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1

INTERNATIONAL RELATIONS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA AND BRAZILIAN FOREIGN
POLICY

CONTEXTO

CONTEXT

O Brasil é um ator global presente nos grandes
acontecimentos internacionais, com atuação focada nos
princípios históricos da política externa brasileira como o
respeito ao direito internacional, a solução de controvérsias,
o pragmatismo e a valorização do multilateralismo.

Brazil is a global player in major international
events, and its activities are focused on historical
Brazilian foreign policy principles, such as respect for
international law, resolution of disputes, pragmatism
and the enhancement of multilateralism.

As transformações do mundo contemporâneo apresentam
novos desafios às decisões em esfera nacional, seja no
âmbito do Estado ou no âmbito privado.
A incapacidade das instituições internacionais em oferecer
respostas céleres e eficazes aos desafios que enfrentamos
reflete-se na falta de maior efetividade da agenda
internacional.

The transformations in the contemporary world
present new challenges for decision-making at the
national level, in either the public or the private
sector.
The inability of international institutions to provide
rapid and effective responses to the challenges we
face is reflected in the lack of effectiveness of the
international agenda.

OBJECTIVES

OBJETIVOS
Identificar as principais questões globais contemporâneas
e apresentar alternativas consistentes e inovadoras para os
desafios do Brasil.
Mapear oportunidades do mundo atual e propor soluções
para que o Brasil seja inserido em contexto mais favorável
no contexto global.

Identify the major contemporary global issues and
provide consistent and innovative alternatives for
Brazil’s challenges.
Map opportunities in today’s world and propose
solutions for Brazilian integration within a more
favorable context in the global context.
Establish priorities for Brazil in the international
scenario.

Estabelecer prioridades para o Brasil no cenário
internacional.

Fundador e professor do Centro de Relações
Internacionais da Fundação Getúlio Vargas.
Atuou como pesquisador visitante no Woodrow
Wilson International Center for Scholars e no
Council on Foreign Relations

Founder and professor at the Center for
International Relations at the Getúlio
Vargas Foundation. He has served as a
visiting scholar at the Woodrow Wilson
International Center for Scholars and at the
Council on Foreign Relations.

Senior Fellow

Matias Spektor
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2

INSERÇÃO ECONÔMICA
INTERNACIONAL

INTERNATIONAL ECONOMIC
INSERTION

CONTEXTO

CONTEXT

Brasil: 7ª economia do mundo e 25ª posição no ranking
dos países exportadores divulgado anualmente pela
OMC.

Brazil: 7th largest economy worldwide, 25th largest
exporter, according to an annual WTO ranking.

Desequilíbrio entre o peso econômico e a
representatividade no comércio internacional.
Necessidade de ampliar a integração com parceiros
comerciais.
Necessidade de repensar políticas comerciais
brasileiras para ampliar a inserção do país no contexto
internacional a médio e longo prazo.

OBJETIVOS
Apresentar propostas inovadoras de atuação do Brasil nos
foros de comércio internacional.
Fomentar o debate sobre as políticas comerciais
brasileiras e apresentar alternativas, sobretudo em relação
ao comércio de bens e serviços e investimentos.

Imbalance between economic importance and
representation in international trade.
Need to expand integration with trade partners.
Need to rethink Brazilian trade policies to expand the
country’s integration in the international context in
the medium and long-term.

OBJECTIVES
Present innovative action proposals for Brazil in
international trade forums.
Stimulate debate on Brazilian trade policies and
present alternatives, especially in relation to goods
and services and investments.
Contribute to the formulation of public policies to
expand the international economic integration of
Brazil in the medium term – 2030 Vision.

Contribuir para a formulação de políticas públicas
voltadas para ampliar a inserção econômica internacional
do Brasil em um horizonte de médio prazo – Visão 2030.

Senior Fellow

Mario
Marconini
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Diretor de Politica Comercial do Departamento
de Relações Internacionais e Comércio Exterior
da FIESP. Foi Subsecretário de Assuntos
Internacionais do Ministério da Fazenda,
Secretário de Comércio Exterior do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) e Conselheiro da Organização
Mundial de Comércio (OMC).
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Director of Trade Policy in the Department
of International Relations and Foreign
Trade at Federation of Industries of the
State of São Paulo (FIESP). He was the
International Affairs Secretary at the
Ministry of Finance, Secretary of Foreign
Trade at the Ministry of Development,
Industry and Foreign Trade (MDIC)
and Board Member of the World Trade
Organization (WTO).

