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Introdução
Ao longo dos seus 18 anos de atuação, o CEBRI se consolidou como um dos
mais importantes centros de pensamento crítico em relações internacionais
do Brasil.
Para oferecer continuamente à sociedade brasileira um espaço único de
reflexão, análise e debate sobre relações internacionais, o CEBRI busca
sempre trazer inovações em seu método de trabalho que possam contribuir,
de forma pragmática e objetiva, para a construção de uma visão de longo
prazo para a inserção do Brasil no cenário internacional, face aos desafios e
às transformações do contexto global.
Nesse sentido, inspirado em uma tendência internacional de atuação dos
think tanks, o CEBRI se propõem a implementar uma nova metodologia de
trabalho para o biênio 2016-2017, baseada em Núcleos Temáticos que
contribuirão para ampliar a nossa capacidade de perceber a realidade
internacional à luz das prioridades do Brasil. Os Núcleos Temáticos foram
idealizados para fomentar o debate estratégico e a formulação e
disseminação de conteúdo, com foco no engajamento entre a produção de
conhecimento e a ação política.
Cada Núcleo Temático tem a coordenação de um Senior Fellow, escolhido
com base no reconhecimento de seu profundo conhecimento e experiência
em relação ao assunto. Suas responsabilidades incluem o desenvolvimento
do conteúdo do projeto e a coordenação de todas as suas etapas, com vistas
a garantir a pluralidade das discussões – mobilizando uma rede ampla de
atores – e o respeito aos valores da instituição, especialmente, a
independência, o apartidarismo e a multidisciplinaridade. Além disso, há a
orientação de um membro do Conselho Curador, que é o Conselheiro do
núcleo, a quem cabe o acompanhamento das atividades, com vistas a
garantir a transparência em todas as etapas do trabalho, contribuindo com
sua expertise e com a ativação da sua rede de relacionamento.
O tema de Relações Internacionais e Política Externa Brasileira foi
selecionado como prioritário para os núcleos temáticos deste ano, em
conjunto com: (i) Inserção Econômica Internacional; (ii) Ásia: transformações
geoeconômicas e geopolíticas; (iii) Brasil no novo contexto Sul-Americano;
(iv) Brasil e Estados Unidos.
Todos os Núcleos Temáticos terão como premissa a promoção de ações de
impacto e a oferta de subsídios para a formulação de políticas públicas,
através de um sequenciamento de reflexões, estudos e debates que possam
promover um melhor entendimento da agenda internacional e contribuir para
a construção de uma visão prospectiva para assegurar ao Brasil uma atuação
internacional compatível com o seu peso e os seus interesses.
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Justificativa
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.
As transformações pelas quais o mundo contemporâneo vem passando
fazem emergir novos desafios às decisões cotidianas em esfera nacional,
seja no âmbito do Estado, seja no âmbito privado. A globalização dos
mercados, as crises financeiras, a emergência de novos atores com
importante peso nas relações internacionais, as graves crises humanitárias e
as ameaças concretas à paz e a segurança mundial conferem uma nova
configuração, ainda não plenamente definida, à ordem internacional. Além
disso, a crescente dificuldade das instituições internacionais em oferecer
respostas céleres e eficazes aos desafios que enfrentamos intensifica a
complexidade da agenda internacional e traz à tona uma necessidade
premente de refletir sobre as questões globais contemporâneas e seus
impactos para o Brasil.
Dessa forma, o presente projeto buscará refletir e compreender o quadro
geral das relações internacionais com o objetivo de identificar as principais
tendências e perspectivas do mundo com as quais o Brasil se defronta. Para
tanto, serão realizadas pesquisas, estudos e debates sobre os principais
acontecimentos da agenda internacional contemporânea que possam ajudar
a ampliar a nossa capacidade de perceber a realidade internacional à luz das
prioridades do Brasil.
O CEBRI acredita que através do diálogo construtivo com atores públicos e
privados seja viável alcançar um melhor entendimento sobre os cenários
internacionais possíveis, com vistas a contribuir para que a sociedade
brasileira possa escolher os caminhos mais apropriados para o seu
desenvolvimento político, econômico e social, assim como perceber a
importância de assegurar ao Brasil uma atuação internacional compatível
com o seu peso e os seus interesses.
Linhas temáticas que irão compor a agenda de estudos e debates sobre
relações internacionais dentro do projeto:






Política internacional
Governança global
Inserção econômica internacional
Integração Regional
Relações bilaterais
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Objetivos


Proporcionar uma reflexão qualificada que contribua para elevar o
debate sobre relações internacionais no Brasil.



