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RETROSPECTIVA 2019 
O ano de 2019 foi marcado pela guinada à direita na política externa brasileira, com 

ruptura de tradições diplomáticas do Itamaraty. Sob a administração do Presidente 

Jair Bolsonaro e do Chanceler Ernesto Araújo, o país trocou seus principais aliados 

no cenário internacional, além de mudar o discurso sobre temas relevantes para a 

conjuntura internacional, como meio ambiente.  

 

Ademais, as principais decisões de política externa tomadas em 2019 mostram 

uma disputa constante entre três grupos que integram o governo: 

militares, apoiadores do escritor Olavo de Carvalho e a equipe econômica, sendo 

uma política marcada por tensões entre ideologia e pragmatismo.   

 

As mudanças na política externa puderam ser percebidas logo no início do ano, com 

a tentativa de aproximação do governo com os Estados Unidos. Em março de 2019, 

Bolsonaro visitou Washington para se reunir pessoalmente com o presidente 

americano, Donald Trump. Para além de troca de palavras generosas, o 

Brasil cedeu em certos aspectos para conquistar a confiança dos Estados Unidos, 

como renunciou ao tratamento diferenciado que o país recebia na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) por sua condição de país em desenvolvimento. Essa 

foi uma exigência do governo americano para que apoiasse o pleito do Brasil de 

entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Esta negociação, no entanto, não rendeu os frutos esperados, uma vez que 

o governo americano demonstrou preferência pela entrada da Argentina e da 

Romênia no grupo de 36 países que compõem a OCDE.  

 

Recentemente, o Brasil ampliou as cotas de importação e as isenções tributárias 

para importação de etanol e trigo dos EUA. Essas decisões preocuparam 

produtores brasileiros e outros parceiros comerciais do país, como a Argentina, que 

temem não conseguir competir com os produtos americanos. A expectativa era que 
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o governo dos EUA liberasse, em troca, o seu mercado de açúcar, um dos mais 

protegidos do mundo. Por enquanto, essa contrapartida não aconteceu.  

 

Abandonando o posicionamento histórico sobre o conflito palestino-israelense, 

o Brasil trabalhou para se aproximar do governo de Binyamin Netanyahu, Primeiro-

ministro israelense. Depois da ida a Washington, Bolsonaro fez uma visita de Estado 

a Israel, em abril. A viagem atendeu a dois grupos da base eleitoral do presidente — 

parte da comunidade evangélica e da comunidade judaica — e agradou aos Estados 

Unidos, principal aliado do governo israelense.  

 

Havia grande expectativa de que Bolsonaro cumprisse a promessa feita na 

campanha de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Porém, 

apesar de ter dito que reconhece Jerusalém como capital israelense, o governo 

acabou recuando da promessa de transferir a embaixada brasileira, após forte 

pressão da área econômica e militar do governo. Representantes de países árabes, 

que são importantes parceiros comerciais do país, ameaçaram retaliar caso o 

presidente prosseguisse com o plano original.  

 

Em junho, houve um momento de destaque para o governo brasileiro, com o 

anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia. Este acordo vinha sendo 

negociado há 20 anos, e tem como objetivo derrubar uma série de tarifas e barreiras 

comerciais entre o bloco sul-americano e o europeu. Segundo estimativas do 

Ministério da Economia, ele vai representar um aumento no Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro, equivalente a R$ 336 bilhões em 15 anos, com potencial de chegar 

a R$ 480 bilhões, se forem levados em conta aspectos como a redução de barreiras 

não tarifárias. O acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos europeus e 

pelos Legislativos dos países que integram o Mercosul.  

 

Desde que tomou posse, Bolsonaro deixou claro que a política ambiental do Brasil 

seria alterada. O presidente, então, passou a defender mineração em terras 

indígenas, redução de multas ambientais e a expansão das atividades econômicas 

na Amazônia. Essa mudança na política externa foi destaque na imprensa 

internacional e gerou reações de líderes internacionais.   

 

As críticas, porém, se agravaram com a repercussão do alto número de incêndios 

florestais no Brasil, em agosto, o que colocou a política ambiental do governo no 

centro das atenções internacionais. Bolsonaro reagiu, inicialmente, minimizando as 

queimadas e sugerindo que ONGs internacionais estavam provocando os 

incêndios. Além do mal-estar internacional, houve repercussões nos setores 

produtivos, que começaram a sofrer perdas comerciais por um boicote a produtos 

brasileiros.  

