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O Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) é um projeto de 

informação temático executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 

Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 

Franca.  

Em seu Informe mensal, o Observatório de Política Externa Brasileira 

destina-se a analisar a cobertura dada pelas revistas semanais Veja, Carta 

Capital e pelos jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo e Zero Hora, mais especificamente pelos seus editoriais. Partindo-se do 

princípio de que esses veículos são formadores de opinião pública e 

representantes de posicionamentos político-ideológicos distintos, justifica-se 

verificar qual a visão que divulgam a respeito das ações do governo brasileiro 

no que tange a sua política externa. A metodologia utilizada para a realização 

dessa análise será a leitura minuciosa das reportagens e posterior cotejamento 

das mesmas a fim de identificar as diferentes percepções dessa política de 

Estado. Em um segundo momento, uma breve análise da conduta brasileira no 

âmbito internacional será feita à luz das Relações Internacionais. 

Em 2009, o OPEB ganhou prêmio de melhor projeto de extensão na área 
das Humanidades no V Congresso de Extensão Universitária da UNESP e 
em 2011 ficou em 3º lugar na sexta versão do mesmo Congresso. 
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Durante o mês de março, os editoriais sobre Política Externa Brasileira, 

nos periódicos diários, centraram sua análise sobre as relações bilaterais 

Brasil-Argentina. Os jornais discorreram sobre as dificuldades enfrentadas pela 

mineradora brasileira Vale, no seu relacionamento com o governo argentino 

frente à decisão da companhia em suspender investimentos destinados à 

exploração do potássio daquele país. Os periódicos afirmam que a tolerância 

brasileira e o voluntarismo argentino com que  tratam o assunto tratado têm 

prejudicado os interesses do Brasil naquele país, como no caso da revisão do 

acordo automotivo, que concede mais vantagens à indústria argentina. 

                     Os jornais Folha de São Paulo e Zero Hora e as revistas 

semanais Carta Capital e Veja, não produziram matérias sobre política externa 

brasileira.  

 

Relações bilaterais Brasil-Argentina 
 

Em editorial, publicado no dia 12 de março, O Estado de São Paulo 

utilizou a questão da revisão do acordo automotivo entre o Brasil e a Argentina, 

que vence em 2013, para criticar a concessão de novos benefícios para a 

indústria argentina, por parte dos negociadores brasileiros. Segundo o acordo, 

em 2013, as cotas para a exportação de automóveis entre ambos os países 

deveriam ser substituídas por livre comércio no setor. No entanto, o governo 

argentino deseja manter o sistema de cotas e ainda reivindica a extensão para 

os empresários do seu país, dos mesmos benefícios concedidos pelo governo 

brasileiro aos fabricantes de veículos nacionais, através do programa Inovar-

Auto, que proporciona uma série de benefícios fiscais e creditícios com a 

diminuição do custo final da produção industrial. Para o periódico a proposta 

argentina é uma comprovação do erro que cometeu o governo brasileiro, desde 

a administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando optou por 

um regionalismo compreendido pelo periódico como ingênuo e de inspiração 

terceiro-mundista. 
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      Neste sentido, no mesmo editorial, o jornal critica a falta de ação do 

governo brasileiro, frente às dificuldades enfrentadas pela empresa mineradora 

Vale, prejudicada pelo governo argentino por conta de diversas exigências que, 

como resultado, anunciou a interrupção do investimento de US$6 bilhões para 

exploração de uma mina de potássio. Segundo o periódico, a suspensão dos 

investimentos decorrem da alta dos custos internos de produção, inflação e 

dificuldades nas negociações com o governo argentino. Por fim, o editorial 

afirma que o espaço de inserção do Brasil no mercado internacional vem 

diminuindo ao longo dos últimos anos, premido pelas imposições da Argentina 

e por restrições impostas pela tarifa externa comum do Mercosul, não restando 

opções para o governo brasileiro negociar acordos de livre comércio 

diretamente com outros países ou blocos, fora do âmbito do organismo 

regional. Para o periódico, o Brasil vem moldando boa parte das decisões 

estratégicas de acordo com critérios e interesses definidos por Buenos Aires e, 

em função das imposições argentinas, o Mercosul estacionou, o que 

impossibilita aumentar o saldo da balança comercial brasileira. 