Mobilizar o setor privado, a academia e a sociedade sobre a
importância de uma reflexão sobre as principais questões globais
contemporâneas e seus impactos e desafios para o país.



Desenhar possíveis cenários futuros que possam trazer luz sobre os
temas mais relevantes das relações internacionais para a sociedade
brasileira.



Identificar prioridades e estratégias que possam contribuir, de forma
pragmática e objetiva, para a formulação de políticas públicas de
médio e longo prazo da política externa brasileira.

Stakeholders






Órgãos governamentais
Empresários e instituições privadas
Acadêmicos
Mídia
Think tanks

Duração do Projeto
Janeiro a Dezembro de 2016.

Metodologia
O propósito deste projeto é realizar uma reflexão sobre o quadro geral das
relações internacionais para identificar as principais tendências e
perspectivas globais com as quais o Brasil se defronta atualmente.
Para tanto, o projeto agregará renomados especialistas em relações
internacionais com o intuito de elencar as questões globais mais prementes
de nosso tempo. A partir dessa reflexão, serão traçados possíveis cenários
futuros que contribuirão para trazer luz sobre os temas mais relevantes das
relações internacionais e contribuir para um debate mais estratégico a
respeito da política externa brasileira.
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As seguintes etapas estão previstas como metodologia de trabalho:
Planejamento



Seleção de Senior Fellow e Conselheiro do CEBRI para a composição
da coordenação do projeto.
Seleção de especialistas nacionais e internacionais que contribuirão
para as reflexões do projeto.

Execução do projeto







Seleção dos temas prioritários sobre relações internacionais para
elaboração de estudos específicos que contribuirão para embasar o
debate.
Realização de reuniões de trabalho com participação do Senior Fellow,
Conselheiro e especialistas que compõem o comitê temático, além do
Presidente do Conselho Curador, Diretora e membros da Secretaria
Executiva.
Reuniões ampliadas para discussão de temas selecionados, com a
participação de especialistas nacionais e internacionais que
contribuirão para oxigenar o debate e gerar reflexões mais
aprofundadas. Para essa reuniões, serão convidados representantes
de relevantes think tanks de relações internacionais que poderão
participar presencialmente ou virtualmente por meio de
teleconferências.
Realização de evento final aberto ao público para apresentação e
debate sobre os resultados das reflexões a respeito dos temas da
agenda internacional contemporânea que foram selecionados como
prioritários dentro do projeto.