 

Em setembro, na estreia de Bolsonaro na Assembleia-Geral das Nações Unidas, 

havia uma grande expectativa de que o presidente usasse o momento para 

apresentar dados que comprovassem que o Brasil estava comprometido com o 

combate aos incêndios. O presidente, porém, adotou um tom belicoso e acusou a 

imprensa internacional e países europeus de “alimentarem o sensacionalismo”.  
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FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 

Entre os dias 21 e 24 deste mês, ocorrerá a reunião anual do Fórum Econômico 

Mundial em Davos. A edição deste ano não contará, no entanto, com a participação 

do Presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de críticas durante sua participação em 

2019. Ficará a cargo do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do 

Banco Central, Roberto Campos Neto, representarem o país no evento.   

Há expectativas de que a participação brasileira reforce o tom econômico da 

agenda do Governo, apresentando os resultados alcançados no primeiro ano de 

administração. Com o discurso de reorganização financeira, o ministro terá como 

argumento a aprovação da Reforma da Previdência, a simplificação nas relações 

de trabalho, com iniciativas como a MPV 905/19 (Programa Verde e Amarelo), além 

da grande quantidade de projetos de concessões e privatizações em andamento.  

Ademais, o Brasil se prepara para abrir sua economia, reduzindo tarifas de 

importação, e vem fechando acordos importantes, como o firmado com a União 

Europeia em meados do ano passado. 

O ministro afirmou que a regulamentação priorizará áreas que são consideradas 

"escuras e apagadas no campo das telecomunicações", e que o trabalho será feito 

em conjunto com o Congresso Nacional, buscando adaptar suas sugestões. Ele 

afirmou ainda que este marco regulatório vai reunir todas as obrigações e 

compromissos para as empresas que optarem por migrar do regime de concessão 

para o de autorização.    

   DECRETO SOBRE INFRAESTRUTURA 

O governo deve publicar, ainda no início de 2020, o decreto regulamentando a Lei 

Geral das Antenas. Segundo o secretário de Telecomunicações do MCTIC, esse 

decreto vai abordar o silêncio positivo, direito de passagem e o compartilhamento 

da infraestrutura entre serviços (energia, estrada, ferrovias e oleodutos). Além disso, 

deve prever que as pequenas Estações Rádio Base (ERBs) poderão ser instaladas 

sem a necessidade de licença.  

O secretário disse ainda que é preciso aproveitar o momento, quando várias 

alterações nas telecomunicações foram aprovadas, especialmente a lei que  

XXXXXXXX 

 
 

PERSPECTIVAS 2020 
  

Ministério da Infraestrutura apresenta carteira de concessões 

  

Durante o segundo semestre de 2019, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 

Freitas, realizou diversas viagens ao exterior para apresentar seu plano de 

concessões agendado para 2020. O ministério pretende atrair investidores 

estrangeiros para os mais de quarenta leilões previstos para este ano. No final do 

ano passado, Tarcísio esteve em viagem à Europa para se encontrar com 

potenciais investidores e apresentar sua carteira de concessões. Entre os ativos 

que serão concedidos para o setor privado estão portos, ferrovias, aeroportos e 

rodovias federais. A expectativa é de que, neste ano, o ministro continue buscando 

apresentar as perspectivas de investimentos de estrangeiros no país. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
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 A CRISE NO IRÃ E AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS NOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

Depois do ataque americano que culminou na morte do general iraniano Qassim Soilemani, em 03 de janeiro de 2020, a região que abriga o Irã e Iraque está em estado de 

alerta. Com a promessa de vingança do estado iraniano, o ataque a instalações americanas no Iraque, e a derrubada pelo Irã, mesmo que sem intenção, de avião ucraniano 

em Teerã na quarta-feira (08), o mercado de petróleo opera com variações intensas. Na segunda-feira passada (06), o preço do barril atingiu o patamar de US$ 70,00, valor 

mais alto desde o ataque a drones em refinarias da Arábia Saudita em setembro. Nesta segunda-feira (13), depois de uma semana de tentativas de acalmar os ânimos por 

parte do governo americano, o preço do barril se encontrava a US$ 64,00.  

No Irã, num primeiro momento, o assassinato do general gerou uma forte comoção na população, que foi às ruas em massa no dia de seu velório. No entanto, após militares 

do governo admitirem no último sábado (11) que derrubaram, sem intenção, o avião civil ucraniano, culminando na morte de 176 pessoas, a população voltou às ruas. 

Contudo, as pautas dos manifestantes, desta vez, são contrárias às do atual governo. A insatisfação popular pode dar mais um peso à instabilidade política no país, podendo 

causar ainda mais oscilações no preço do petróleo.  

