de alumínio da República Dominicana e amoníaco anidro de Trinidad e 

Tobago. A terceira grande expansão aconteceu em 2008 e foi decorrente primordialmente da 
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importação de amoníaco anidro e gás natural liquefeito de Trinidad e Tobago e, em menor 

medida, do fuel-oil das Bahamas e dos resíduos de cobre da República Dominicana. Em 2010, 

as importações foram impulsionadas pelo gás natural liquefeito de Trinidad e Tobago, o 

petróleo cru de Barbados, a gasolina das Bahamas e os extratos de glândulas e outros 

medicamentos de Cuba. 

No que concerne as exportações brasileiras, no Gráfico 4 podemos observar a sua 

distribuição no ano de 2010 para os países da região caribenha. Destaca-se a concentração das 

exportações para a ilha de Santa Lúcia. Não obstante, é necessário, novamente, ressaltar que o 

petróleo não-refinado representa a quase totalidade do que o Brasil exportou para a ilha 

naquele ano (99,92%), e cujo destino final é difícil de precisar. Dessa forma, excluindo-se 

Santa Lúcia da análise, percebemos ainda uma concentração considerável das exportações 

para Trinidad e Tobago, Cuba e República Dominicana, uma vez que os demais países da 

região somaram percentuais bastante inferiores. 

No que diz respeito à pauta de exportações para a região, ela permaneceu bastante 

diversificada no período analisado. Os produtos exportados variam desde produtos primários 

até industrializados de alto valor agregado. Entre ele, destacam-se: minério de ferro, petróleo 

não-refinado, óleo de soja, álcool etílico, café, açúcar, alimentos em geral, aviões, 

automóveis, entre diversos outros produtos. 

 

Gráfico 4: Distribuição das exportações brasileiras para os países caribenhos ao final do 

governo Lula (2010) 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2012). 

Santa Lúcia (61,96%)
Trinidad e Tobago (12,17%)
Cuba (9,37%)
República Dominicana (9,07%)
Jamaica (2,83)
Bahamas (1,79%)
Haiti (1,24%)
Barbados (1,10%)
Granada (0,16%)
Antígua e Barbuda (0,12%)
São Cristóvão e Névis (0,09%)
Dominica (0,08%)
São Vicente e Granadinas (0,04%)
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É importante ressaltar que a dinâmica das relações comerciais do Brasil com os países 

caribenhos é de difícil compreensão pela ausência de padrões regulares tanto nos que diz 

respeito aos produtos exportados e importados quanto as suas quantidades. Determinados 

produtos importados em quantidades elevadas em um determinado ano somem 

completamente da pauta de importações no ano seguinte e possivelmente retornam anos mais 

tarde. Além do mais, é complicado explicar as razões pelas quais o Brasil opta por exportar 

grandes quantidades de petróleo não-refinado para um determinado país caribenho e importar 

o mesmo produto de outro país da região. 

 

4.6 Conclusões preliminares 

 

Em uma análise preliminar, podemos constatar um claro aprofundamento das relações 

com o subcontinente centro-americano e caribenho ao longo dos dois mandados de Lula. Nos 

oito anos de governo, o presidente visitou os países da América Central e do Caribe em 

dezenove ocasiões para a realização de reuniões de cunho bilateral e outras três vezes com o 

objetivo de participar de reuniões multilaterais. As viagens
33

 para a região representam mais 

de 10% do total de 179 viagens bilaterais realizadas pelo presidente
34

 durante o seu governo. 

Esse número representa mais do que o dobro de viagens realizadas aos países da América do 

Norte, por exemplo. Entre 2003 e 2010, o presidente visitou quase todos os países do istmo 

centro-americano – a única exceção foi Belize –, além de outros cinco países caribenhos. 

Com base na análise documental e dos discursos das autoridades brasileiras, é possível 

perceber as motivações que levaram a uma maior aproximação da região por parte do Brasil. 

O projeto da política externa brasileira – de democratização das relações internacionais 

através da construção de uma ordem multipolar; de busca por uma vaga como membro-

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas; de luta pelo fim dos subsídios e 

                                                           
33

 A lista completa das viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos países centro-americanos e 

caribenhos está disponível no Anexo V do presente trabalho. 

34
 A região líder em número de visitas foi a América do Sul com 34,63% das visitas realizadas, totalizando 62 

visitas. Em seguida figura a Europa com 21,78% e 39 visitas. Em terceiro lugar a África com 15,64% e 28 

visitas. A Ásia, o Oriente Médio e a América do Norte receberam um número inferior de visitas em relação a 

América Central e o Caribe, com 6,14% e 11 visitas, 5,58% e 10 visitas, e 5,02% e 9 visitas, respectivamente. 
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das barreiras agrícolas impostas pelos países desenvolvidos; dentre diversos outros objetivos 

– necessitava de amparo e respaldo internacional. A proximidade física, a relativa e recente 

ausência da liderança norte-americana, assim como o grande número de países pertencentes 

ao subcontinente tornou esse o espaço propício para o estabelecimento de novas parcerias. 

Nesse sentido, o país optou por uma participação mais próxima e mais ativa nos assuntos que 

envolvem a região e utilizou-se fortemente de seu soft power como meio de cooptar os países 

centro-americanos e caribenhos. 

Nesse lastro, é importante ressaltar a estratégia de aproximação física iniciada pelo 

governo Lula. A expansão da diplomacia brasileira entre os anos de 2003 e 2010 é notável 

não somente pelo aumento considerável do corpo diplomático como também pela abertura de 

diversas novas embaixadas. Ao todo, o governo Lula abriu 59 novas embaixadas,
35

 sendo que 

24 delas foram abertas somente no último ano de governo. Nesse número estão contabilizadas 

as oito novas embaixadas na América Central e no Caribe: Antígua e Barbuda, Bahamas, 

Belize, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas. 

Por fim, vale ressaltar que a política externa do governo Lula para a região estabeleceu 

linhas de atuação bastante claras e tomou a forma de uma política de Estado logo no início do 

governo. Com os objetivos fixados, com uma agenda definida e com as estratégias 

estabelecidas, foi possível atuar de forma mais precisa. Se observarmos o número de atos
36

 

firmados com os países da região, é possível notar a forte interação com o subcontinente. 

Entre 2003 e 2010 foram celebrados 139 atos internacionais com os sete países do istmo 

centro-americanos e 144 atos com os treze países caribenhos. Além disso, diversos outros 

acontecimentos podem ser ressaltados. Tanto as viagens presidenciais e de seu chanceler, 

                                                           
35

 No primeiro ano de governo Lula foi aberta somente a embaixada de São Tomé e Príncipe. Em 2004 foram 

abertas mais duas embaixadas, uma na África e outra na Europa: Etiópia e San Marino. No ano seguinte, 2005, 

foram abertas onze embaixadas: Bahamas, Belize, Benin, Camarões, Catar, Croácia, Guiné Equatorial, Sri 

Lanka, Sudão, Tanzânia e Togo. Em 2006, o governo autorizou a abertura de mais quatro embaixadas: Botsuana, 

Cazaquistão, Guiné e Zâmbia. No ano de 2007, foram abertas oito embaixadas: Burkina Faso, Congo, 

Eslováquia, Eslovênia, Mali, Mauritânia, Montenegro e Santa Lúcia. Em 2008, o país abriu outras quatro 

embaixadas no exterior: Azerbaijão, Coréia do Norte, Granada e Omã. Em 2009, foram abertas mais cinco 

embaixadas: Antígua e Barbuda, Bangladesh, Dominica, São Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas. E, 

por fim, no último ano de governo foram abertas vinte e quatro embaixadas: Afeganistão, Albânia, Belarus, 

Bósnia e Herzegovina, Butão, Chipre, Estônia, Geórgia, Ilhas Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, 

Libéria, Maláui, Micronésia, Mônaco, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, República Centro-Africana, Samoa, Serra 

Leoa e Tuvalu. 

36
 A lista completa dos atos internacionais celebrados com os países centro-americanos e caribenhos durante os 

dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva está disponível no Anexo III do presente trabalho. 
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assim como os convites para que mandatários da região viessem ao país,
37

 quanto à abertura 

de embaixadas em países da América Central e do Caribe comprovam uma vontade política 

de se aproximar dessa região que até então era esquecida pela diplomacia brasileira. Além 

disso, a recorrência de alguns temas abordados nas relações bilaterais, durante o período 

analisado, demonstra o estabelecimento de um padrão nas relações com esses países. 

                                                           
37

 A lista completa das viagens do chanceler Celso Amorim aos países centro-americanos e caribenhos, assim 

como as listas das viagens dos chefes de Estado centro-americanos e caribenhos e de seus Ministros de Negócios 

Estrangeiros ao Brasil estão disponíveis nos Anexos VI, VII e VIII do presente trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme foi observado ao longo do trabalho, as relações entre o Brasil e os países da 

América Central e do Caribe iniciaram-se ainda nos primeiros anos do século XX. Não 

obstante, a diplomacia brasileira seguiu enxergando a região como parte da esfera de 

influência estadunidense durante um longo período, abstendo-se, dessa forma, de fomentar 

uma maior presença no subcontinente. Somado a essa visão, a chancelaria brasileira – que 

possuía poucos recursos à época – optou por utilizá-los na atuação junto a América do Sul, e 

em especial junto aos países platinos. Posteriormente, essa postura foi se alterando de forma 

gradual em decorrência de dois fatores principais – o primeiro de ordem sistêmica e o 

segundo de ordem interna. Em primeiro lugar, o fim do período bipolar ampliou as 

possibilidades de atuação aos países em desenvolvimento tanto na definição da agenda 

internacional quanto na construção da nova ordem mundial. Em segundo lugar, o Brasil, que a 

exemplo da América Latina sofreu com uma forte crise inflacionária e com um alto 

endividamento, passou por um processo interno de estabilização monetária, consolidação 

democrática, redução das desigualdades, crescimento acelerado e reestruturação das forças 

armadas – o que permitiu que o país se voltasse mais para o exterior e ampliasse a 

importância da variável externa no plano de desenvolvimento interno. 

Sendo assim, o que podemos observar com o ascender do século XXI, é um país mais 

presente internacionalmente e raramente se abstendo em assuntos de destaque internacional. 

Ademais, o país ampliou a sua presença em regiões não tradicionais para a sua atuação. Dessa 

forma, observamos os atos perpetrados pelo Estado brasileiro junto aos países centro-

americanos e caribenhos, como forma de responder ao questionamento proposto inicialmente: 

“Como e porque o Brasil passou a atuar recentemente em temas referentes à região centro-

americana e caribenha?”. 

Destarte, optou-se por um recorte temporal que permitisse acompanhar as alterações 

na forma como o país desenhou sua estratégia de desenvolvimento, desde a adoção e 

implementação do paradigma neoliberal – como base de atuação externa no princípio do 

governo Cardoso –, passando pela transição do otimismo em relação aos benefícios da 

globalização para a crítica à globalização excludente e assimétrica, para por fim alcançar a 

consolidação do paradigma logístico – de utilização do Estado como forma de promoção das 
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empresas nacionais – e a adoção da estratégia da “autonomia pela diversificação” de 

parcerias. 

Com base na pesquisa empírica, o que podemos observar é um processo relativamente 

homogêneo, de construção de bases sólidas para o desenvolvimento das relações com a 

América Central e o Caribe (ainda no governo Fernando Henrique), e um desenvolvimento 

dessas relações ao longo do governo Lula. Dessa forma, é possível afirmar que, em certa 

medida, as políticas externas para o subcontinente centro-americano e caribenho dos dois 

governos analisados podem ser entendidas em termos de evolução e continuidade – ainda que 

haja uma distinção entre elas no que se refere aos seus objetivos e os meios de atuação. Essa 

evolução evidencia a transição do discurso para a prática. Se no segundo mandato de Cardoso 

os países da região ganharam importância, foi ao longo do governo Lula que as relações com 

esse países engendraram um verdadeiro grau de dinamismo. Contudo, mesmo que a política 

de Cardoso possa ser caracterizada como incipiente, ela foi responsável por formar a base 

sobre a qual se tornou possível avançar e implementar a política levada a cabo ao longo do 

governo Lula.  

Ao longo do seu primeiro governo, a América Central e o Caribe pouco representaram 

para Cardoso. Esse fato é notário ao se constatar o baixo número de atos internacionais 

firmados com os países da região e a ausência de viagens presidenciais a esse grupo de países. 

Após a crise cambial de 1999, contudo, a política externa de Cardoso, como um todo, sofreu 

uma inflexão. A partir daquele momento foi adotada uma postura mais crítica frente à 

globalização – que passou a ser vista como excludente e seletiva. Tal inflexão reaproximou o 

Brasil dos países em desenvolvimento e o subcontinente centro-americano e caribenho passou 

a ser visto tanto como uma plataforma para a amplificação das ideias críticas, quanto um 

mercado alternativo – mesmo com suas restrições de tamanho e poder de compra – ao dos 

países desenvolvidos. 

De forma geral, podemos identificar sete pontos principais que demarcam uma 

alteração de postura com relação à região centro-americana e caribenha ao final do governo 

Cardoso: (i) a primeira visita de um mandatário brasileiro à Costa Rica; (ii) a primeira visita 

de um presidente do Brasil ao Panamá; (iii) a primeira visita de um presidente panamenho ao 

Brasil; (iv) o estabelecimento de um foro de consultas políticas com Cuba; (v) a realização do 

Encontro Presidencial Brasil-Países do Istmo Centro-americano e República Dominicana e a 
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assinatura da “Declaração de San José”; (vi) o aumento da cooperação com os países da 

região; (vii) a realização de diversas missões de promoção comercial e de investimentos. 

Com relação aos pontos levantados, fazem-se necessárias duas breves considerações. 

Primeiramente, se por um lado o conteúdo da “Declaração de San José”, os acordos de 

cooperação e as missões de promoção comercial suscitam poucas dúvidas com relação a suas 

relevâncias, por outro, ressaltar a importância de visitas presidenciais poderia causar algum 

estranhamento, sobretudo à primeira vista.  Não obstante, as visitas inaugurais não podem ser 

entendidas como fatos de relevância diminuta para o desenvolvimento de uma política de 

Estado. Pelo contrário, elas demarcam justamente a transição de uma postura de abandono em 

prol de uma postura de maior atenção aos assuntos da região. Se tomarmos como exemplo a 

primeira viagem de um presidente brasileiro a Argentina – realizada por Campos Sales em 

1900 – torna-se evidente o atraso com que o Brasil chegou aos países do subcontinente 

centro-americano. Em segundo lugar, é importante ressaltar que ainda que Cuba possa ser 

considerada uma exceção em meio aos países caribenhos, visto que o país desfruta de um 

status diferenciado no tratamento diplomático e recebe atenção estratégica da chancelaria 

brasileira já há algumas décadas, o estabelecimento de um mecanismo de consultas políticas e 

a realização de rodadas de discussão no âmbito desse mecanismo deve ser ressaltado em 

função da sua importância não somente para o aprofundamento das relações com a ilha, mas 

pelo valor da experiência de coordenação política com um país pertencente à região. 