Resultados





Vídeos com depoimentos e entrevistas com especialistas nacionais e
internacionais sobre os temas selecionados que serão realizados
durante as reuniões e disponibilizados no site e nas redes sociais do
CEBRI.
CEBRI Dossiê com textos, artigos e relatos sobre Relações
Internacionais e Política Externa Brasileira.
Relatório final com resultados das discussões realizadas durante as
reuniões.
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Modo de operação
O modo de operação do projeto seguirá o seguinte fluxo de trabalho e
modelo de governança:
Fluxo de trabalho
O projeto seguirá uma dinâmica de trabalho baseada em diálogos entre o
Senior Fellow, o Conselheiro do CEBRI, o Presidente e a Direção Executiva,
com o apoio técnico da secretaria executiva, e a participação de outros
stakeholders nacionais e internacionais que possam contribuir com sua
expertise nos temas prioritários que serão selecionados.
Serão realizadas pesquisas, estudos e debates sobre os principais
acontecimentos da agenda internacional contemporânea que possam ajudar
a ampliar a nossa capacidade de ler a realidade internacional à luz das
prioridades do Brasil.
Para cada tema prioritário, será adotada essa metodologia de discussão
interna, que será seguida de uma discussão ampliada com outros
stakeholders. A partir dessas discussões, serão relatórios com os resultados
das reflexões sobre cada tema.
No final do ano, será realizado um evento aberto ao público para ampliar o
debate com a sociedade brasileira sobre os resultados das reflexões a
respeito dos temas da agenda internacional que foram desenvolvidas dentro
do projeto.
A partir dessa série de atividades, o CEBRI chegará aos resultados propostos
na metodologia deste trabalho.
Governança do Projeto
O projeto contará com a participação de renomados especialistas da
academia, do governo, do meio empresarial e de outros think tanks, que
serão selecionados com o objetivo de garantir a multidisciplinaridade do
debate.
O projeto será coordenado por um Senior Fellow, em parceria com o
Conselheiro, que serão responsáveis pela condução das atividades, em
conjunto com o Presidente do CEBRI, os demais Conselheiros e a Direção
Executiva.
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Definição de papeis do Senior Fellow e Conselheiro
Senior Fellow
Principais responsabilidades:
O Senior Fellow será o diretor do projeto, ou seja, é o responsável por todo o
desenvolvimento do seu conteúdo. O Senior Fellow contará com o apoio dos
demais integrantes do projeto nas atividades que venham a ser realizadas,
no entanto, é de sua responsabilidade garantir a pluralidade do debate, de
forma que as discussões reflitam os valores do CEBRI - independência,
apartidarismo e multidisciplinaridade. O Senior Fellow é responsável, ainda,
pela coordenação de todas as atividades do projeto, sob direção da
presidência e supervisão da direção executiva, e com o apoio técnico da
secretaria executiva do CEBRI.
Conselheiro
Principais responsabilidades:
Será o representante do Conselho Curador no projeto e o responsável por
realizar o acompanhamento das atividades do projeto, com vistas a garantir a
transparência em todas as etapas do trabalho que será realizado. O
conselheiro deverá contribuir com sua expertise, seus conhecimentos e sua
rede de relacionamento, mas não terá a responsabilidade sobre o
desenvolvimento do conteúdo. O conselheiro poderá contribuir, também, com
funções específicas ao longo do desenvolvimento do projeto, que deverão ser
previamente acordadas entre o Senior Fellow, o presidente e o próprio
conselheiro.

Composição do projeto
Senior Fellow:
A definir
Conselheiro:
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa
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Orçamento
Valor total do projeto: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)
Para execução deste projeto estão previstos:









Equipe técnica composta por Senior Fellow, Conselheiros do CEBRI,
especialistas sobre o tema e Secretaria Executiva.
Realização das reuniões internas da equipe do projeto.
Reuniões ampliadas para discussão de temas selecionados, com a
participação de especialistas nacionais e internacionais.
Produção de conteúdo: relatórios com resultados das discussões
realizadas durantes as reuniões.
Realização de evento final aberto ao público para apresentação e
debate sobre os resultados das reflexões do projeto.
Vídeos com depoimentos e entrevistas com especialistas nacionais e
internacionais sobre os temas selecionados.
CEBRI Dossiê com textos, artigos e relatos sobre Relações
Internacionais e Política Externa Brasileira.
Relatório final com resultados das discussões realizadas durante as
reuniões.

Benefícios para o patrocinador









Indicação de representante para participar das reuniões de trabalho do
projeto.
Circulação dos documentos e publicações do projeto com logotipo do
patrocinador para um seleto grupo composto por renomados
empresários, autoridades governamentais, formadores de opinião,
membro da academia e imprensa.
Logotipo do patrocinador na seção do projeto dentro do site do CEBRI.
Logotipo de patrocinador no evento final aberto ao público.
Indicação de palestrante/moderador para o encontro evento final.
Logotipo de patrocinador no CEBRI Dossiê.
Logotipo de patrocinador no relatório final.
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A Instituição
Visão
O think tank de referência em relações internacionais do Brasil.
Missão
Elevar o nível do debate de relações internacionais, impactando a formação
de opinião e a formulação de políticas públicas.