O governo brasileiro, por sua vez, chegou a emitir uma nota oficial, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), se alinhando mais uma vez à política externa 

americana. Na nota, o MRE defende que o país apoia a luta contra o terrorismo, sem referenciar o Irã ou o general assassinado. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro 

afirmou que o Brasil não pode se omitir diante dessa crise, ao mesmo tempo que manterá relações comerciais com o Irã.   

Com relação ao setor de óleo e gás no Brasil, a política de preços da Petrobras não deve se alterar para manter o patamar do diesel e da gasolina nas refinarias. Uma das 

alternativas levantadas pelo presidente Bolsonaro para o controle de preços dos combustíveis foi de estreitar o percentual de arrecadação do ICMS em cima dos derivados 

de petróleo enquanto durar a crise. Essa decisão, no entanto, pertence aos governadores e, dado o grau de endividamento de grande parte dos estados brasileiros, não deve 

ser apoiada em massa. Além disso, está em estudo no Ministério de Minas e Energia o uso das arrecadações “extras” em royalties de petróleo para amortecer as  altas dos 

preços domésticos de combustíveis como as causadas por crises externas. O Ministério da Economia, no entanto, é contra a criação de novos fundos e, para barrar a 

proposta, teria que convencer o presidente Bolsonaro, que é favorável a algum método de amortecimento dos preços, de que essa não é uma boa ideia.
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BOLSONARO VAI À ÍNDIA NA TENTATIVA DE 
AMPLIAR RELAÇÕES BILATERAIS 
   

Se, no ano passado, a agenda de política externa do governo 

Bolsonaro teve seu primeiro grande momento em Davos, na 

Suíça, em 2020, a Índia será o país a protagonizar a primeira 

grande viagem do presidente no ano. A partir do dia 25 de 

janeiro, o presidente visitará o país asiático na companhia de 

importantes ministros de seu governo, como Tereza Cristina 

(Agricultura), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Paulo 

Guedes (Economia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e 

Bento Albuquerque (Minas e Energia).  

Um dos assuntos a serem tratados na comitiva com maior 

expectativa por parte do Palácio do Planalto é relacionado ao 

setor sucroalcooleiro. O governo procurará levar uma agenda 

positiva de negócios, em contraste com a atual situação 

bilateral dos países quanto ao setor. O Brasil contesta, na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a atual política de 

subsídios da Índia aos seus produtores. A delegação brasileira 

buscará, nesse contexto, garantir a exportação de tecnologia 

e maquinário aos indianos, que se impuseram como meta  

 

a mistura de 10% de etanol na gasolina até 2022.  

Já do ponto de vista indiano, a grande expectativa é que seja 

anunciado a isenção de vistos para que seus cidadãos visitem 

o Brasil. Durante encontro dos BRICS, em Brasília, no final de 

outubro, o presidente Bolsonaro chegou a prometer que China 

e Índia não mais precisariam de visto para entrar no país. A 

promessa, no entanto, não deve ser concretizada até esta visita 

do presidente, devido a algumas incertezas no interior do 

Ministério das Relações Exteriores sobre a efetividade e 

segurança dessa isenção.  

Além desses pontos, deverão ser assinados em torno de dez 

acordos bilaterais entre os países. O objetivo principal da visita 

da comitiva é estreitar as relações diplomáticas e comerciais 

com a Índia, e colocar o país no radar do governo brasileiro, o 

qual chama esse novo momento da diplomacia entre os dois 

países de “relação 2.0”. Essa viagem faz parte de uma 

tentativa do governo de intensificar as relações bilaterais 

brasileiras. É importante ressaltar que, em 2019, o presidente 

Jair Bolsonaro visitou o Oriente Médio e o Sudoeste Asiático, 

incluindo países como Japão, China, Emirados Árabes Unidos, 

Catar e Arábia Saudita. 

Ministra Tereza Cristina retorna à 

Alemanha 

A Ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Tereza Cristina estará na 

Alemanha, em fevereiro, para estabelecer 

novos acordos na área do agronegócio. Em 

outubro de 2019, durante a crise das 

queimadas da Amazônia, Tereza Cristina 

também esteve com Ministra da Agricultura 

alemã, Julia Klöckner.  

O novo encontro ocorrerá após os países 

firmarem, em dezembro, acordos de 

cooperação técnica e financeira para 

incentivar o desenvolvimento sustentável. O 

aporte financeiro desta cooperação deve 

ser de 81,9 milhões de euros do governo 

alemão. Os recursos deverão ser aplicados 

em bioeconomia, proteção florestal, 

recuperação ambiental em pequenas 

propriedades rurais na Mata Atlântica, 

inovação nas cadeias produtivas da 

agropecuária na Amazônia e execução do 

Cadastro Ambiental Rural. 
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