O fim do governo Cardoso e a ascensão de Lula ao poder determinaram algumas 

alterações consideráveis na postura externa do país. Tal agenda refletiu-se também no 

relacionamento com os países centro-americanos e caribenhos. Se no governo Cardoso a 

América Central e o Caribe representavam uma plataforma para a amplificação da crítica à 

globalização assimétrica, no governo Lula a região passou a representar uma plataforma de 

ação. A lógica centrada no discurso foi deixada de lado para que se pudesse por em prática 

um ambicioso projeto de concertação política como forma de angariar força para a realização 

dos projetos internacionais brasileiros. Ademais, diferentemente do que se pode observar no 

governo Cardoso, a política externa direcionada à região possui uma linha de atuação mais 

clara e que se definiu mais rapidamente. 

Todavia, ainda que possamos identificar com clareza os objetivos que levaram o 

governo Lula a buscar uma maior proximidade do subcontinente, é necessário que se faça 

algumas ponderações, sobretudo com relação aos primeiros anos de governo. Inicialmente, é 
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possível observar através da análise dos discursos presidenciais, a ideia de uma busca por uma 

integração stricto sensu, nos moldes do MERCOSUL, que se estenderia da América do Sul a 

América Central e ao Caribe. Contudo, essa visão foi perdendo força e cedendo espaço para 

uma ideia centrada na cooperação e coordenação (em oposição à integração). Para facilitar a 

concretização dessa unidade buscada o Brasil passou a oferecer cooperação em temas não-

correlatos. É justamente por esse motivo que compreendemos a postura brasileira como uma 

postura típica de uma potência média emergente exercendo soft power sobre uma nova zona 

de influência, ao invés de identificar esses atos como atos de parceria pura ou simplesmente 

cooperação sul-sul. 

Ao longo do governo Lula, podemos observar claramente alguns objetivos que 

justificam a aproximação do Brasil aos países da América Central e do Caribe: (1) a busca por 

apoio ao projeto brasileiro de reforma das Nações Unidas e de ampliação do Conselho de 

Segurança; (2) a busca por parceiros na luta pelo fim dos subsídios e das barreiras agrícolas 

implementados pelos países desenvolvidos; (3) a convicção de que uma maior democratização 

do sistema internacional traria maior autonomia de atuação ao país; (4) a necessidade de 

amparo e respaldo na promoção internacional do país através da campanha lançada 

mundialmente de combate à fome e à pobreza. No que diz respeito aos meios utilizados para 

alcançar esses fins, por sua vez, podemos elencar basicamente duas formas principais: (a) a 

transferência de tecnologia e know-how através do fomento a programas de cooperação; (b) a 

diplomacia cultural como forma de desenvolver a imagem do país dentro do subcontinente. 

Apesar de possuir uma agenda extensa e diversificada com a região, podemos 

selecionar ao menos dezenove pontos-chave que representam a política externa do governo 

Lula para a América Central e o Caribe: (i) a aproximação do SICA e a criação de um 

mecanismo de diálogo político; (ii) a cooperação entre o MERCOSUL e o SICA; (iii) a 

cooperação entre o MERCOSUL e o CARICOM; (iv) as diversas missões empresariais para a 

região; (v) o estabelecimento de memorandos de consulta política com a Jamaica; (vi) a 

primeira visita de um presidente brasileira a El Salvador; (vii) a primeira visita de um chefe 

de governo de Belize ao Brasil; (viii) a primeira visita de uma mandatário da Guatemala ao 

Brasil; (ix) a primeira visita de um chanceler brasileiro a Jamaica; (x) as primeiras visitas de 

chanceleres da Nicarágua e de Trinidad e Tobago ao no Brasil; (xi) o aprofundamento da 

cooperação social através dos programas “Alfabetização Solidária” e “Fome Zero”; (xii) os 

convênios entre academias diplomáticas; (xiii) os acordos de defesa; (xiv) a status de 
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observador no SICA, CARICOM e Organização dos Estados do Caribe Oriental; (xv) o início 

do processo de adesão ao BCIE; (xvi) a participação com um grande contingente e a liderança 

militar brasileira na MINUSTAH; (xvii) o grande número de viagens presidenciais; (xviii) o 

grande número de atos internacionais celebrados; (xix) o elevado número de embaixadas 

abertas. Nesse lastro, é importante ressaltar que o envolvimento da diplomacia brasileira na 

crise hondurenha – apesar de ter servido para ampliar a imagem regional do Brasil como um 

país forte – não é considerado um ponto-chave por não ser vista como uma política de Estado 

efetivamente. 

Por fim, o trabalho limitou-se a compreender o recente fenômeno da aproximação 

brasileira dos países centro-americanos e caribenhos. Não avaliamos, portanto, os resultados 

obtidos por tais políticas e tampouco discutimos o mérito de suas implementações. Essas 

avaliações foram evitadas justamente pela dificuldade de se mensurar resultados em política 

internacional. Se a política externa brasileira na região procurava parceiros que apoiassem o 

projeto que busca um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e 

esse objetivo não foi alcançado, isso significaria necessariamente que a política brasileira 

fracassou? Da mesma forma, as dificuldades em torno da Rodada Doha significam um 

fracasso completo? Tais questionamentos evidenciam a importância de se compreender o 

processo e não necessariamente os resultados finais práticos. 

Para finalizar, é pertinente que se ressalte algumas das carências manifestas do 

presente trabalho e que se evidencie os obstáculos que surgiram ao longo da pesquisa, como 

forma de sugerir futuros rumos para o aprofundamento em torno do tema. Por um lado, a 

natureza exploratória desse trabalho – tendo em vista a ausência de bibliografia específica – 

fez com que se optasse por uma análise macro em detrimento de uma análise mais atenta ao 

detalhamento de assuntos específicos. Nesse sentido, a busca pela compreensão da dinâmica 

geral de interação com a região impediu que o texto se ativesse a questões que, por ventura, 

pudessem desviar o foco da pesquisa. Por outro lado, ausência de dados e informações 

confiáveis, em alguns casos, também dificultou a compreensão de certos pontos, que 

futuramente poderão se tornar objeto de análise em pesquisas específicas. 

1) O primeiro ponto de dificuldade explicativa enfrentado diz respeito à atuação da 

PETROBRÁS como empresa exportadora de petróleo e a utilização que ela faz dos 

tanques de estocagem da estatal venezuelana PDVSA nas Bahamas e da empresa 

HOSLL na ilha de Santa Lúcia, para fins de triangulação e reexportação do 
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produto para países terceiros como os Estados Unidos e o México. Uma análise 

aprofundada sobre o tema pode elucidar essa dinâmica que vem se desenvolvendo 

desde meados da década de 1990. Nesse mesmo sentido, o ingresso da estatal 

brasileira no comércio de petróleo da região pode ser explorado sob a ótica das 

implicações que a sua atuação pode gerar para as relações do Brasil com o México 

e com a Venezuela, tendo em vista que esses dois países atuam tradicionalmente 

no setor petrolífero da região. 

2) Nos últimos anos o país se envolveu em diversas iniciativas na região centro-

americana e caribenha seja para a troca de experiências, seja como membro 

contribuinte ou apenas como observador. Sendo assim, é interessante observar a 

atuação das delegações brasileiras em órgãos regionais específicos – tanto no 

processo prático de análise dos resultados da troca de experiências entre o 

MERCOSUL, SICA e CARICOM, quanto na real participação do Brasil junto ao 

BCIE, após a concretização da adesão do país como membro extra-regional e não-

tomador. 

3) Um terceiro ponto importante que tangencia o tema abordado nesse trabalho é a 

influência que a liderança militar brasileira na MINUSTAH pode ou não ter gerado 

sobre a atuação brasileira em outras missões de paz no período recente. Ainda que 

existam inúmeros trabalhos que versam a respeito da atuação brasileira na 

MINUSTAH de forma bastante detalhada, é importante observar em que medida o 

fato de o Brasil ter assumido a liderança militar da Missão auxiliou o país a 

ostentar um status diferenciado perante as Nações Unidas e o restante da 

comunidade internacional. Nesse sentido, é pertinente observar se a MINUSTAH 

gerou um precedente positivo no sentido de facilitar ao Brasil à ascensão a um 

papel mais preponderante em outras missões das quais também participa – como se 

pode observar pela liderança da Força-Tarefa Marítima (MTF) concedida ao país 

no âmbito da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), a partir de 

fevereiro de 2011. 

4) A criação da CELAC, oficializada no final de 2011, gera a necessidade de se 

observar como se desenvolverá a sua dinâmica de atuação. Por mais que a 

chancelaria brasileira argumente não haver sobreposição de funções entre os 

diversos arranjos de cooperação, integração e coordenação regional dos quais o 

Brasil participa, uma análise comparativa entre o MERCOSUL, UNASUL e 



114 

 

 

CELAC seria interessante para elucidar se na prática tais processos somarão forças 

ou se, por ventura, acabarão por obstruir uns aos outros. 

5) Por fim, as primeiras análises acerca da política externa do governo Dilma 

apontam para uma continuidade e manutenção dos principais pilares da política 

externa implementada ao longo do governo Lula – com uma pequena inflexão no 

tratamento de temas relacionados aos direitos humanos. Nesse sentido, é 

interessante observar se ocorrerá ou não a manutenção da atenção dada aos países 

da América Central e do Caribe. O que se pode observar até o presente momento 

são algumas ações que levam a crer que a política deve seguir em uma mesma 

direção. No primeiro ano de governo Dilma, foram assinados 21 atos 

internacionais com cinco países centro-americanos e caribenhos. Um número 

elevado se comparado ao primeiro ano do governo Lula (que registrou 19 atos com 

apenas dois países da região) e bastante superior ao observado no governo 

Cardoso, quando foram firmados apenas 20 atos com quatro países em todo o 

primeiro quadriênio de governo. Em termos de visitas oficiais, a presidente visitou 

Cuba e o Haiti logo no início do segundo ano de governo e o seu chanceler esteve 

em Granada, Haiti, Panamá e Cuba, entre 2011 e o início de 2012. Além disso, no 

mesmo período, o país ainda recebeu a visita dos chanceleres da Costa Rica, 

Nicarágua, Cuba e Honduras. Não obstante, é importante dar seguimento a 

observação da atuação do Brasil na América Central e no Caribe para que se possa 

verificar com maior profundidade a continuidade ou não desse padrão estabelecido 

e uma possível mudança de agenda com a região. 
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ANEXO I 

Intercâmbio comercial brasileiro com os países centro-americanos e caribenhos 

(1995-2010) 

 



 

 

  

1
3

1
 

1995 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 1.103.127 -1,4 --- --- --- --- 1.103.127 

Costa Rica 84.867.551 -23,29 0,18 7.312.598 154,6 0,01 77.554.953 

El Salvador 34.102.554 -17,01 0,07 395.099 -50,93 --- 33.707.455 

Guatemala 61.185.770 3,99 0,13 2.045.894 -50,9 --- 59.139.876 

Honduras 31.702.132 19,19 0,07 50.486 -56,13 --- 31.651.646 

Nicarágua 4.522.690 -5,08 0,01 9.427 -81,95 --- 4.513.263 

Panamá 91.992.877 6,87 0,2 35.258.301 92,57 0,07 56.734.576 

Antígua e Barbuda 2.196.153 50,23 --- 14.719.052 --- 0,03 -12.522.899 

Bahamas 9.851.499 -34,5 0,02 10.333.084 859,93 0,02 -481.585 

Barbados 6.090.746 11,76 0,01 133.601 --- --- 5.957.145 

Cuba 42.436.157 68,82 0,09 36.389.678 -33,51 0,07 6.046.479 

Dominica 605.937 -39,1 --- --- --- --- 605.937 

Granada 780.136 20,51 --- 210.596 148,14 --- 569.540 

Haiti 6.766.507 --- 0,01 157.680 --- --- 6.608.827 

Jamaica 47.412.298 53,14 0,1 11.235.646 -60,38 0,02 36.176.652 

República Dominicana 66.338.377 2,63 0,14 3.625.041 64,43 0,01 62.713.336 

Santa Lúcia 1.794.514 20,76 --- --- --- --- 1.794.514 

São Cristóvão e Névis 78.651 7,82 --- --- --- --- 78.651 

São Vicente e Granadinas 1.362.292 -81,53 --- --- --- --- 1.362.292 

Trinidad e Tobago 69.042.346 28,75 0,15 33.823.446 60,3 0,07 35.218.900 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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1996 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 832.962 -24,49 --- --- --- --- 832.962 

Costa Rica 67.011.959 -21,04 0,14 3.162.706 -56,75 0,01 63.849.253 

El Salvador 25.899.832 -24,05 0,05 237.625 -39,86 --- 25.662.207 

Guatemala 41.892.674 -31,53 0,09 2.363.227 15,51 --- 39.529.447 

Honduras 21.937.873 -30,8 0,05 --- --- --- 21.937.873 

Nicarágua 4.820.423 6,58 0,01 29.778 215,88 --- 4.790.645 

Panamá 105.261.648 14,42 0,22 36.770.240 4,29 0,07 68.491.408 

Antígua e Barbuda 1.833.143 -16,53 --- --- --- --- 1.833.143 

Bahamas 19.800.615 100,99 0,04 1.258.988 -87,82 --- 18.541.627 

Barbados 5.570.928 -8,53 0,01 110.227 -17,5 --- 5.460.701 

Cuba 42.951.888 1,22 0,09 30.845.601 -15,24 0,06 12.106.287 

Dominica 655.301 8,15 --- --- --- --- 655.301 

Granada 487.566 -37,5 --- 345.964 64,28 --- 141.602 

Haiti 11.102.681 64,08 0,02 114.556 -27,35 --- 10.988.125 

Jamaica 36.793.792 -22,4 0,08 153.951 -98,63 --- 36.639.841 

República Dominicana 73.168.045 10,3 0,15 6.272.600 73,04 0,01 66.895.445 

Santa Lúcia 1.399.757 -22 --- --- --- --- 1.399.757 

São Cristóvão e Névis 22.649 -71,2 --- --- --- --- 22.649 

São Vicente e Granadinas 1.487.236 9,17 --- --- --- --- 1.487.236 

Trinidad e Tobago 66.082.783 -4,29 0,14 19.906.601 -41,15 0,04 46.176.182 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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1997 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 1.296.116 55,6 --- 9.493 --- --- 1.286.623 

Costa Rica 70.415.172 5,08 0,13 2.277.531 -27,99 --- 68.137.641 

El Salvador 29.663.415 14,53 0,06 1.314.146 453,03 --- 28.349.269 

Guatemala 65.322.494 55,93 0,12 4.684.484 98,22 0,01 60.638.010 

Honduras 28.441.493 29,65 0,05 94.442 --- --- 28.347.051 

Nicarágua 5.383.348 11,68 0,01 3.916 -86,85 --- 5.379.432 

Panamá 279.199.567 165,24 0,53 29.545.987 -19,65 0,05 249.653.580 

Antígua e Barbuda 1.438.538 -21,53 --- 2.315.172 --- --- -876.634 

Bahamas 2.139.665 -89,19 --- 7.549.327 499,63 0,01 -5.409.662 

Barbados 17.797.595 219,47 0,03 193.604 75,64 --- 17.603.991 

Cuba 49.595.929 15,47 0,09 20.650.597 -33,05 0,03 28.945.332 

Dominica 1.014.754 54,85 --- 2.452 --- --- 1.012.302 

Granada 728.619 49,44 --- 68.700 -80,14 --- 659.919 

Haiti 9.772.217 -11,98 0,02 119.781 4,56 --- 9.652.436 

Jamaica 30.767.239 -16,38 0,06 1.750.855 --- --- 29.016.384 

República Dominicana 73.497.408 0,45 0,14 6.423.034 2,4 0,01 67.074.374 

Santa Lúcia 1.226.945 -12,35 --- 19.350 --- --- 1.207.595 

São Cristóvão e Névis 9.300 -58,94 --- 160 --- --- 9.140 

São Vicente e Granadinas 1.718.365 15,54 --- 371.428 --- --- 1.346.937 

Trinidad e Tobago 71.431.710 8,09 0,13 11.551.972 -41,97 0,02 59.879.738 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 