3

O BRASIL NO NOVO
CONTEXTO SUL-AMERICANO

BRAZIL IN THE NEW SOUTH
AMERICAN CONTEXT

CONTEXTO

CONTEXT

Deterioração contínua do MERCOSUL como força
integracionista, política e econômica no âmbito da
América do Sul e contexto global.

Ongoing deterioration of Mercosur as an
integrationist, political and economic force in South
America and in the global context.

Divisão da América do Sul em duas frentes: membros
da Aliança do Pacífico e membros do MERCOSUL.

Division in South America on two fronts: members of
the Pacific Alliance and members of Mercosur.

Sobreposição de iniciativas de integrações regionais
com baixo alinhamento de ações e diálogo:
MERCOSUL, UNASUL, Aliança do Pacífico,
Comunidade Andina, ALADI.

OBJETIVOS
Alinhar ações e diálogos com stakeholders nacionais e
internacionais para propor sobre os rumos políticos e
econômicos dos países vizinhos e o papel do Brasil.
Refletir sobre as reais possibilidades de reativação do
Mercosul e integração das duas costas, incentivando acordos
entre Aliança do Pacífico e Mercosul.
Criação de plataforma para fomentar a atuação conjunta entre
os quatro principais think tanks de relações internacionais
do Mercosul - CEBRI, CARI, CURI e CEPEI - com vistas
a contribuir para um diálogo estratégico com instituições do
setor público e privado dos quatro países, visando ampliar a
integração regional e a inserção internacional do Mercosul.

Overlapping regional integration initiatives
with lack of alignment in action and dialogue:
Mercosur, UNASUR, the Pacific Alliance, the Andea
Community, ALADI.

OBJECTIVES
Align actions and dialogues with national and
international stakeholders to propose political
and economic direction for the role of Brazil and
for neighboring countries
Reflect on the real possibilities of reactivating
Mercosur and integrating the two coasts,
encouraging agreements between the Pacific
Alliance and Mercosur.
Create a platform to foster joint action among the
four major Mercosur international relations think
tanks - CEBRI, CARI, CURI and CEPEI – aimed
at forming strategic dialogue with public/private
sector institutions in the four countries, in order
to expand regional and international integration
of Mercosur.

Presidente da Câmara de Comércio Exterior
da Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (FIESC); Membro da Coalizão
Empresarial Brasileira; e do Departamento de
Relações Internacionais e Comércio Exterior
da FIESP. Doutora em Administração.

President of the Chamber of Commerce of
the Federation of Industries of the State
of Santa Catarina (FIESC); Member of
the Brazilian Business Coalition; and the
Department of International Relations and
Foreign Trade at FIESP. PhD in Business.

Senior Fellow

Maria Teresa (Maitê)
Bustamante
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EIXO ÁSIA: TRANSFORMAÇÕES
GEOECONÔMICAS E
GEOPOLÍTICAS

ASIA AXIS: GEOCONOMIC
AND POLITICAL
TRANSFORMATIONS

CONTEXTO

CONTEXT

Ambiente regional caracterizado por crescimento
econômico, integração e profunda inserção nas cadeias
globais de valor.

Regional environment characterized by economic
growth, integration and deeper insertion in global
value chains.

Momento de transição econômica nos países do Leste
Asiático, em especial a China, que buscam readequar seus
modelos de desenvolvimento.
Emergência de novos blocos comerciais com implicações
que vão além da esfera econômica, impactando cenário
político-estratégico na região.

Moment of economic transition for East Asian
countries, especially China, which seek to readjust
their development models.
Emergence of new trade blocs with implications
that go beyond the economic sphere, impacting the
region’s political and strategic landscape.

OBJECTIVES

OBJETIVOS
Compreender as transformações geoeconômicas e
geopolíticas do Leste Asiático à luz das prioridades do
Brasil.
Apontar os principais desafios e oportunidades que se
apresentam para o Brasil diante dessas transformações.

Understand the geoeconomic and geopolitical
changes in East Asia in the context of Brazil’s
priorities.
Identify the main challenges and opportunities ahead
for Brazil before these transformations.
Present scenarios and strategies to expand Brazil’s
role in the region.

Apresentar cenários e estratégias para ampliar a atuação
do Brasil na região.

Foi Embaixador do Brasil na China, Canadá
e Colômbia e atou como Subsecretário-geral
de Assuntos Econômicos e Financeiros do
Ministério das Relações Exteriores.

Senior Fellow

Embaixador Valdemar
Carneiro Leão
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Former Brazilian Ambassador to China,
Canada and Colombia, and formar Deputy
Secretary-General for Economic Affairs and
Finance in the Ministry of Foreign Affairs.