Em editorial publicado no dia 18 de março, o Correio Braziliense também 

comentou as dificuldades da empresa Vale na sua relação com o governo 

argentino. Para o periódico, a presidente Dilma Rousseff deve resistir aos 

apelos da presidente da Argentina Cristina Kirchner, para que interfira junto a 

Vale no sentido de reverter a decisão da companhia que anunciou a suspensão 

dos investimentos no projeto Rio Colorado, para a extração e produção de 

potássio, na província de Mendonza. Segundo o periódico, apesar de tratar-se 

do maior investimento privado em andamento na Argentina e de haver 

interesse comum dos países na produção daquele mineral, que é fundamental 

para produção de fertilizantes – do qual Argentina e Brasil são importadores -, 

não se justifica qualquer interferência brasileira, pois o voluntarismo do governo 

argentino produziu dificuldades na condução da política econômica local, 

resultado de uma administração pouco  

ortodoxa e do exagerado intervencionismo do Estado, desde o governo do ex-

presidente Néstor Kirchner.  
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Em editorial publicado no dia 19 de março, O Estado de São Paulo 

retomou suas criticas ao protecionismo argentino na sua relação com o Brasil. 

Para o periódico, a redução de 73% no saldo do Brasil no comércio com a 

Argentina em 2012, é resultado de uma política protecionista agressiva 

desenvolvida pelo país vizinho, por meio de medidas administrativas que 

atrasam ou impedem a entrada de produtos importados. Para o jornal, a 

situação é resultado da condescendência assumida pelo governo da presidente 

Dilma Rousseff, frente às restrições comerciais impostas pelo país vizinho. 

     A deterioração do saldo comercial brasileiro com Argentina é um 

processo continuo que ocorre desde 2011, quando o governo de Cristina 

Kirchner instituiu um controle administrativo de importações com retenção de 

mercadorias nos postos alfandegários, prejudicando as exportações do Brasil e 

dos parceiros do Mercosul. O objetivo das medidas é estimular a produção 

argentina que tem dificuldade para financiar seu déficit externo, fortalecendo o 

setor produtivo e as exportações, aumentando o saldo comercial nas 

transações com o exterior e aliviando a dificuldade em obter financiamento no 

mercado internacional. 

Segundo o periódico, as presidentes dos dois países deveriam dialogar 

sobre a questão da deterioração do comércio bilateral em reunião programada 

para o inicio de março, mas que necessitou ser adiada por conta do 

falecimento do presidente venezuelano Hugo Chávez. Agora, na opinião do 

editorial, após a consolidação das práticas protecionistas por parte do governo 

argentino, não há mais como adiar o dialogo com o país vizinho, pois, do 

contrário, o governo de Cristina Kirchner sentir-se-á ainda mais livre para 

prejudicar o Brasil. 

A afirmação do diário O Estado de S. Paulo sobre a direção imposta pelo 

governo de Lula da Silva aos rumos da Política Externa, definida como de 

inspiração terceiro-mundista, aponta para uma leitura superdimensionada da 

realidade, uma vez que o diário utiliza apenas a dificuldade das relações 

bilaterais Brasil-Argentina para empreender a análise geral da política externa 

do governo anterior. Como conseqüência, o discurso veiculado pela mídia 
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observada visa não somente a influenciar opiniões, mas também dimensionar 

os fatos em contextos adequados à leitura realizada. Contudo, isso não 

significa que o país não deva se ocupar com as questões comerciais com seu 

parceiro mercosulino. Estas trocas comerciais, de fato, não são o resumo das 

relações bi-laterais, que tem laços culturais, políticos e estratégicos bastante 

consolidados, mas é um fator considerável, já que o comércio entre os países 

movimentou cerca de US$ 16,444 bilhões em 2012, o que faz do vizinho platino 

o terceiro maior parceiro comercial do Brasil.  
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