 



 

 

  

1
3

4
 

1998 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 1.131.685 -12,69 --- 110.359 --- --- 1.021.326 

Costa Rica 84.272.941 19,68 0,16 6.237.984 173,89 0,01 78.034.957 

El Salvador 28.800.888 -2,91 0,06 5.840.591 344,44 0,01 22.960.297 

Guatemala 91.494.424 40,07 0,18 703.163 -84,99 --- 90.791.261 

Honduras 33.591.316 18,11 0,07 99.906 5,79 --- 33.491.410 

Nicarágua 14.621.841 171,61 0,03 8.891 127,04 --- 14.612.950 

Panamá 87.139.441 -68,79 0,17 27.439.247 -7,13 0,05 59.700.194 

Antígua e Barbuda 1.763.918 22,62 --- 342.194 -85,22 --- 1.421.724 

Bahamas 16.036.671 649,49 0,03 7.446.463 -1,36 0,01 8.590.208 

Barbados 16.683.605 -6,26 0,03 1.751.234 804,54 --- 14.932.371 

Cuba 60.380.572 21,75 0,12 6.417.648 -68,92 0,01 53.962.924 

Dominica 1.202.406 18,49 --- 139.853 --- --- 1.062.553 

Granada 989.253 35,77 --- 457.179 565,47 --- 532.074 

Haiti 8.288.525 -15,18 0,02 89.957 -24,9 --- 8.198.568 

Jamaica 26.914.795 -12,52 0,05 1.115.342 -36,3 --- 25.799.453 

República Dominicana 141.457.931 92,47 0,28 4.287.257 -33,25 0,01 137.170.674 

Santa Lúcia 1.544.807 25,91 --- 15.542 -19,68 --- 1.529.265 

São Cristóvão e Névis 20.740 123,01 --- 1.552 870 --- 19.188 

São Vicente e Granadinas 1.701.941 -0,96 --- --- --- --- 1.701.941 

Trinidad e Tobago 74.721.192 4,61 0,15 9.170.564 -20,61 0,02 65.550.628 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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1999 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 2.812.678 148,54 0,01 30.475 -72,39 --- 2.782.203 

Costa Rica 88.082.763 4,52 0,18 7.321.108 17,36 0,01 80.761.655 

El Salvador 35.540.065 23,4 0,07 144.279 -97,53 --- 35.395.786 

Guatemala 76.972.503 -15,87 0,16 664.155 -5,55 --- 76.308.348 

Honduras 35.886.442 6,83 0,07 160.325 60,48 --- 35.726.117 

Nicarágua 13.176.594 -9,88 0,03 96.672 987,3 --- 13.079.922 

Panamá 80.784.890 -7,29 0,17 20.324.131 -25,93 0,04 60.460.759 

Antígua e Barbuda 1.767.483 0,2 --- 58.990 -82,76 --- 1.708.493 

Bahamas 19.076.976 18,96 0,04 14.561.194 95,55 0,03 4.515.782 

Barbados 10.252.264 -38,55 0,02 151.493 -91,35 --- 10.100.771 

Cuba 66.126.702 9,52 0,14 6.006.754 -6,4 0,01 60.119.948 

Dominica 802.307 -33,27 --- 202.231 44,6 --- 600.076 

Granada 1.083.778 9,56 --- 141.500 -69,05 --- 942.278 

Haiti 9.118.286 10,01 0,02 23.505 -73,87 --- 9.094.781 

Jamaica 49.474.781 83,82 0,1 208.554 -81,3 --- 49.266.227 

República Dominicana 137.944.230 -2,48 0,29 2.515.521 -41,33 0,01 135.428.709 

Santa Lúcia 1.351.888 -12,49 --- 4.125 -73,46 --- 1.347.763 

São Cristóvão e Névis 28.261 36,26 --- 1.960 26,29 --- 26.301 

São Vicente e Granadinas 1.767.688 3,86 --- --- --- --- 1.767.688 

Trinidad e Tobago 81.632.166 9,25 0,17 20.935.528 128,29 0,04 60.696.638 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2000 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 1.985.746 -29,4 --- 264.581 768,19 --- 1.721.165 

Costa Rica 120.031.851 36,27 0,22 30.014.650 309,97 0,05 90.017.201 

El Salvador 41.790.638 17,59 0,08 285.468 97,86 --- 41.505.170 

Guatemala 76.795.925 -0,23 0,14 960.285 44,59 --- 75.835.640 

Honduras 31.693.170 -11,68 0,06 691.566 331,35 --- 31.001.604 

Nicarágua 9.335.387 -29,15 0,02 46.100 -52,31 --- 9.289.287 

Panamá 82.060.776 1,58 0,15 16.071.818 -20,92 0,03 65.988.958 

Antígua e Barbuda 742.825 -57,97 --- 10.272 -82,59 --- 732.553 

Bahamas 26.694.447 39,93 0,05 1.054.330 -92,76 --- 25.640.117 

Barbados 16.201.446 58,03 0,03 7.658.135 --- 0,01 8.543.311 

Cuba 94.596.367 43,05 0,17 20.740.658 245,29 0,04 73.855.709 

Dominica 773.519 -3,59 --- 102 -99,95 --- 773.417 

Granada 1.216.771 12,27 --- 385.975 172,77 --- 830.796 

Haiti 17.262.239 89,31 0,03 46.262 96,82 --- 17.215.977 

Jamaica 40.439.215 -18,26 0,07 1.142.111 447,63 --- 39.297.104 

República Dominicana 131.903.074 -4,38 0,24 2.011.098 -20,05 --- 129.891.976 

Santa Lúcia 50.853.479 --- 0,09 158 -96,17 --- 50.853.321 

São Cristóvão e Névis 5.159 -81,75 --- 3.261 66,38 --- 1.898 

São Vicente e Granadinas 1.168.448 -33,9 --- --- --- --- 1.168.448 

Trinidad e Tobago 92.567.977 13,4 0,17 44.213.177 111,19 0,08 48.354.800 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2001 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 3.141.641 58,21 0,01 162.753 -38,49 --- 2.978.888 

Costa Rica 100.589.513 -16,2 0,17 36.921.977 23,01 0,07 63.667.536 

El Salvador 52.170.659 24,84 0,09 172.465 -39,59 --- 51.998.194 

Guatemala 83.182.274 8,32 0,14 724.733 -24,53 --- 82.457.541 

Honduras 34.965.613 10,33 0,06 400.792 -42,05 --- 34.564.821 

Nicarágua 13.039.438 39,68 0,02 8.286 -82,03 --- 13.031.152 

Panamá 105.435.728 28,48 0,18 23.793.460 48,04 0,04 81.642.268 

Antígua e Barbuda 1.185.628 59,61 --- 15.567 51,55 --- 1.170.061 

Bahamas 11.341.004 -57,52 0,02 2.698.970 155,99 --- 8.642.034 

Barbados 8.298.865 -48,78 0,01 5.902.949 -22,92 0,01 2.395.916 

Cuba 112.025.635 18,42 0,19 10.602.864 -48,88 0,02 101.422.771 

Dominica 800.698 3,51 --- 11.614 --- --- 789.084 

Granada 1.579.106 29,78 --- 148.945 -61,41 --- 1.430.161 

Haiti 23.370.296 35,38 0,04 8.191 -82,29 --- 23.362.105 

Jamaica 59.975.484 48,31 0,1 36.736 -96,78 --- 59.938.748 

República Dominicana 132.672.479 0,58 0,23 1.748.602 -13,05 --- 130.923.877 

Santa Lúcia 175.558.575 245,22 0,3 21 -86,71 --- 175.558.554 

São Cristóvão e Névis 3.212 -37,74 --- 3.780 15,92 --- -568 

São Vicente e Granadinas 1.390.481 19 --- --- --- --- 1.390.481 

Trinidad e Tobago 97.016.821 4,81 0,17 13.294.476 -69,93 0,02 83.722.345 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2002 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 3.292.334 4,8 0,01 527.104 223,87 --- 2.765.230 

Costa Rica 161.044.817 60,1 0,27 33.278.322 -9,87 0,07 127.766.495 

El Salvador 75.638.297 44,98 0,13 46.978 -72,76 --- 75.591.319 

Guatemala 113.390.637 36,32 0,19 461.511 -36,32 --- 112.929.126 

Honduras 48.118.241 37,62 0,08 401.968 0,29 --- 47.716.273 

Nicarágua 20.533.765 57,47 0,03 --- --- --- 20.533.765 

Panamá 125.914.877 19,42 0,21 12.123.512 -49,05 0,03 113.791.365 

Antígua e Barbuda 909.663 -23,28 --- 31.391 101,65 --- 878.272 

Bahamas 101.802.295 797,65 0,17 4.334.545 60,6 0,01 97.467.750 

Barbados 9.411.942 13,41 0,02 6.763.660 14,58 0,01 2.648.282 

Cuba 73.980.371 -33,96 0,12 14.117.059 33,14 0,03 59.863.312 

Dominica 966.676 20,73 --- 1.046 -90,99 --- 965.630 

Granada 1.842.123 16,66 --- 83.945 -43,64 --- 1.758.178 

Haiti 23.763.771 1,68 0,04 54.621 566,84 --- 23.709.150 

Jamaica 67.765.710 12,99 0,11 384.815 947,51 --- 67.380.895 

República Dominicana 209.455.783 57,87 0,35 1.635.380 -6,48 --- 207.820.403 

Santa Lúcia 243.601.473 38,76 0,4 --- --- --- 243.601.473 

São Cristóvão e Névis 225.631 --- --- 2.719 -28,07 --- 222.912 

São Vicente e Granadinas 1.185.291 -14,76 --- --- --- --- 1.185.291 

Trinidad e Tobago 144.725.736 49,18 0,24 25.694.785 93,27 0,05 119.030.951 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2003 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 2.756.121 -16,29 --- 270.451 -48,69 --- 2.485.670 

Costa Rica 211.722.190 31,47 0,29 49.095.023 47,53 0,1 162.627.167 

El Salvador 87.214.127 15,3 0,12 82.685 76,01 --- 87.131.442 

Guatemala 164.198.578 44,81 0,22 402.016 -12,89 --- 163.796.562 

Honduras 72.664.963 51,01 0,1 433.506 7,85 --- 72.231.457 

Nicarágua 25.573.444 24,54 0,03 2.106 --- --- 25.571.338 

Panamá 183.653.663 45,86 0,25 6.437.736 -46,9 0,01 177.215.927 

Antígua e Barbuda 1.244.952 36,86 --- 745.082 --- --- 499.870 

Bahamas 391.510.494 284,58 0,53 417.464 -90,37 --- 391.093.030 

Barbados 12.257.386 30,23 0,02 2.879.884 -57,42 0,01 9.377.502 

Cuba 69.607.616 -5,91 0,1 22.384.614 58,56 0,05 47.223.002 

Dominica 1.223.443 26,56 --- 5.687 443,69 --- 1.217.756 

Granada 2.302.336 24,98 --- 84.682 0,88 --- 2.217.654 

Haiti 31.605.282 33 0,04 155.889 185,4 --- 31.449.393 

Jamaica 84.395.721 24,54 0,12 70.897 -81,58 --- 84.324.824 

República Dominicana 227.297.838 8,52 0,31 1.706.729 4,36 --- 225.591.109 

Santa Lúcia 1.756.029 -99,28 --- --- --- --- 1.756.029 

São Cristóvão e Névis 344.016 52,47 --- --- --- --- 344.016 

São Vicente e Granadinas 1.477.381 24,64 --- --- --- --- 1.477.381 

Trinidad e Tobago 223.189.542 54,22 0,3 44.622.514 73,66 0,09 178.567.028 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2004 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 1.765.967 -35,93 --- 317.408 17,36 --- 1.448.559 

Costa Rica 357.963.827 69,07 0,37 77.405.854 57,67 0,12 280.557.973 

El Salvador 137.581.467 57,75 0,14 449.122 443,17 --- 137.132.345 

Guatemala 254.395.114 54,93 0,26 574.658 42,94 --- 253.820.456 

Honduras 90.797.634 24,95 0,09 853.435 96,87 --- 89.944.199 

Nicarágua 44.790.635 75,15 0,05 206 -90,22 --- 44.790.429 

Panamá 215.362.055 17,27 0,22 23.764.177 269,14 0,04 191.597.878 

Antígua e Barbuda 2.395.243 92,4 --- 459.364 -38,35 --- 1.935.879 

Bahamas 487.810.947 24,6 0,5 2.350.190 462,97 --- 485.460.757 

Barbados 13.891.457 13,33 0,01 37.881.537 --- 0,06 -23.990.080 

Cuba 132.061.869 89,72 0,14 45.308.841 102,41 0,07 86.753.028 

Dominica 2.963.332 142,21 --- 503.988 --- --- 2.459.344 

Granada 3.136.421 36,23 --- 99.890 17,96 --- 3.036.531 

Haiti 25.420.893 -19,57 0,03 175.081 12,31 --- 25.245.812 

Jamaica 116.055.045 37,51 0,12 14.749 -79,2 --- 116.040.296 

República Dominicana 269.075.966 18,38 0,28 2.239.587 31,22 --- 266.836.379 

Santa Lúcia 2.431.313 38,46 --- 9.524.882 --- 0,02 -7.093.569 

São Cristóvão e Névis 415.960 20,91 --- --- --- --- 415.960 

São Vicente e Granadinas 1.709.644 15,72 --- 108 --- --- 1.709.536 

Trinidad e Tobago 538.368.207 141,22 0,56 48.652.563 9,03 0,08 489.715.644 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2005 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 3.268.639 85,09 --- 155.035 -51,16 --- 3.113.604 

Costa Rica 415.426.753 16,05 0,35 92.357.178 19,32 0,13 323.069.575 

El Salvador 238.180.180 73,12 0,2 1.129.616 151,52 --- 237.050.564 

Guatemala 334.471.454 31,48 0,28 2.161.854 276,2 --- 332.309.600 

Honduras 139.603.398 53,75 0,12 1.877.481 119,99 --- 137.725.917 

Nicarágua 49.370.208 10,22 0,04 1.751 750 --- 49.368.457 

Panamá 278.557.531 29,34 0,24 13.586.636 -42,83 0,02 264.970.895 

Antígua e Barbuda 4.222.906 76,3 --- --- --- --- 4.222.906 

Bahamas 1.488.384.444 205,12 1,26 5.704.168 142,71 0,01 1.482.680.276 

Barbados 13.203.465 -4,95 0,01 7.493.431 -80,22 0,01 5.710.034 

Cuba 245.726.571 86,07 0,21 38.876.528 -14,2 0,05 206.850.043 

Dominica 1.888.003 -36,29 --- 320.050 -36,5 --- 1.567.953 

Granada 5.122.117 63,31 --- 183 -99,82 --- 5.121.934 

Haiti 46.038.445 81,1 0,04 178.779 2,11 --- 45.859.666 

Jamaica 155.946.388 34,37 0,13 7.510.914 --- 0,01 148.435.474 

República Dominicana 333.722.447 24,03 0,28 3.452.787 54,17 --- 330.269.660 

Santa Lúcia 3.202.702 31,73 --- --- --- --- 3.202.702 

São Cristóvão e Névis 488.667 17,48 --- 46.750 --- --- 441.917 

São Vicente e Granadinas 1.738.994 1,72 --- 120 11,11 --- 1.738.874 

Trinidad e Tobago 690.752.654 28,3 0,58 95.469.859 96,23 0,13 595.282.795 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2006 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 3.838.050 17,42 --- 11.250 -92,74 --- 3.826.800 