SENIOR FELLOWS COLABORADORES
COLLABORATING SENIOR FELLOWS
Assessor Especial / Assessor Especial

Embaixador Regis Arslanian
Foi Chefe de Missão
Adjunto na Embaixada
do Brasil em Washington
e Embaixador Representante
Permanente junto ao MERCOSUL e à ALADI,
no Uruguai. Atuou nas Embaixadas do Brasil na
Alemanha, Venezuela e na Missão Permanente
do Brasil junto à ONU em Nova Iorque.
Former Deputy Head of Mission at the Embassy of
Brazil and Ambassador-Permanent Representative
to Mercosur and ALADI, in Uruguay. He has worked
at the Brazilian Embassies in Germany, Venezuela
and for the Permanent Mission of Brazil at the UN in
New York.

Ricardo Sennes
Atua como Coordenador
Geral do Grupo de Análise
da Conjuntura Internacional
(GACINT) da USP e é
Professor Doutor da Pontifícia
Universidade Católica, com experiência na área de
Relações Internacionais.
General Coordinator of the International Situation Analysis
Group (GACINT) at USP and a Professor at the Pontifical
Catholic University, with expertise in the International
Relations area.

Daniel Godinho
Secretário de Comércio
Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).
Foi Assessor na
Secretaria Executiva da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) e Diretor do Departamento de
Negociações Internacionais (Deint) da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex).
Secretary of Foreign Trade, Ministry of Development,
Industry and Foreign Trade (MDIC). Was Advisor to
the Executive Secretary of the Foreign Trade Chamber
(CAMEX) and Director of the Department of International
Negotiations (DEINT) of the Foreign Trade Secretariat
(SECEX).

Vera Thorstensen
Atua como Professora e
pesquisadora da Escola de
Economia de São Paulo da
FGV e Coordenadora do
Centro do Comércio Global e
do Investimento. Foi Assessora econômica da Missão
do Brasil em Genebra e Presidente do Comitê de
Regras de Origem da OMC.
Professor and researcher at the São Paulo School of
Economics at FGV and Coordinator of the Center for
Global Trade and Investment; former economic advisor
for Brazil’s Mission in Geneva and Chairman of the WTO
Rules of Origin Committee.
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CONSELHEIROS

ADVISORY COUNSELLORS
Cada núcleo conta com a participação de um representante do Conselho
Curador do CEBRI, que é o responsável pelo acompanhamento de todas
as atividades.
Each Program has the participation of a representative from the CEBRI Board of Trustees,
who will be responsible for monitoring all activities.

Relações Internacionais e
Política Externa Brasileira

Inserção Econômica
Internacional

International Relations and
Brazilian Foreign Policy

International Economic Insertion

Embaixador
Luiz Felipe de
Seixas Corrêa
Ex-Assessor do Chefe do
Gabinete Civil (1983/1985)
e Embaixador do Brasil no México, na Espanha
e na Argentina.

Winston
Fritsch
CEO da Petra Energia SA
e ex-Secretário de Política
Econômica do Ministério
Brasileiro de Finanças.
CEO of Petra Energia SA and Former Secretary of
Political Economy at the Brazilian Finance Ministry.

Former Chief of Staff (1983/1985) and Brazilian
ambassador to Mexico, Spain and Argentina.

O Brasil no Novo
Contexto Sul-Americano

Eixo Ásia: Transformações
Geoeconômicas e Geopolíticas

Brazil in the new South
American context

Asia Axis: geopolitical and
geoeconomic transformations

Embaixador
José Botafogo
Gonçalves

Carlos
Mariani
Bittencourt

Ex-Ministro de Estado da
Indústria, do Comércio e do

Presidente dos Conselhos
de Administração das

Turismo do Brasil (1998) e Embaixador do Brasil
na Argentina (2002-2004).
Former Brazilian Minister of Trade, Industry and
Tourism (1998) and Brazilian Ambassador to Argentina
(2002-2004).
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Participações Industriais do Nordeste (PIN) e da PIN
Petroquímica e 1º Vice-Presidente da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN).
Chairman of the Board of Participações Industriais do
Nordeste (PIN) and PIN Petrochemicals, and First Vice
President of the Federation of Industries of the State of Rio
de Janeiro (FIRJAN).

CENTRO BRASILEIRO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Rua Candelária, 9 – Grupo 201.
Centro, Rio de Janeiro - 20091-020
t: +55 21 2206-4444
f: +55 21 2206-4422

cebri.org
FB.COM/CEBRIONLINE
@CEBRIONLINE
LINKEDIN.COM/CEBRI
FLICKR.COM/CEBRIONLINE
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