Valores
 Independência
 Apartidarismo
 Multidisciplinaridade
 Excelência
 Ética
 Transparência
Quem somos
Independente, apartidário e multidisciplinar, o Centro Brasileiro de
Relações Internacionais é pautado pela excelência, ética e transparência
na formulação e disseminação de conteúdo de alta qualidade sobre o
cenário internacional e o papel do Brasil. Engajando os setores público e
privado, a academia e a sociedade civil em um debate plural, o CEBRI
influencia a construção da agenda internacional do país e subsidia a
formulação de políticas públicas, gerando ações de impacto e visão
prospectiva.
Ao longo de dezoito anos de história, já realizou cerca de 500 eventos,
produziu mais de 200 publicações e atua com uma rede internacional de
mais de 100 entidades de alto nível em todos os continentes. A instituição
se destaca por seu acervo intelectual, pela capacidade de congregar
múltiplas visões de renomados especialistas e pela envergadura de seu
Conselho Curador.
Conectado à agenda internacional, o CEBRI identifica e analisa as mais
relevantes questões internacionais, promovendo o engajamento entre a
produção de conhecimento e a ação política. Atua junto a instituições
globais análogas, como o Council on Foreign Relations, nos EUA, a
Chatham House, no Reino Unido, o CARI, na Argentina, além de diversos
outros Conselhos de Relações Internacionais no cenário global. O
reconhecimento de sua importância internacional é atestado ainda pela
pesquisa Global Go to Think Tanks, conduzida pela Universidade da
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Pensilvânia, segundo a qual é considerado um dos think tanks mais
relevantes do mundo.

Presidência e Conselhos
Presidente do Conselho Curador:


Rafael Tiago Juk Benke

Vice-Presidentes:





Daniel Klabin
José Botafogo Gonçalves
Luiz Augusto de Castro Neves
Tomas Zinner

Presidente de Honra:


Fernando Henrique Cardoso

Conselho Curador:























Armando Mariante
Armínio Fraga Neto
Carlos Mariani Bittencourt
Celso Lafer
Claudio Roberto Frischtak
Denise Nogueira Gregory
Gelson Fonseca Junior
Henrique Costa Rzezinski
José Aldo Rebelo Figueiredo
José Luiz Alquéres
José Pio Borges de Castro Filho
Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Marcelo de Paiva Abreu
Marco Aurélio Garcia
Marcos Castrioto de Azambuja
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Maria Regina Soares de Lima
Pedro Sampaio Malan
Renato Galvão Flôres Junior
Roberto Pinto Mameri Abdenur
Roberto Teixeira da Costa
Ronaldo Camargo Veirano
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Sérgio Franklin Quintella
Vitor Sarquis Hallack
Winston Fritsch

Conselho Consultivo:


























Ana Marta Veloso (Light)
André Clark Juliano (Camargo Corrêa)
Daniel Klabin (Klabin
Erik Caramano (GE)
Fernando Bomfiglio (Souza Cruz)
Laís Oliveira (Andrade Gutierrez)
Janaina Donas (ALCOA)
Laudemar Aguiar (Prefeitura do Rio de Janeiro)
Luciano Coutinho (BNDES)
Luiz Fernando Teixeira Pinto (Motta, Fernandes Rocha Advogados)
Marcio Seroa de Araujo Coriolano (CNSEG)
Murilo Ferreira (Vale)
Natália Fingermann (SENAC)
Nelson Salgado (EMBRAER)
Otto Licks (Licks Attorneys)
Paulo Manoel Lenz Protasio (ACRio)
Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (Eletrobras)
Pedro Paulo Cristofaro (Chediak Advogados)
Peter Dirk Siemsen (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)
Ricardo Marino (Itaú Unibanco)
Roberto Dias (Odebrecht)
Robin Reine Castello (Castello, Misorelli Assuntos Corporativos)
Ronaldo Iabrudi (GPA)
Ronaldo Veirano (Veirano Advogados)
Valeria Rossi (ExxonMobil)
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