Costa Rica 430.614.557 3,66 0,31 117.687.221 27,43 0,13 312.927.336 

El Salvador 215.172.367 -9,66 0,16 2.644.655 134,12 --- 212.527.712 

Guatemala 322.693.349 -3,52 0,23 6.181.372 185,93 0,01 316.511.977 

Honduras 141.646.290 1,46 0,1 2.482.081 32,2 --- 139.164.209 

Nicarágua 60.408.734 22,36 0,04 11.957 582,87 --- 60.396.777 

Panamá 306.090.838 9,88 0,22 12.835.236 -5,53 0,01 293.255.602 

Antígua e Barbuda 5.667.558 34,21 --- 449 --- --- 5.667.109 

Bahamas 1.456.172.265 -2,16 1,06 2.054.283 -63,99 --- 1.454.117.982 

Barbados 23.938.168 81,3 0,02 12.458.713 66,26 0,01 11.479.455 

Cuba 343.824.663 39,92 0,25 31.595.636 -18,73 0,03 312.229.027 

Dominica 1.205.185 -36,17 --- 222.773 -30,39 --- 982.412 

Granada 4.728.891 -7,68 --- --- --- --- 4.728.891 

Haiti 66.538.724 44,53 0,05 293.543 64,19 --- 66.245.181 

Jamaica 177.413.943 13,77 0,13 2.097.626 -72,07 --- 175.316.317 

República Dominicana 365.921.585 9,65 0,27 4.290.180 24,25 --- 361.631.405 

Santa Lúcia 3.953.321 23,44 --- 5.772 --- --- 3.947.549 

São Cristóvão e Névis 1.438.160 194,3 --- --- --- --- 1.438.160 

São Vicente e Granadinas 2.500.051 43,76 --- 590 391,67 --- 2.499.461 

Trinidad e Tobago 555.289.594 -19,61 0,4 108.497.654 13,65 0,12 446.791.940 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2007 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 4.089.031 6,54 --- 193.665 --- --- 3.895.366 

Costa Rica 481.694.139 11,86 0,3 154.830.061 31,56 0,13 326.864.078 

El Salvador 176.441.040 -18 0,11 4.297.102 62,48 --- 172.143.938 

Guatemala 256.132.607 -20,63 0,16 11.997.501 94,09 0,01 244.135.106 

Honduras 131.150.794 -7,41 0,08 4.609.705 85,72 --- 126.541.089 

Nicarágua 55.043.433 -8,88 0,03 420.529 --- --- 54.622.904 

Panamá 382.919.288 25,1 0,24 16.843.744 31,23 0,01 366.075.544 

Antígua e Barbuda 5.915.377 4,37 --- 1.151 156,35 --- 5.914.226 

Bahamas 300.107.769 -79,39 0,19 2.709.205 31,88 --- 297.398.564 

Barbados 20.925.568 -12,58 0,01 32.404.650 160,1 0,03 -11.479.082 

Cuba 323.850.748 -5,81 0,2 88.790.438 181,02 0,07 235.060.310 

Dominica 2.411.690 100,11 --- 11.671 -94,76 --- 2.400.019 

Granada 6.245.416 32,07 --- 14.544 --- --- 6.230.872 

Haiti 76.605.639 15,13 0,05 337.585 15 --- 76.268.054 

Jamaica 246.671.584 39,04 0,15 4.209.510 100,68 --- 242.462.074 

República Dominicana 458.994.345 25,44 0,29 12.783.883 197,98 0,01 446.210.462 

Santa Lúcia 1.034.801.872 --- 0,64 34.176 492,1 --- 1.034.767.696 

São Cristóvão e Névis 985.422 -31,48 --- --- --- --- 985.422 

São Vicente e Granadinas 2.801.006 12,04 --- 62.020 --- --- 2.738.986 

Trinidad e Tobago 690.454.440 24,34 0,43 113.221.229 4,35 0,09 577.233.211 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2008 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 4.330.207 5,9 --- 58.568 -69,76 --- 4.271.639 

Costa Rica 603.074.687 25,2 0,3 211.280.067 36,46 0,12 391.794.620 

El Salvador 249.326.864 41,31 0,13 3.512.386 -18,26 --- 245.814.478 

Guatemala 243.807.532 -4,81 0,12 23.852.034 98,81 0,01 219.955.498 

Honduras 135.038.369 2,96 0,07 6.852.968 48,66 --- 128.185.401 

Nicarágua 64.318.117 16,85 0,03 738.386 75,59 --- 63.579.731 

Panamá 391.259.144 2,18 0,2 25.027.872 48,59 0,01 366.231.272 

Antígua e Barbuda 7.035.332 18,93 --- 2.614 127,11 --- 7.032.718 

Bahamas 36.490.586 -87,84 0,02 23.534.672 768,69 0,01 12.955.914 

Barbados 17.805.126 -14,91 0,01 36.496.823 12,63 0,02 -18.691.697 

Cuba 526.848.434 62,68 0,27 45.364.051 -48,91 0,03 481.484.383 

Dominica 2.927.400 21,38 --- 11.549 -1,05 --- 2.915.851 

Granada 6.803.938 8,94 --- 71.386 390,83 --- 6.732.552 

Haiti 49.589.065 -35,27 0,03 1.476.996 337,52 --- 48.112.069 

Jamaica 294.325.254 19,32 0,15 6.967.090 65,51 --- 287.358.164 

República Dominicana 383.644.319 -16,42 0,19 21.840.987 70,85 0,01 361.803.332 

Santa Lúcia 3.576.488.419 245,62 1,81 23.722 -30,59 --- 3.576.464.697 

São Cristóvão e Névis 937.635 -4,85 --- --- --- --- 937.635 

São Vicente e Granadinas 2.492.688 -11,01 --- 43.029 -30,62 --- 2.449.659 

Trinidad e Tobago 745.450.113 7,97 0,38 279.737.089 147,07 0,16 465.713.024 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2009 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 4.285.078 -1,04 --- 294.354 402,59 --- 3.990.724 

Costa Rica 265.271.453 -56,01 0,17 305.844.952 44,76 0,24 -40.573.499 

El Salvador 195.604.695 -21,55 0,13 5.274.137 50,16 --- 190.330.558 

Guatemala 209.335.185 -14,14 0,14 14.592.502 -38,82 0,01 194.742.683 

Honduras 80.783.904 -40,18 0,05 3.915.757 -42,86 --- 76.868.147 

Nicarágua 33.361.639 -48,13 0,02 354.226 -52,03 --- 33.007.413 

Panamá 210.156.673 -46,29 0,14 10.434.978 -58,31 0,01 199.721.695 

Antígua e Barbuda 5.584.772 -20,62 --- 5.511 110,83 --- 5.579.261 

Bahamas 75.909.083 108,02 0,05 2.641.199 -88,78 --- 73.267.884 

Barbados 17.619.343 -1,04 0,01 1.276.133 -96,5 --- 16.343.210 

Cuba 277.230.116 -47,38 0,18 53.386.714 17,69 0,04 223.843.402 

Dominica 2.758.923 -5,76 --- 16.970 46,94 --- 2.741.953 

Granada 6.106.953 -10,24 --- 25.626 -64,1 --- 6.081.327 

Haiti 33.075.210 -33,3 0,02 939.587 -36,39 --- 32.135.623 

Jamaica 218.059.836 -25,91 0,14 1.808.293 -74,05 --- 216.251.543 

República Dominicana 282.589.746 -26,34 0,18 10.841.151 -50,36 0,01 271.748.595 

Santa Lúcia 2.434.211.310 -31,94 1,59 42.839 80,59 --- 2.434.168.471 

São Cristóvão e Névis 1.095.846 16,87 --- 44.404 --- --- 1.051.442 

São Vicente e Granadinas 2.421.062 -2,87 --- 18.350 -57,35 --- 2.402.712 

Trinidad e Tobago 319.900.611 -57,09 0,21 180.654.036 -35,42 0,14 139.246.575 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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2010 

PAÍS 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RESULTADOS 

US$ F.O.B. 

(A) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

US$ F.O.B. 

(B) 

Var. % 

(*) 

Part. % 

(**) 

Saldo 

(A-B) 

Belize 3.187.008 -25,63 --- 353.614 20,13 --- 2.833.394 

Costa Rica 289.577.904 9,16 0,14 388.480.383 27,02 0,21 -98.902.479 

El Salvador 183.895.107 -5,99 0,09 5.296.347 0,42 --- 178.598.760 

Guatemala 255.479.126 22,04 0,13 16.416.922 12,5 0,01 239.062.204 

Honduras 75.037.590 -7,11 0,04 5.583.330 42,59 --- 69.454.260 

Nicarágua 67.893.434 103,51 0,03 249.184 -29,65 --- 67.644.250 

Panamá 367.186.566 74,72 0,18 14.854.559 42,35 0,01 352.332.007 

Antígua e Barbuda 5.178.685 -7,27 --- 10.381 88,37 --- 5.168.304 

Bahamas 79.298.072 4,46 0,04 52.778.433 --- 0,03 26.519.639 

Barbados 48.547.414 175,53 0,02 76.755.599 --- 0,04 -28.208.185 

Cuba 414.871.651 49,65 0,21 73.417.244 37,52 0,04 341.454.407 

Dominica 3.338.054 20,99 --- 39.095 130,38 --- 3.298.959 

Granada 7.186.919 17,68 --- 7.508 -70,7 --- 7.179.411 

Haiti 54.694.638 65,36 0,03 726.493 -22,68 --- 53.968.145 

Jamaica 125.398.443 -42,49 0,06 824.084 -54,43 --- 124.574.359 

República Dominicana 401.754.169 42,17 0,2 14.822.794 36,73 0,01 386.931.375 

Santa Lúcia 2.743.846.833 12,72 1,36 35.518 -17,09 --- 2.743.811.315 

São Cristóvão e Névis 3.921.013 257,81 --- 1.625.647 --- --- 2.295.366 

São Vicente e Granadinas 1.631.321 -32,62 --- --- --- --- 1.631.321 

Trinidad e Tobago 539.042.407 68,5 0,27 395.917.549 119,16 0,22 143.124.858 

*
 Var. %: Variação sobre o ano anterior. 

**
 Part. %: Participação percentual sobre o total geral do Brasil. 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012). 
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ANEXO II: Atos internacionais bilaterais entre o Brasil e os países centro-americanos e 

caribenhos (1995-2002) 

 

(continua) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

República 

Dominicana 

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 

por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 

Consular, Administrativo e Técnico 

18/05/1995 09/02/1998 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica, sobre o 

Aproveitamento de Lignina e Celulose de Bagaço de 

Cana-de-Açúcar 

27/06/1995 27/06/1995 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para a Cooperação 

na Área de Transportes 

30/01/1996 03/06/1997 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar, ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para a Promoção e 

o Desenvolvimento dos Correios e das 

Telecomunicações 

22/02/1996 22/02/1996 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em 

Matéria de Saúde Relativo ao Município de Angatuba 

08/05/1996 08/05/1996 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em 

Matéria de Saúde Relativo ao Município de Caxias 

08/05/1996 08/05/1996 Vigente 

Costa Rica Acordo, por Troca de Notas, de Isenção de Visto 06/11/1996 06/12/1996 Vigente 

Costa Rica Declaração de Intenções no Campo do Desporto 14/02/1997 14/02/1997 Vigente 

Cuba 
Acordo para a Promoção e Proteção Recíproca de 

Investimentos 
26/06/1997 

 

Em 

Tramitação 

Jamaica Acordo de Cooperação na Área de Turismo 28/08/1997 23/02/2000 Vigente 

Jamaica Acordo de Cooperação Técnica 28/08/1997 23/02/2000 Vigente 

Jamaica Acordo sobre Cooperação Cultural e Educacional 28/08/1997 23/02/2000 Vigente 

Costa Rica Acordo de Cooperação Técnica 22/09/1997 29/11/1999 Vigente 

Costa Rica Acordo sobre Transportes Aéreos 22/09/1997 
 

Em 

Tramitação 

Costa Rica 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação entre 

o Instituto Rio Branco e o Instituto do Serviço Manuel 

Maria Peralta 

22/09/1997 22/09/1997 Vigente 

Cuba Acordo sobre Serviços Aéreos 27/05/1998 21/04/2000 Vigente 

Cuba 
Aditivo ao Memorando de Entendimento de 

04/03/1994 
27/05/1998 27/05/1998 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica de 24 

de Março de 1987 em Matéria de Administração 

Tributária e Aduaneira 

27/05/1998 30/11/1998 Vigente 

Cuba 
Declaração Conjunta dos Ministros das Relações 

Exteriores do Brasil e de Cuba 
27/05/1998 27/05/1998 Vigente 

Cuba 
Memorando de Entendimento sobre o Financiamento 

de 15.000,000,00 - PROEX 
27/05/1998 27/05/1998 

Não 

Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Apoio ao Programa de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS” 

02/02/1999 02/02/1999 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, para 

Implementação do Projeto de Recuperação de 

Habitações em Bairros Populares de Santiago 

07/04/1999 07/04/1999 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, para 

Implementação do Projeto Educação Urbana para o 

Centro Histórico Comercial da Cidade de Santiago de 

Caballeros 

07/04/1999 07/04/1999 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Estruturação de Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais na 

Universidade de El Salvador” 

12/05/1999 12/05/1999 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para Implantação 

do Projeto “Fortalecimento do Programa Nacional de 

DST/AIDS” 

19/10/1999 
 

Vigente 

Cuba 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Saúde da Família 
19/10/1999 

 
Vigente 

Costa Rica 

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 

por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 

Consular, Administrativo e Técnico 

04/04/2000 
 

Em 

Tramitação 

Costa Rica 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica na Área de Aviação Civil 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica na Área de Comércio Exterior 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica na Área de Educação 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica na Área de Saúde 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Ajuste Complementar ao Convênio de Intercâmbio 

Cultural para Áreas de Rádio e Televisão 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

Bilateral para Modernização de Chancelarias 
04/04/2000 

 
Vigente 

Costa Rica 
Protocolo de Emenda ao Convênio de Intercâmbio 

Cultural 
04/04/2000 

 

Em 

Tramitação 

Panamá 

Acordo, por troca de Notas, para Isenção de Vistos 

em Passaportes Diplomáticos, Consulares, Oficiais e 

Especiais ou Equivalentes 

10/04/2000 
 

Vigente 

Panamá 
Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes 

Comuns 
10/04/2000 

 
Vigente 

Panamá 

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 

por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 

Consular, Administrativo e Técnico 

10/04/2000 
 

Vigente 

Panamá 
Memorando de Entendimento para Estabelecer 

Consultas Políticas 
10/04/2000 

 
Vigente 

Panamá 
Acordo, por troca de Notas, relativas à Cessão em 

Depósito das Atas do Congresso Anfictiônico de 1826 
13/11/2000 

 
Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Nicarágua 

Ajuste complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica para Implementação do Projeto 

Programa de Modernização do Setor 

dendroenergético da Nicarágua 

22/11/2000 14/11/2007 Vigente 

Cuba 

Memorando de Entendimento na Área de 

Transferência de Tecnologia na Produção de 

Medicamentos 

04/12/2000 
 

Vigente 

Panamá 
Acordo de Cooperação no Campo da Luta Contra o 

Crime Organizado 
21/08/2001 

 
Vigente 

Panamá 
Acordo sobre Cooperação entre as Academias 

Diplomáticas de Ambos os Países 
21/08/2001 

 
Vigente 

Panamá 

Memorando de Entendimento entre o Banco Central 

do Brasil e a Superintendência de Bancos da 

República do Panamá 

21/08/2001 
 

Vigente 

Panamá 

Memorando de Entendimento ente o COAF e UAF 

Concernente à Cooperação na troca de Informações 

Financeiras Relativas ao Combate à Lavagem de 

Dinheiro 

21/08/2001 
 

Vigente 

Panamá 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

Científica e Tecnológica em Áreas Prioritárias 
21/08/2001 

 
Vigente 

Panamá 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área da Educação 
21/08/2001 

 

Não 

Vigente 

Cuba 
Protocolo de Intenções em Matéria de Trabalho e 

Emprego 
19/09/2001 

 
Vigente 

Cuba 
Aditivo ao Memorando de Entendimento de 

04/03/1994 
12/10/2001 

 
Vigente 

Panamá Declaração Conjunta 06/03/2002 
 

Vigente 

Barbados 
Memorando de Entendimento Relativo a Consultas 

sobre Assuntos de Interesse Comum 
03/06/2002 

 
Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Estruturação de Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais na 

Universidade de El Salvador” 

21/08/2002 
 

Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica para a Implementação do Projeto 

Bolsa Escola em El Salvador 

21/08/2002 
 

Vigente 

El Salvador 

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 

por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 

Consular, Administrativo e Técnico 

21/08/2002 
 

Vigente 

El Salvador 
Memorando de Entendimento sobre o Programa de 

Cooperação Técnica 
21/08/2002 

 
Vigente 

Guatemala 

Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes 

Diplomáticos e de Serviço/Oficiais. (Adendo ao 

Acordo) 

22/08/2002 
 

Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Implementação 

do Projeto Alfabetização Solidária na Guatemala 

22/08/2002 
 

Em 

Tramitação 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Implementação 

do Projeto Apoio ao Programa Nacional de Prevenção 

e Controle de DST/HIV/AIDS da Guatemala 

22/08/2002 
 

Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Implementação 

do Projeto Bolsa Escola na Guatemala 

22/08/2002 
 

Não 

Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Guatemala 
Memorandum de Entendimento sobre o Programa de 

Cooperação Técnica 
22/08/2002 

 
Vigente 

Barbados 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica no 

Setor de Saúde 
27/08/2002 

 
Vigente 

Cuba Acordo de Cooperação Judicial em Matéria Penal 24/09/2002 11/11/2007 Vigente 

Cuba 
Acordo de Isenção de Vistos para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos 
24/09/2002 02/09/2003 Vigente 

Guatemala 
Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes 

Comuns 
21/10/2002 

 
Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementarção do Curso Diplomado em Banca 

Comercial 

08/11/2002 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto Fortalecimento do 

Programa Nacional de DST/AIDS de Cuba-Fase II 

08/11/2002 
 

Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, de 

08/02/1985, para Implementação do Projeto Manejo 

da Bacia do Rio Yaque do Norte: Parque Florestais, 

Ecoturismo, Educação ambiental e Investigação 

Hidrológica 

11/11/2002 
 

Em 

Tramitação 

El Salvador 

Memorandum de Entendimento no Âmbito do 

Programa de Cooperação Internacional do Ministério 

da Saúde do Brasil 

18/12/2002 
 

Vigente 

Fonte: BRASIL, 2012a. 
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ANEXO III: Atos internacionais bilaterais entre o Brasil e os países centro-americanos e 

caribenhos (2003-2010) 

 

(continua) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

República 

Dominicana 

Memorando de Entendimento no Âmbito do 

Programa de Cooperação Internacional do Ministério 

da Saúde do Brasil 

30/01/2003 
 

Vigente 

Cuba 
Termo de Cooperação Técnica na Área de Micro e 

Pequena Empresa 
27/08/2003 

 
Vigente 

Cuba Acordo em Matéria de Turismo 26/09/2003 
 

Em 

Tramitação 

Cuba Acordo Marco 26/09/2003 
 

Vigente 

Cuba Memorando de Entendimento na Área de Saúde 26/09/2003 
 

Vigente 

Cuba 
Memorando de Entendimento para a Cooperação nos 

Setores da Pesca e da Aqüicultura 
26/09/2003 

 

Em 

Tramitação 

Cuba 
Memorando de Entendimento para a Promoção do 

Desenvolvimento Industrial 
26/09/2003 

 
Vigente 

Cuba 
Memorando de Entendimento para a Troca de 

Experiência em Saúde Bucal 
26/09/2003 

 
Vigente 

Cuba 

Memorando de Entendimento para Cooperação 

Técnica em Matéria de Saúde Animal e Sanidade 

Vegetal 

26/09/2003 
 

Em 

Tramitação 

Cuba 
Protocolo de Entendimento em Matéria de Meio 

Ambiente 
26/09/2003 

 
Vigente 

Cuba Protocolo de Intenções na Área de Agropecuária 26/09/2003 
 

Vigente 

Cuba 

Protocolo de Intenções na Área de Educação, Saúde e 

Trabalho com Vistas ao Reconhecimento Recíproco 

de Diplomas de Graduação e de Pós-Graduação 

“Stricto Sensu” na Área da Saúde 

26/09/2003 
 

Vigente 

Cuba 
Protocolo de Intenções para a Cooperação 

Internacional em Alfabetização de Jovens e Adultos 
26/09/2003 

 
Vigente 

Cuba 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação 

Educacional na Área de Saúde 
26/09/2003 

 
Vigente 

República 

Dominicana 
Acordo de Cooperação Esportiva 17/11/2003 

 
Vigente 

República 

Dominicana 

Acordo, por troca de notas, para a Isenção de Vistos 

em Passaportes Diplomáticos e Oficiais 
17/11/2003 

 
Vigente 

República 

Dominicana 

Acordo sobre Cooperação entre suas Academias 

Diplomáticas 
17/11/2003 27/12/2003 Vigente 

República 

Dominicana 

Memorando de Entendimento sobre o Programa de 

Cooperação Técnica 
17/11/2003 

 
Vigente 

República 

Dominicana 
Tratado de Extradição 17/11/2003 25/11/2008 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto Assistência e Tratamento a 

Pessoas vivendo com HIV/AIDS em El Salvador 

05/02/2004 05/02/2004 Vigente 

Honduras 
Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos em 

Passaportes Comuns 
12/08/2004 31/03/2006 Vigente 

Honduras 
Acordo, por troca de notas, para a Isenção de Vistos 

em Passaportes Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 
12/08/2004 10/09/2004 

Não 

Vigente 

Haiti Comunicado Conjunto  18/08/2004 18/08/2004 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Guatemala 
Acordo de Cooperação para a Prevenção e o Combate 

ao Tráfico Ilícito de Migrantes 
20/08/2004 

 

Em 

Tramitação 

Guatemala Tratado de Extradição 20/08/2004 
 

Em 

Tramitação 

Barbados Acordo de Cooperação Educacional 05/10/2004 26/04/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto Avaliação e Diagnóstico sobre a 

Degradação Ambiental da Mina “El Cobre” de Cuba 

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto Capacitação para a Aplicação de 

Geoestatística na Exploração Mineira de Cuba 

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto de Estudos para Manejo e Uso Racional 

dos Recursos de Águas Minerais (Águas 

Subterrâneas) SIAGAS - Cuba 

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto Fortalecimento das Capacidades Locais 

para Impulsionar a Economia Territorial das 

Províncias Cubanas no Marco do Programa de 

Desenvolvimento Humano Local de Cuba - PDHL  

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto Fortalecimento do Programa Nacional de 

DST/AIDS de Cuba-Fase II 

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 

do Projeto Fortalecimento Institucional do Ministério 

da Agricultura de Cuba na Área de Investigação 

Agropecuária 

29/10/2004 29/10/2004 Vigente 

Barbados Acordo de Cooperação Técnica 21/11/2004 25/04/2009 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica para a 

Implementação do Projeto Transferência de 

Tecnologias em Sistema de Produção e 

Processamento de Caju para o Haiti 

20/12/2004 20/12/2004 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica e Científica para a Implementação do Projeto 

Desenvolvimento da Cultura da Mandioca no Haiti 

20/12/2004 20/12/2004 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para a 

Implementação do Projeto “Políticas Públicas de 

Combate à Fome e de Segurança Alimentar e 

Nutricional na Guatemala” 

04/03/2005 
 

Em 

Tramitação 

Jamaica 
Memorando de Entendimento na Área de Açúcar e de 

Etanol 
16/05/2005 

 
Vigente 

Jamaica 
Memorando de Entendimento na Área de Agricultura 

Tropical 
16/05/2005 

 
Vigente 

Barbados Acordo de Cooperação Cultural 17/05/2005 19/02/2010 Vigente 

Barbados Comunicado Conjunto 17/05/2005 
 

Vigente 

Belize Acordo de Cooperação Técnica 07/06/2005 12/09/2008 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Belize 
Acordo sobre Isenção de Vistos para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos ou Oficiais 
07/06/2005 

 
Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto de Aplicação de Modelos 

Econométricos 

27/06/2005 
 

Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para a 

Implementação da Fase II do Projeto “Bolsa-Escola 

na Guatemala” 

12/09/2005 
 

Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Execução do 

Projeto “Apoio ao Programa Nacional de Prevenção e 

Controle de DST/HIV/AIDS da Guatemala” 

12/09/2005 
 

Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Implementação 

do Projeto “Transferência de Técnicas em Sistemas 

de Produção de Frutas Tropicais para a Guatemala” 

12/09/2005 
 

Vigente 

Guatemala Declaração Conjunta 12/09/2005 
 

Vigente 

Guatemala 

Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo Básico 

de Cooperação Científica e Técnica, Modificado por 

Adendo de 22/8/2002, para a Implementação do 

Projeto Alfabetização Solidária na Guatemala 

12/09/2005 28/03/2007 
Em 

Tramitação 

Guatemala Memorando de Entendimento sobre Consultas 12/09/2005 
 

Vigente 

Guatemala 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

12/09/2005 
 

Vigente 

Belize 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Vigente 

Costa Rica 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Vigente 

El Salvador 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Vigente 

Honduras 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Em 

Tramitação 

Nicarágua 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Em 

Tramitação 

Panamá 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Vigente 

República 

Dominicana 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas de Produção e Uso de Etanol 

Combustível 

13/09/2005 
 

Em 

Tramitação 

Jamaica 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área de Técnicas para o Processamento de Frutas 
01/11/2005 

 
Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para a 

Implementação do Projeto “Intercâmbio Técnico e 

Institucional na Área de Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos em Bacias 

Hidrográficas” 

05/12/2005 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para a 

Implementação do Projeto “Diplomado em Banca 

Comercial” 

07/12/2005 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Apoio 

Técnico para o Desenvolvimento e Acompanhamento 

de Análise de Risco em Saúde, Ambiente e Segurança 

nas Instalações da RECOPE” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Mercado 

Atacadista de Eletricidade” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Sistemas de 

Controle Distribuídos - U.E.N. Produção” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto 

“Aprimoramento de Técnicas de Produção de 

Hortaliças sob Ambientes Protegidos na Costa Rica” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Capacitação 

e Treinamento sobre Derrames de Hidrocarbonetos e 

outros Materiais Perigosos nas Instalações Petroleiras, 

Linhas de Oleodutos Terrestres e Aquáticos (Água 

Interior)” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Implantação 

do Controle Metrológico de Instrumentos de Medição 

Utilizados no Âmbito da Saúde e do Meio Ambiente” 

30/01/2006 
 

Vigente 

Nicarágua Acordo Básico de Cooperação Técnica 02/02/2006 23/10/2008 Vigente 

Nicarágua 
Protocolo de Intenções na Área de Produção de Frutas 

Tropicais com Ênfase em Manga e Mamão 
02/02/2006 02/02/2006 Vigente 

Nicarágua 
Protocolo de Intenções na Área de Produção de 

Gestão de Recursos Hídricos 
02/02/2006 02/02/2006 Vigente 

República 

Dominicana 
Acordo Básico de Cooperação Técnica 06/02/2006 

 
Vigente 

República 

Dominicana 

Protocolo de Intenções na Área de Gestão de 

Recursos Hídricos 
06/02/2006 06/02/2006 Vigente 

República 

Dominicana 

Protocolo de Intenções na Área de Produção de Frutas 

Tropicais com Ênfase em Manga e Mamão 
06/02/2006 06/02/2006 Vigente 

Honduras 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica Brasil-Honduras 

para Implementação do Projeto “Capacitação em 

Manejo da Produção de Frutas Tropicais com Ênfase 

em Manga” 

09/02/2006 09/02/2006 Vigente 

Guatemala Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa 13/03/2006 21/06/2009 Vigente 

Granada Acordo de Cooperação Técnica 24/04/2006 19/02/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Granada 

Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos para 

Portadores de Passaportes Diplomáticos, Oficiais e de 

Serviço 

24/04/2006 22/10/2009 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Brasil e o Haiti para 

Implementar o Projeto “Aprimoramento do Programa 

Haitiano de Imunizações” 

23/05/2006 23/05/2006 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Brasil e o Haiti para 

Implementar o Projeto “Inserção Social pela Prática 

Esportiva” 

23/05/2006 23/05/2006 Vigente 

Haiti 

Protocolo de Intenções entre o Brasil e o Haiti sobre 

Cooperação Técnica na Área de Técnicas de 

Produção e Uso de Etanol Combustível 

23/05/2006 23/05/2006 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Conservação da 

Arquitetura Tradicional de Centros e Conjuntos e 

Históricos e sua Paisagem Cultural” 

09/06/2006 09/06/2006 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Desenvolvimento do 

Processo Agro-Produtivo da Mamona” 

09/06/2006 09/06/2006 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento da 

Resposta à Epidemia de HIV/AIDS em El Salvador” 

09/06/2006 09/06/2006 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Manejo Agronômico e 

Processamento da Castanha e Pedúnculo do Caju” 

09/06/2006 09/06/2006 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Manejo Agronômico e 

Processamento do Coco Anão, Alto e Híbrido” 

09/06/2006 09/06/2006 Vigente 

Jamaica 
Acordo sobre Isenção de Vistos para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos, Oficiais e de Serviço 
12/07/2006 

 

Não 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Cultural e Educacional para o Reconhecimento de 

Títulos de Medicina Expedidos em Cuba 

15/09/2006 
 

Em 

Tramitação 

Nicarágua 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

Educacional Brasil-Nicarágua 
17/10/2006 17/10/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Utilização da Geoestatística para a Classificação de 

Recursos e Reservas Minerais em Cuba” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Capacitação para o Uso 

de Tecnologia Sig na Análise e Edição de Cartografia 

geológica Digital em Cuba” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Diretrizes para a 

Validação de Métodos Alternativos para Detecção de 

Contaminantes Microbiológicos em Produtos de 

Interesse da Vigilância Sanitária e da Agricultura” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Estudo da Degradação 

Ambiental da Mineração na Região de Santa Lúcia no 

Ocidente de Cuba” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento da 

odontologia no Brasil e em Cuba - Fase I” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Gestão Integrada de 

Águas Litorâneas” 

27/10/2006 27/10/2006 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica para Implementação 

do Projeto “Construção de Cisternas Familiares e 

Validação Social de Cultivares de Hortaliças no 

Haiti” 

30/11/2006 
 

Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica para Implementação 

do Projeto “Manejo e Reconstituição da Cobertura 

Vegetal da Bacia do Mapou, Haiti” 

30/11/2006 
 

Vigente 

Jamaica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Formação 

de Recursos Humanos e Transferência de Técnicas 

Para Apoio ao Programa Jamaicano de Modernização 

do Setor Sucroalcoleiro” 

15/02/2007 15/02/2007 Vigente 

Jamaica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “Programa de 

Treinamento Técnico em Produção e Processamento 

para Diversificar e Aumentar a Fruticultura na 

Jamaica” 

15/02/2007 15/02/2007 Vigente 

Panamá Acordo de Cooperação na Área do Turismo 25/05/2007 02/04/2009 
Em 

Tramitação 

Panamá Acordo sobre Serviços Aéreos 25/05/2007 
 

Em 

Tramitação 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Panamá para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento do Programa de Combate à 

Hantavirose” 

25/05/2007 
 

Vigente 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Panamá para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento do Programa de Combate da 

Dengue” 

25/05/2007 
 

Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Panamá para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento do Sistema de Informações em 

Saúde” 

25/05/2007 
 

Vigente 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Panamá para Implementação do Projeto 

“Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde”  

25/05/2007 
 

Vigente 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para Implementação 

do Projeto “Implementação de Bancos de Leite no 

Panamá” 

25/05/2007 25/05/2007 Vigente 

Panamá Programa Executivo do Convênio Cultural 25/05/2007 25/05/2007 Vigente 

República 

Dominicana 

Memorando de Entendimento de Cooperação 

Audiovisual 
20/06/2007 20/06/2007 Vigente 

República 

Dominicana 

Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 

Área do Cultivo da Mamona para Produção de 

Biodiesel  

20/06/2007 
 

Em 

Tramitação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Aplicação de Modelos Econométricos - Fase II” 

13/07/2007 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Diplomado em Banca Comercial - Fase IV” 

13/07/2007 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Transferência de Metodologias para a Combinação 

de Resistência a Isolados de Begomovirus, 

Tospovirus e Nemátodos em Genótipos de Tomate 

com Qualidade Agronômica Desejável” 

13/07/2007 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Transferência de Técnicas 

Avançadas para Determinação de Metais Pesados em 

Solos, Fertilizantes, Compostos Orgânicos e Plantas 

Hortícolas de Cuba - Controle de Qualidade” 

13/07/2007 13/07/2007 Vigente 

El Salvador Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa 24/07/2007 
 

Em 

Tramitação 

El Salvador 
Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes 

Comuns 
24/07/2007 19/02/2010 Vigente 

Honduras Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa 27/07/2007 
 

Em 

Tramitação 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Honduras 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Honduras para Implementação do 

Projeto “Ações Integradas para a Gestão de Recursos 

Hídricos em Honduras” 

07/08/2007 
 

Vigente 

Honduras 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Honduras para Implementação do 

Projeto “Apoio Técnico para 

Implantação/Implementação de Bancos de Leite 

Humano” 

07/08/2007 
 

Vigente 

Honduras 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Honduras para Implementação do 

Projeto “Capacitação Técnica em Sistemas de 

Produção Pecuária e Organização de Cadeias 

Agroalimentares dos Setores de Carne, Leite, 

Suinocultura e Avicultura” 

07/08/2007 
 

Vigente 

Honduras 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Honduras para Implementação do 

Projeto “Intercâmbio de Conhecimentos sobre os 

Sistemas de Saúde Pública de Brasil e Honduras” 

07/08/2007 
 

Vigente 

Honduras 

Declaração do Governo da República Federativa do 

Brasil e do Governo da República de Honduras sobre 

Cooperação Técnica na Área de Produção e Uso de 

Etanol Combustível 

07/08/2007 
 

Vigente 

Honduras Memorando de Entendimento sobre Consultas 07/08/2007 07/08/2007 Vigente 

Honduras 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação entre 

o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações 

Exteriores da República Federativa do Brasil e a 

Academia Diplomática da Secretaria de Relações 

Exteriores da República de Honduras 

07/08/2007 07/08/2007 Vigente 

Honduras 
Tratado sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria 

Penal 
07/08/2007 

 

Em 

Tramitação 

Nicarágua Acordo de Cooperação Técnica na Área do Turismo 08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 

Acordo sobre Isenção de Vistos para Nacionais 

Portadores de Passaportes Diplomáticos, Oficiais e de 

Serviço 

08/08/2007 06/09/2008 Vigente 

Nicarágua 

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 

por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 

Consular, Administrativo e Técnico 

08/08/2007 
 

Em 

Tramitação 

Nicarágua 
Comunicado Conjunto da Visita de Estado do 

Presidente da República à Nicarágua 
08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 
Memorando de Entendimento de Cooperação Técnica 

em Desenvolvimento Agrário 
08/08/2007 08/08/2007 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Nicarágua 

Memorando de Entendimento de Cooperação Técnica 

entre o Instituto Rio Branco do Ministério das 

Relações Exteriores da República Federativa do 

Brasil e a Academia Diplomática José de Marcoleta 

do Ministério das Relações Exteriores da República 

da Nicarágua 

08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 

Memorando de Entendimento entre o MDIC e o 

Ministério de Fomento, Indústria e Comércio da 

Nicarágua na Área de Cooperação Tecnológica 

Empresarial, Comércio e Investimentos 

08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 
Memorando de Entendimento Relativo a Consultas 

sobre Assuntos de Interesse Comum 
08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação nas 

Áreas de Energia e Mineração 
08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua Programa de Trabalho em Matéria de Educação 08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua Protocolo de Intenções na Área de Saúde 08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua Protocolo de Intenções na Área Florestal 08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Nicarágua 
Protocolo de Intenções para Cooperação Técnica em 

Políticas e Programas do Setor Postal 
08/08/2007 08/08/2007 Vigente 

Jamaica 
Acordo de Isenção de Vistos para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos e Oficiais 
09/08/2007 09/08/2007 Vigente 

Jamaica 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

Acadêmica 
09/08/2007 09/08/2007 Vigente 

Panamá 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Panamá para Implementação do Projeto 

“Assistência Técnica na Área de Genética Bovina”  

10/08/2007 
 

Vigente 

Panamá 
Memorando de Entendimento para Estabelecer Força-

Tarefa na Área de Biocombustíveis 
10/08/2007 10/08/2007 Vigente 

Panamá 
Memorando de entendimento sobre a Luta Contra a 

Fome e a Pobreza e a Promoção da Proteção Social 
10/08/2007 10/08/2007 Vigente 

Panamá Tratado de Extradição entre o Brasil e o Panamá 10/08/2007 
 

Em 

Tramitação 

Panamá 
Tratado sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria 

Penal 
10/08/2007 01/11/2011 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de El Salvador para Implementação do 

Projeto “Adoção de Tecnologias Modernas para a 

Produção de Etanol em El Salvador” 

05/12/2007 
 

Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Capacitação em Análise 

de Informação para o Pessoal da Divisão de 

Investigação de Homicídios e da Polícia Nacional 

Civil e da Procuradoria Geral da República de El 

Salvador” 

05/12/2007 05/12/2007 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Capacitação em Análise 

de Informação sobre Crimes contra o Meio 

Ambiente” 

05/12/2007 05/12/2007 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento do 

Processo Agrícola e Industrial para Produção de 

Biodiesel a partir da Mamona” 

05/12/2007 05/12/2007 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e tecnológica Desenvolvimento 

Tecnológico para Implementação do Projeto “Apoio 

Técnico para Implementação de Bancos de Leite 

Humano em Cuba” 

13/12/2007 13/12/2007 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e tecnológica Desenvolvimento 

Tecnológico para Implementação do Projeto 

“Controle de Qualidade de Produtos de Risco 

Submetidos à Vigilância Sanitária” 

13/12/2007 
 

Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento 

Institucional das Assessorias Internacionais do 

Ministério da Saúde do Brasil e do Ministério de 

Saúde Pública de Cuba” 

15/01/2008 15/01/2008 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento 

Institucional do Centro para o Controle Estatal de 

Qualidade dos Medicamentos e da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária na Área de Vigilância 

Sanitária de Medicamentos” 

15/01/2008 15/01/2008 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para 

Implementação do Projeto Suporte Técnico e 

Extensão Institucional do Sistema de Informação de 

Águas Subterrâneas (SIAGAS) em Cuba 

15/01/2008 15/01/2008 Vigente 

Cuba 
Comunicado Conjunto sobre Cooperação Técnica 

para a Produção de Soja 
15/01/2008 15/01/2008 Vigente 

Guatemala 
Acordo de Cooperação Cultural entre o Brasil e a 

Guatemala 
04/04/2008 

 

Em 

Tramitação 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Brasil e a 

Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio 

Técnico para Implementação de Bancos de Leite 

Humano na Guatemala” 

04/04/2008 06/11/2009 Vigente 

Guatemala 

Memorando de Entendimento entre o Brasil e a 

Guatemala sobre Cooperação Técnica na Área de 

Desenvolvimento Social 

04/04/2008 02/09/2008 Vigente 

Guatemala 
Protocolo de Intenções entre o Brasil e a Guatemala 

sobre Cooperação Técnica na Área de Educação 
04/04/2008 

 

Em 

Tramitação 

Guatemala 

Protocolo de Intenções entre o Brasil e a Guatemala 

sobre Cooperação Técnica na Área de Gestão de 

Bancos 

04/04/2008 02/09/2008 Vigente 

Guatemala 

Protocolo de Intenções entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Guatemala sobre Cooperação Técnica na Área de 

Energia 

04/04/2008 
 

Em 

Tramitação 

Panamá 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação na 

Área de Meio Ambiente entre Brasil e Panamá 
10/04/2008 10/04/2008 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Haiti 

Acordo de Cooperação entre o Brasil e o Haiti para a 

Elaboração e a Implementação de um Programa 

Estratégico de Cooperação Técnica para o Período 

2008-2010 nas Áreas de Segurança Alimentar e de 

Agricultura 

28/05/2008 28/05/2008 Vigente 

Haiti 
Acordo de Cooperação Técnica no Setor Educacional 

entre o Brasil e o Haiti 
28/05/2008 28/05/2008 Vigente 

Haiti 

Acordo entre o Brasil e o Haiti sobre Isenção 

Recíproca de Vistos Para os Titulares de Passaportes 

Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 

28/05/2008 25/06/2008 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e o 

Haiti para Implementação do Projeto “Combate à 

Violência contra as Mulheres no Haiti” 

28/05/2008 28/05/2008 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e o 

Haiti para Implementação do Projeto “Promoção da 

Produção Sustentável de Hortaliças na Região de 

Kenscoff, Haiti” 

28/05/2008 28/05/2008 Vigente 

El Salvador 
Memorando de Entendimento em Matéria de 

Cooperação Turística entre o Brasil e El Salvador 
29/05/2008 29/05/2008 Vigente 

El Salvador 

Memorando de Entendimento para Cooperação em 

Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia entre o 

Brasil e El Salvador 

29/05/2008 29/05/2008 Vigente 

El Salvador 
Tratado entre Brasil e El Salvador sobre Auxílio 

Jurídico Mútuo em Matéria Penal 
29/05/2008 

 

Em 

Tramitação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre o 

Brasil e Cuba para Implementação do Projeto 

“Assistência Técnica para a Produção de Soja em 

Cuba” 

30/05/2008 30/05/2008 Vigente 

Trinidad e 

Tobago 

Acordo sobre Serviços Aéreos Bilaterais entre o 

Governo de República Federativa do Brasil e o 

Governo da República da Trinidad e Tobago 

23/07/2008 
 

Em 

Tramitação 

Trinidad e 

Tobago 

Convenção entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República de Trinidad e 

Tobago para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 

Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda 

e para Incentivar o Comércio e o Investimento 

Bilaterais 

23/07/2008 
 

Em 

Tramitação 

Trinidad e 

Tobago 

Memorando de Entendimento para Cooperação no 

Campo da Energia entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo de República da 

Trinidad e Tobago 

23/07/2008 23/07/2008 Vigente 

Trinidad e 

Tobago 

Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Trinidad e Tobago 

25/07/2008 26/05/2010 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Alternativas de Produção 

de Biocombustível em Costa Rica” 

30/07/2008 26/11/2008 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Apoio Técnico para 

Implantação/Implementação de Bancos de Leite” 

Humano na Costa Rica 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Controle Metrológico de 

Instrumentos de Medição Utilizados na Área de 

Serviços Públicos” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Credenciamento do 

Laboratório Químico da Área controle de Óleo do 

Centro de Serviços – LIMAT” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Desenvolvimento de 

Capacidades em Gestão de Áreas Protegidas” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Desenvolvimento de 

Carreira Postal na Costa Rica” 

30/07/2008 08/12/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento 

Institucional das Assessorias Internacionais dos 

Ministérios da Saúde do Brasil e da Costa Rica” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Gestão e Conservação de 

Centrais Elétricas” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Intercâmbio de 

Conhecimentos sobre os Sistemas de Saúde Pública 

do Brasil e Costa Rica” 

30/07/2008 19/11/2008 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Modelagem de Programa 

de Capacitação e Otimização dos Processos de 

Serviços Postais nos Correios da Costa Rica” 

30/07/2008 10/02/2009 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e o 

Haiti para Implementação do Programa Estratégico 

2008-2010 nas Áreas de Segurança Alimentar e 

Agricultura 

08/12/2008 08/12/2008 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para Implementação do 

Projeto “Apoio à Execução do Programa Escolas 

Abertas na Guatemala” 

30/01/2009 16/11/2009 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para Implementação do 

Projeto “Capacitação em Sistemas de Produção de 

Frutas Temperadas para a Guatemala” 

30/01/2009 16/11/2009 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para Implementação do 

Projeto “Formação de Técnicos em Alfabetização de 

Jovens e Adultos” 

30/01/2009 07/06/2009 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para Implementação do 

Projeto “Plano de Eletrificação Rural Vinculado ao 

Desenvolvimento Local” 

30/01/2009 
 

Em 

Tramitação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para implementação do Projeto 

“Capacitação na Utilização de Derivados de Crédito 

como Instrumentos Financeiros de Controle de Risco 

Creditício” 

04/05/2009 04/05/2009 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento Institucional do Centro de 

Tecnologia e Qualidade do Ministério da Indústria 

Sidero-Mecânica de Cuba” 

04/05/2009 04/05/2009 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para implementação do Projeto 

“Modelo Conceitual de Estrutura do Banco de Dados 

Geológicos da República de Cuba” 

04/05/2009 04/05/2009 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para a Implementação do 

Projeto “Centro de Formação Profissional Brasil-

Guatemala” 

01/06/2009 25/11/2009 Vigente 

Guatemala 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guatemala para a Implementação do 

Projeto “Cozinha Brasil-Guatemala” 

01/06/2009 13/05/2011 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Guatemala 

Visita de Estado a República da Guatemala do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - 

Declaração Conjunta 

01/06/2009 
 

Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Fortalecimento dos 

Processos de Operação, Manutenção e Controle de 

Estações de Tratamento de Águas Residuárias em 

Pequenas Coletividades Urbanas e Sistemas 

Lagunares” 

03/06/2009 21/07/2009 Vigente 

Belize 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de Belize 

na Área da Saúde 

15/10/2009 15/10/2009 Vigente 

Nicarágua 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Nicarágua para Implementação do Projeto “Apoio 

Institucional ao Programa de Viviendas de Interés 

Social” 

22/10/2009 22/10/2009 Vigente 

Nicarágua 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Nicarágua para Implementação do Projeto 

“Capacitação na Cadeia Produtiva da Mandioca na 

Nicarágua” 

22/10/2009 22/10/2009 Vigente 

Nicarágua 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Nicarágua para Implementação do Projeto “Plano de 

Energização Rural para o Desenvolvimento” 

22/10/2009 22/10/2009 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto “Plano 

de Manejo de Uso e Ocupação da Bacia do Rio Yaque 

do Norte para a Criação do Parque Linear do Arroyo 

Gurabo” 

04/01/2010 11/02/2010 Vigente 

Belize 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo do Belize para a Implementação 

do Projeto “Capacitação de Recursos Humanos e 

Validação de Variedades para Produção de Arroz de 

Terras Altas em Belize” 

19/01/2010 19/01/2010 Vigente 

Belize 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo do Belize para a Implementação 

do Projeto “Capacitação de Recursos Humanos e 

Validação de Variedades para Produção de Feijão em 

Belize” 

19/01/2010 19/01/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Belize 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo do Belize para a Implementação 

do Projeto “Capacitação de Recursos Humanos e 

Validação de Variedades para Produção de Milho em 

Belize” 

19/01/2010 19/01/2010 Vigente 

Belize 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo do Belize para a Implementação 

do Projeto “Capacitação de Recursos Humanos e 

Validação de Variedades para Produção de Soja em 

Belize” 

19/01/2010 19/01/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República Dominicana sobre 

Cooperação em Matéria de Defesa 

02/02/2010 
 

Em 

Tramitação 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto “Apoio 

à Implementação do Banco de Leite Humano na 

República Dominicana” 

05/02/2010 11/02/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto “Apoio 

ao Fortalecimento da Autoridade Sanitária 

Dominicana nas Áreas de Registro de Medicamentos, 

Farmacovigilância e Inspeções Sanitárias” 

05/02/2010 11/02/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto 

“Capacitação de Gestores Municipais de Bajos de 

Haina na Estruturação e Gestão de seus Sistemas e 

Serviços de Limpeza Pública” 

05/02/2010 11/02/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto 

“Capacitação em Manejo de Controle da Mosca-das-

Frutas” 

05/02/2010 11/02/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República 

Dominicana para a Implementação do Projeto 

“Rastreabilidade Genética e Produção de Carne e 

Leite Bovinos” 

05/02/2010 11/02/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Assistência Técnica para a Produção de Soja e Milho 

em Cuba – Fase II” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Desenvolvimento de Capacidades Técnicas em 

Controle Biológico de Pragas Agrícolas entre Brasil e 

Cuba” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento Institucional do CECMED e da 

ANVISA na Área de Vigilância Sanitária” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento Institucional dos Laboratórios 

Nacionais de Vigilância Sanitária do Brasil e de 

Cuba” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Limites Permissíveis de Metais Pesados na 

Agricultura Cubana – Transferência e Adequação da 

Experiência de Elaboração da Legislação Brasileira” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Transferência de Metodologias para o Controle 

Genético de Ralstonia Solanacearum, Begomovirus, 

Tospovirus, Potyirus y Phytophthora Capsici no 

Tomate e Pimentão” 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Cuba 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Colaboração no Setor das 

Tecnologias da Informação e das Comunicações 

24/02/2010 25/03/2011 Vigente 

Cuba 

Protocolo Complementar ao Memorando de 

Entendimento entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de 

Cuba na Área da Saúde 

24/02/2010 24/02/2010 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Haiti para Implementação do Projeto 

“Construção de Cisternas para Captação e 

Armazenamento de Água de Chuva no Haiti” 

25/02/2010 25/02/2010 Vigente 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Haiti para Implementação do Projeto 

“Estudo para a Promoção de Ações de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar e da Segurança Alimentar e 

Nutricional” 

25/02/2010 25/02/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Haiti para Implementação do Projeto 

“Modernização e Fortalecimento do Centro-Piloto de 

Formação Profissional Brasil-Haiti” 

25/02/2010 25/02/2010 Vigente 

Haiti 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Haiti para a Reconstrução, o 

Fortalecimento e a Recomposição do Sistema de 

Educação Superior do Haiti 

25/02/2010 25/02/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de El Salvador para a Implementação do 

Projeto “Apoio ao Fortalecimento do Sistema de 

Segurança Presidencial de El Salvador” 

26/02/2010 26/02/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de El Salvador para a Implementação do 

Projeto “Apoio ao Fortalecimento e Desenvolvimento 

do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados de 

El Salvador” 

26/02/2010 26/02/2010 Vigente 

El Salvador 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de El Salvador sobre Cooperação Técnica 

na Área de Desenvolvimento Social 

26/02/2010 26/02/2010 Vigente 

El Salvador 

Memorando de Entendimento entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário da República Federativa do 

Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária da 

República de El Salvador, na Área de 

Desenvolvimento Agrário e Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

26/02/2010 26/02/2010 Vigente 

Barbados 

Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de 

Barbados 

16/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Antígua e 

Barbuda 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo de 

Antígua e Barbuda 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Antígua e 

Barbuda 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo de Antígua e Barbuda sobre a 

Isenção de Visto para Portadores de Passaportes 

Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 27/09/2010 Vigente 

Bahamas 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo das Bahamas sobre a Isenção de 

Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos, 

Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 16/03/2011 Vigente 

Barbados 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo de Barbados para a 

Implementação do Projeto “Capacitação de Recursos 

Humanos na Produção de Frutas e Hortaliças em 

Estufas e em Plantações Naturais ao Ar Livre em 

Barbados” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Barbados 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo de Barbados para a 

Implementação do Projeto “Fortalecimento do 

Combate ao HIV em Barbados” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Barbados 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo de Barbados para 

Implementação do Projeto “Capacitação de Recursos 

Humanos em Todos os Aspectos da Produção de 

Açúcar em Barbados” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Belize 
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de Belize 
26/04/2010 

 

Em 

Tramitação 

Belize 

Acordo de Cooperação entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo de Belize na Área 

de Educação 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Belize 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo de Belize para Implementação do 

Projeto “Apoio Técnico para a Implantação do Banco 

de Leite Humano em Belize 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Dominica 

Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

Comunidade de Dominica 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Dominica 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da 

Comunidade de Dominica 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Dominica 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da Comunidade de Dominica 

Sobre a Isenção de Visto para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Granada 

Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de 

Granada 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Granada 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo de 

Granada 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Granada 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de 

Granada sobre Cooperação Técnica na Área de 

Agricultura 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Granada 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de 

Granada sobre Cooperação Técnica na Área de Saúde 

Pública 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Haiti 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República do Haiti para Implementação do “Projeto 

de Criação do Centro de Formação Profissional no 

Domínio do Comércio e dos Serviços (CFPCS)” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Jamaica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da Jamaica e o Governo da 

República Federativa do Brasil para Implementação 

do Projeto “Programa de Capacitação de Técnicos da 

Jamaica em Produção e Processamento de Frutas 

Tropicais” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Jamaica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da Jamaica para Implementação 

do Projeto “Capacitação de Recursos Humanos para 

Desenvolvimento das Cadeias Agropecuárias da 

Jamaica - com Ênfase na Cadeia da Mandioca” 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Jamaica 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

Jamaica para o Estabelecimento de uma Comissão 

Mista 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

República 

Dominicana 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República Dominicana sobre Cooperação Técnica em 

Benefício da República do Haiti na Área de Defesa 

Civil 

26/04/2010 26/04/2010 Vigente 

Santa Lúcia 

Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo de Santa Lúcia 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Santa Lúcia 

Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de Santa 

Lúcia 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Santa Lúcia 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo de 

Santa Lúcia 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Santa Lúcia 

Acordo Entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo de Santa Lúcia sobre a Isenção de 

Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos, 

Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 23/09/2010 Vigente 

Santa Lúcia 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de Santa 

Lúcia sobre cooperação técnica na área de agricultura 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

Santa Lúcia 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de Santa 

Lúcia sobre cooperação técnica na área de segurança 

pública 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São 

Cristóvão e 

Névis 

Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

Federação de São Cristóvão e Névis 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São 

Cristóvão e 

Névis 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da 

Federação de São Cristóvão e Névis 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São 

Cristóvão e 

Névis 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da Federação de São Cristóvão e 

Nevis sobre a Isenção de Visto para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São Vicente 

e 

Granadinas 

Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de São 

Vicente e Granadinas 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

São Vicente 

e 

Granadinas 

Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo de São 

Vicente e Granadinas 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São Vicente 

e 

Granadinas 

Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de São 

Vicente e Granadinas 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

São Vicente 

e 

Granadinas 

Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo de São Vicente e Granadinas 

sobre a Isenção de Visto para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos, Oficiais ou de Serviço 

26/04/2010 06/09/2010 Vigente 

São Vicente 

e 

Granadinas 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo de São 

Vicente e Granadinas sobre Cooperação Técnica na 

Área de Agricultura 

26/04/2010 
 

Em 

Tramitação 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio a 

Criação de Marcos Legais para a Implementação da 

Certificação Digital” 

02/07/2010 02/07/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio 

Técnico para Implementação de Bancos de Leite 

Humano em El Salvador” 

02/07/2010 02/07/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Capacitação de Técnicos e Gestores Públicos em 

Desenvolvimento de Instrumentos de Políticas 

Públicas para a Agricultura Familiar” 

02/07/2010 02/07/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Qualificação Técnica em Tecnologias Livres” 

02/07/2010 02/06/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Reforço à 

Diversificação Agroprodutiva de El Salvador” 

02/07/2010 02/07/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Reforço 

no Processo Produtivo de Cana-de-Açúcar” 

02/07/2010 02/07/2010 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Incorporação de Terapias 

Não-Convencionais e Complementares nos Serviços 

de Saúde de Atenção Direta às Pessoas e 

Desenvolvimento de Estratégia de Saúde Mental de 

Base Comunitária” 

22/07/2010 29/11/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Modelo de Gestão 

Empresarial para a Unidade Estratégica de Negócios 

de Produção de Energia do Instituto Costarriquenho 

de Eletricidade – ICE” 

22/07/2010 09/12/2010 Vigente 

Costa Rica 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Costa Rica para 

Implementação do Projeto “Vigilância da Saúde e 

Sistemas de Informação para a Vigilância” 

22/07/2010 08/12/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio a 

Transferência de Metodologia Brasileira do Programa 

Talentos do Brasil para El Salvador” 

09/08/2010 09/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Capacitação em Boas Práticas em Ecoturismo e 

Turismo de Aventura para o Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável em El Salvador” 

09/08/2010 09/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Cooperação Técnica para a Implementação e Gestão 

do Sistema de Proteção Social em El Salvador” 

09/08/2010 09/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Protocolo de Intenções entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador sobre Cooperação Técnica para 

Implementação do Centro de Formação Profissional 

Brasil – El Salvador 

09/08/2010 09/08/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Apoio à Declaração do Patrimônio Geológico e 

Mineiro da República de Cuba” 

12/08/2010 12/08/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Apoio ao Processo de Diversificação Integral 

Agrícola e Industrial do Setor Açucareiro Cubano – 

Caprinovinocultura” 

12/08/2010 12/08/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Fortalecimento Institucional do Centro de 

Tecnologia e Qualidade do Ministério da 

Sideromecânica de Cuba – Fase II” 

12/08/2010 12/08/2010 Vigente 
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(continuação) 

País Título do Acordo Celebração 
Entrada 

em vigor 
Situação 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Organização e Conservação de Provas, Amostras e 

Materiais Documentais Relacionados com as 

Investigações Geológicas para o Desenvolvimento de 

uma Litoteca em Cuba” 

12/08/2010 12/08/2010 Vigente 

Cuba 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Cuba para Implementação do Projeto 

“Transferência de Técnicas Avançadas para o 

Beneficiamento de Sementes e Avaliação de 

Substratos Orgânicos Utilizados na Produção de 

Mudas de Flores e Plantas Ornamentais de Cuba” 

12/08/2010 12/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio ao 

Fortalecimento do Sistema de Segurança Presidencial 

de El Salvador – Fase II” 

20/08/2010 20/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Capacitação Técnica de Inteligência Policial” 

20/08/2010 20/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto 

“Capacitação Técnica para Repressão ao Crime 

Organizado” 

20/08/2010 20/08/2010 Vigente 

El Salvador 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de El 

Salvador para a Implementação do Projeto “Pintando 

a Liberdade” 

20/08/2010 20/08/2010 Vigente 

Fonte: BRASIL, 2012a. 
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ANEXO IV: Visitas do Presidente Fernando Henrique Cardoso aos países centro-

americanos e caribenhos 

 

13/11/1999 - Participa do encerramento da VI Reunião Plenária do Círculo de Montevidéu, 

em São Domingos, República Dominicana. 

14/11/1999 a 16/11/1999 - Participa da IX Reunião de Chefes de Estado e de Governo da 

Conferência Ibero-Americana, em Havana, Cuba. 

04/04/2000 e 05/04/2000 - Visita à República da Costa Rica. 

17/11/2000 e 18/11/2000 - Visita Oficial à República do Panamá, a fim de participar da X 

Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Conferência Ibero-americana, Cidade do 

Panamá. 

14/11/2002 a 16/11/2002 - Visita oficial à República Dominicana, para participar da XII 

Cúpula Ibero-Americana de chefes de Estados e de Governo. 

 

Fonte: BRASIL, 2012b. 
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ANEXO V: Visitas do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos países centro-americanos e caribenhos (2003-2010) 

(continua) 

País Caráter
*
 Período 

Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita/Descrição 

Cuba Bilateral 26/09/2003 e 27/09/2003 2 

O Presidente Lula visita Cuba. Na ocasião, foram selados, pela assinatura 

de um conjunto de acordos, novos instrumentos de cooperação bilateral, 

notadamente nas áreas de saúde, pesca, aquicultura, turismo, esporte e 

educação. 

República Dominicana Bilateral 16/08/2004 e 17/08/2004 2 

O Presidente Lula visita a República Dominicana para a posse do 

Presidente Leonel Fernández Reyna e se reúne, em São Domingos, com 

mandatários centro-americanos e caribenhos. 

Haiti Bilateral 18/08/2004 1 

O Presidente Lula visita o Haiti, encontra-se com as tropas brasileiras da 

MINUSTAH em Porto Príncipe e assiste ao “jogo da paz” entre as 

seleções de futebol do Brasil e do Haiti. 

Guatemala Bilateral 12/09/2005 e 13/09/2005 2 

O Presidente Lula realiza visita bilateral à Guatemala e participa da 

Cúpula do Sistema de Integração Centro-Americana, na Cidade da 

Guatemala. São assinados Protocolos sobre cooperação na produção e uso 

do etanol combustível. 

Honduras Bilateral 07/08/2007 1 Visita de Estado 

Nicarágua Bilateral 07/08/2007 e 08/08/2007 2 Visita de Estado 

Jamaica Bilateral 09/08/2007 1 Visita de Estado 

Panamá Bilateral 09/08/2007 e 10/08/2007 2 Visita de Estado 

Guatemala Bilateral 14/01/2008 1 Posse do Presidente Álvaro Colom Caballeros 

Cuba Bilateral 14/01/2008 e 15/01/2008 2 Visita Oficial 

Haiti Bilateral 28/05/2008 1 Visita Oficial 

El Salvador Bilateral 28/05/2008 e 29/05/2008 2 Visita Oficial e Cúpula SICA 

El Salvador Multilateral 30/10/2008 1 XVIII Cúpula Ibero-Americana 

Cuba Bilateral 30/09/2008 e 31/09/2008 2 Visita Oficial 

Trinidad e Tobago Multilateral 17/04/2009 a 19/04/2009 3 V Cúpula das Américas 

El Salvador Bilateral 01/06/2009 1 Posse Presidencial 

Guatemala Bilateral 02/06/2009 1 Encontro Bilateral 

 



 

 

  

1
7

5
 

(continuação) 

País Caráter
*
 Período 

Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita/Descrição 

Costa Rica Bilateral 03/06/2009 1 Encontro Bilateral 

Cuba Bilateral 24/02/2010 1 Visita Oficial 

Haiti Bilateral 25/02/2010 1 Visita Oficial e Visita à MINUSTAH 

El Salvador Bilateral 25/02/2010 e 26/02/2010 2 Visita Oficial 

*
 As visitas são consideradas “Multilaterais” somente quando não há nenhum registro de encontro com autoridades locais. Nas ocasiões em que houve compromissos 

bilaterais e multilaterais, a visita foi considerada como “Bilateral”. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011a, com base em BRASIL, 2010d. 
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ANEXO VI: Visitas do Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim aos países centro-americanos e caribenhos (2003-2010) 

(continua) 

País Caráter
*
 Período 

Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita/Descrição 

Guatemala Bilateral 22/04/2004 e 23/04/2004 2 
Realiza visita oficial à Guatemala e participa de Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA). 

República Dominicana Bilateral 16/08/2004 e 17/08/2004 2 

Visita presidencial por ocasião da posse do Presidente Leonel Fernandez; 

Reunião de Chefes de Estado e/ou Governo Latino-Americanos e 

Caribenhos. 

Haiti Bilateral 18/08/2004 1 Acompanha o Presidente Lula em visita ao Haiti. 

Barbados Bilateral 21/11/2004 1 

Visita oficial. Encontro com Dame Billie Antoinette Miller, Ministra 

Sênior e Ministra dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior de 

Barbados. Conferência com representantes do CARICOM. 

Haiti Bilateral 20/12/2004 1 

Visita oficial. No Haiti, mantém encontros com o Presidente Boniface 

Alexandre, o Primeiro-Ministro Gérard Latortue e outras autoridades 

haitianas. 

Jamaica Bilateral 16/05/2005 1 

Visita oficial. Na Jamaica, é recebido pelo Primeiro-Ministro Percival J. 

Patterson e mantém reunião de trabalho com o Chanceler Keith Desmond 

Knight. É a primeira visita de um Chanceler brasileiro à Jamaica. 

Barbados Bilateral 17/05/2005 1 
Visita oficial. Em Barbados, é recebido pela Primeira-Ministra interina, 

Mia Mottley, e pela Chanceler Dame Billie Antoinette Miller. 

República Dominicana Bilateral 07/06/2005 1 

Na República Dominicana, cumpre visita oficial e é recebido pelo 

Presidente Leonel Fernández Reyna, com quem examina relações entre os 

dois países e temas da agenda regional e internacional. 

Guatemala Bilateral 12/09/2005 e 13/09/2005 2 
Viagem do Presidente Lula à Guatemala; Reunião com países centro-

americanos 

Haiti Bilateral 20/09/2005 1 

Visita oficial. Encontros com o Primeiro-Ministro Gérard Latortue, com o 

General Urano Bacellar, Comandante Militar da MINUSTAH; com os 

membros do Conselho Eleitoral Provisório (CEP) e com o Embaixador 

Juan Gabriel Valdés, representante do Secretário-Geral da ONU para o 

Haiti. 

Granada Bilateral 24/04/2006 1 
Participa de Reunião Ministerial do Conselho de Relações Exteriores da 

CARICOM e de Reuniões bilaterais. 
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(continuação) 

País Caráter
*
 Período 

Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita/Descrição 

República Dominicana Multilateral 04/06/2006 e 05/06/2006 2 
Em São Domingos, participa da XXXVI Sessão da Assembleia Geral da 

OEA. 

Cuba Bilateral 14/09/2006 a 16/09/2006 3 
Participa, em Havana, da XIII Cúpula do Grupo dos 15 e da XIV Cúpula 

do Movimento dos Países Não-Alinhados e reuniões bilaterais 

Haiti Bilateral 21/09/2006 1 
Em sua quarta visita ao Haiti, encontra-se com o Presidente haitiano René 

Préval. 

Honduras Bilateral 07/08/2007 1 Acompanha o presidente em suas visitas à América Central e o Caribe. 

Nicarágua Bilateral 07/08/2007 e 08/08/2007 2 Acompanha o presidente em suas visitas à América Central e o Caribe. 

Jamaica Bilateral 09/08/2007 1 Acompanha o presidente em suas visitas à América Central e o Caribe. 

Panamá Bilateral 09/08/2007 e 10/08/2007 2 Acompanha o presidente em suas visitas à América Central e o Caribe. 

Haiti Bilateral 21/09/2007 1 
Visita oficial. Audiência com o Presidente René Préval e o Primeiro-

Ministro Jacques-Edouard Alexis. 

El Salvador Bilateral 28/09/2007 e 29/09/2007 2 Visita oficial. Audiência com o Presidente Antonio Saca. 

Guatemala Bilateral 14/01/2008 1 Posse do Presidente 

Cuba Bilateral 14/01/2008 e 15/01/2008 2 Visita Oficial 

República Dominicana Multilateral 06/03/2008 e 07/03/2008 2 XX Cúpula Grupo do Rio 

Haiti Bilateral 28/05/2008 1 Visita Oficial 

El Salvador Bilateral 28/05/2008 e 29/05/2008 2 Visita Oficial e Reunião dos Presidentes SICA 

Cuba Bilateral 30/05/2008 e 31/05/2008 2 Visita Oficial 

El Salvador Multilateral 30/10/2008 1 XVIII Cúpula Ibero-Americana 

Trinidad e Tobago Multilateral 17/04/2009 a 19/04/2009 3 V Cúpula das Américas 

Honduras Multilateral 02/06/2009 e 03/06/2009 2 39ª Assembleia Geral da OEA 

Haiti Bilateral 18/09/2009 1 Visita Oficial 

Jamaica Multilateral 05/11/2009 e 06/11/2009 2 
XXVIII Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Grupo do Rio e 

II Cúpula da América Latina e Caribe 

Cuba Bilateral 17/09/2010 e 18/09/2010 2 Visita Oficial 
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(continuação) 

País Caráter
*
 Período 

Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita/Descrição 

Haiti Bilateral 29/09/2010 e 30/09/2010 2 Visita Oficial 

*
 As visitas são consideradas “Multilaterais” somente quando não há nenhum registro de encontro com autoridades locais. Nas ocasiões em que houve compromissos 

bilaterais e multilaterais, a visita foi considerada como “Bilateral”. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011b, com base nas Resenhas de Política Exterior do Brasil (2003-2010). 
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ANEXO VII: Visitas de chefes de Governo e chefes de Estado centro-americanos e caribenhos ao Brasil (2003-2010) 

(continua) 

País Autoridade Período 
Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita 

República Dominicana Presidente Hipólito Mejía 17/11/2003 e 18/11/2003 2 Visita de Trabalho 

Panamá Presidente Eleito Martín Torrijos 04/08/2004 1 Visita de Trabalho 

São Cristóvão e Névis Primeiro-Ministro Denzil Douglas 05/04/2005 1 Visita de Trabalho 

Honduras Presidente Ricardo Maduro 04/05/2005 1 Visita de Trabalho 

Belize Primeiro-Ministro Said Musa 06/06/2005 a 09/06/2005 4 Visita de Trabalho 

Jamaica Primeiro-Ministro Percival James Patterson 01/11/2005 e 02/11/2005 2 Visita de Estado 

Haiti Presidente Eleito René Préval 10/03/2006 1 Visita de Trabalho 

Guatemala Presidente Oscar Berger 13/03/2006 1 Visita de Trabalho 

Honduras Presidente Manuel Zelaya 03/04/2006 a 05/04/2006 3 

Visita de Trabalho e participação na 47ª 

Assembleia Geral de Governadores do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) 

Jamaica Primeira-Ministra Portia Simpson Miller 12/07/2006 1 Reunião bilateral à margem da II CIAD 

Panamá Presidente Martín Torrijos 25/05/2007 1 Visita de Trabalho 

República Dominicana Presidente Leonel Fernández 16/06/2007 a 23/06/2007 8 Visita de Estado 

El Salvador Presidente Antonio Saca 04/12/2007 a 07/12/2007 4 Visita de Estado 

Guatemala Presidente Álvaro Colom 02/04/2008 a 04/04/2008 3 Visita de Estado 

Trinidad e Tobago Primeiro-Ministro Patrick Manning 23/07/2008 1 Visita Oficial 

Costa Rica Presidente Óscar Arias 28/07/2008 a 01/08/2008 5 Visita de Estado 

Honduras Presidente Manuel Zelaya 16/12/2008 e 17/12/2008 2 Reunião Bilateral à margem da CALC 

Cuba Presidente Raúl Castro 18/12/2008 1 CALC e Visita de Estado 

Trinidad e Tobago Primeiro-Ministro Patrick Manning 19/03/2009 1 Visita de Trabalho 

Honduras Presidente Manuel Zelaya 12/08/2009 1 Visita de Trabalho 

El Salvador Presidente Maurício Funes 09/09/2009 e 10/09/2009 2 Visita Oficial 

Haiti Primeiro-Ministro Jean-Max Bellerive 23/03/2010 1 Visita de Trabalho 
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(continuação) 

País Autoridade Período 
Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita 

Jamaica Primeiro-Ministro Bruce Golding 26/04/2010 1 
Cúpula Brasil-CARICOM e Reunião 

Bilateral 

Antígua e Barbuda 
Primeiro-Ministro Winston Baldwin 

Spencer 
26/04/2010 1 

Cúpula Brasil-CARICOM e Reunião 

Bilateral 

Haiti Presidente René Préval 26/04/2010 1 
Cúpula Brasil-CARICOM e Reunião 

Bilateral 

Nicarágua Presidente Daniel Ortega 28/07/2010 1 Visita de Trabalho 

El Salvador Presidente Maurício Funes 09/08/2010 1 Visita de Trabalho 

Haiti Primeiro-Ministro Jean-Max Bellerive 31/12/2010 e 01/01/2011 2 
Visita de Trabalho e posse da Presidente 

Dilma Rousseff 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011a, com base nas Resenhas de Política Exterior do Brasil (2003-2010). 
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ANEXO VIII: Visitas de Ministros de Negócios Estrangeiros de países centro-americanos e caribenhos ao Brasil (2003-2010) 

(continua) 

País Autoridade Período 
Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Felipe 

Pérez Roque 
02/07/2003 e 03/07/2003 2 Visita de Trabalho 

Guatemala 
Ministro de Negócios Estrangeiros Jorge 

Briz 
20/08/2004 1 

Reunião bilateral à margem do Grupo do 

Rio 

Barbados 
Ministra de Negócios Estrangeiros Billie 

Miller 
05/10/2004 1 Visita de Trabalho 

Nicarágua 
Ministro de Negócios Estrangeiros Norman 

Caldera Cardenal 
04/11/2004 e 05/11/2004 2 

Reunião bilateral à margem do Grupo do 

Rio 

Guatemala 
Ministro de Negócios Estrangeiros Jorge 

Briz 
04/11/2004 e 05/11/2004 2 

Reunião bilateral à margem do Grupo do 

Rio 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Felipe 

Pérez Roque 
02/02/2005 e 03/02/2005 2 Visita Oficial 

Panamá 
Ministro de Negócios Estrangeiros Samuel 

Lews Navarro 
06/12/2006 1 Visita de Trabalho 

Jamaica 
Ministro de Negócios Estrangeiros 

Anthony Hylton 
15/02/2007 1 Visita de Trabalho 

El Salvador 
Ministro de Negócios Estrangeiros 

Francisco Laínez 
24/07/2007 a 26/07/2007 3 Visita de Trabalho 

República Dominicana 
Ministro de Negócios Estrangeiros Carlos 

Morales Troncoso 
22/08/2007 e 23/08/2007 2 

Bilateral à margem da Ministerial 

FOCALAL 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Felipe 

Pérez Roque 
22/08/2007 a 24/08/2007 3 

Bilateral à margem da Ministerial 

FOCALAL 

Honduras 
Ministro de Negócios Estrangeiros Milton 

Jiménez Puerto 
09/01/2008 1 Visita de Trabalho 

Guatemala 
Ministro de Negócios Estrangeiros Haroldo 

Rodas 
14/03/2008 1 Visita de Trabalho 

Trinidad e Tobago 
Ministra de Negócios Estrangeiros Paula 

Gopee-Scoon 
23/07/2008 1 Visita Oficial (Primeiro-Ministro Manning) 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Felipe 

Pérez Roque 
06/10/2008 1 Bilateral à margem da Preparatória CALC 

Jamaica 
Ministro de Negócios Estrangeiros Kenneth 

Baugh 
06/10/2008 1 Bilateral à margem da Preparatória CALC 



 

 

  

1
8

2
 

(continuação) 

País Autoridade Período 
Duração 

(em dias) 
Motivo da Visita 

Nicarágua 
Ministro de Negócios Estrangeiros Samuel 

Santos 
08/10/2008 1 Visita de Trabalho 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Bruno 

Rodríguez Parrilla 
08/04/2009 1 Visita de Trabalho 

Honduras 
Ministra de Negócios Estrangeiros Patrícia 

Rodas 
11/05/2009 a 13/05/2009 3 Visita de Trabalho 

Jamaica 
Ministro de Negócios Estrangeiros Kenneth 

Baugh 
08/06/2009 a 11/06/2009 4 Visita de Trabalho 

Granada 
Ministro de Negócios Estrangeiros Peter 

David 
27/07/2009 e 28/07/2009 2 Visita Oficial 

Cuba 
Ministro de Negócios Estrangeiros Bruno 

Rodríguez Parrilla 
31/12/2010 e 01/01/2011 2 

Visita de Trabalho e posse da Presidente 

Dilma Rousseff 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011b, com base nas Resenhas de Política Exterior do Brasil (2003-2010). 


