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RESUMO 

 

BURIN, Tamiris Cristina Teixeira de Andrade. (2020). Personalizando a Presidência: Dilma 

Rousseff e o estudo de personalidades presidenciais na política externa brasileira. Dissertação 

de Mestrado. Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

Entre os principais elementos da política externa brasileira de Dilma Rousseff (2011-2016), não 

são raras as análises que contrastam a permanência de orientações e estratégias do governo 

anterior a uma notável retração da projeção internacional que o país havia experienciado anos 

antes. Os estudos se dividem entre as conjunturas que teriam permeado a mudança de ênfase da 

inserção externa brasileira, mas coincidem em associar o perfil individual da presidência à perda 

de densidade e alcance da política exterior do período. Uma percepção recorrente, ainda que 

pouco explorada por métodos analíticos do comportamento de líderes em política externa. A 

presente pesquisa toma, portanto, a abordagem do Leadership Trait Analysis como referência 

e o material de líderes do país e do mundo para comparar e relacionar dinâmicas de 

personalidade a decisões de política externa do Brasil. Ironicamente, os resultados sugerem que 

Rousseff não exibe um perfil de liderança distinto da média dos presidentes brasileiros, assim 

como a análise dos seus efeitos mitiga o peso que diferentes personalidades teriam ocupado em 

casos semelhantes do posicionamento externo do país. O trabalho ressalta que a incorporação 

de pesquisas dessa tradição pode oferecer perspectivas alternativas e complementares ao estudo 

da política externa brasileira contemporânea. 

 

Palavras-chave: Dilma Rousseff. Política externa brasileira. Personalidade presidencial. 

Leadership Trait Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

BURIN, Tamiris Cristina Teixeira de Andrade. (2020). Personalizing the Presidency: Dilma 

Rousseff and the study of presidential personalities in Brazilian foreign policy. Dissertação de 

Mestrado. Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

Among the main elements of Brazilian foreign policy by Dilma Rousseff (2011-2016), analyzes 

that contrast the permanence of government guidelines and strategies prior to a notable 

retraction in the international projection that the country had experienced years before are not 

uncommon. The studies are divided between the conjunctures that would have permeated the 

change in emphasis of the Brazilian foreign insertion, but they coincide in associating the 

individual profile of the presidency with the loss of density and scope of foreign policy of the 

period. A recurring perception, although little explored by analytical methods of the behavior 

of leaders in foreign policy. The research, therefore, uses Leadership Trait Analysis approach 

as a reference and the material of leaders from the country and the world to compare and relate 

personality dynamics to Brazilian foreign policy decisions. Ironically, the results suggest that 

Rousseff does not display a leadership profile distinct from the average of Brazilian presidents, 

as well as the analysis of its effects mitigates the role that different personalities would have 

played in similar cases of the country's external position. The work emphasizes that the 

incorporation of this tradition’s research can offer alternative and complementary perspectives 

to the study of contemporary Brazilian foreign policy. 

 

Keywords: Dilma Rousseff. Brazilian foreign policy. Presidential personality. Leadership Trait 

Analysis 
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INTRODUÇÃO  

Que tipo de evidência permitiria atribuir à personalidade dos atores políticos o rumo de 

decisões de política externa de um país em particular? As respostas a essa pergunta têm ganhado 

espaço no estudo das relações internacionais dos últimos anos e oferecido renovada atenção ao 

caso do líder, ou tipo de líderes, capazes de transmitir imagens e atrair apoio tal como ideologias 

políticas tradicionais. Recentemente, a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos gerou 

especial interesse entre estudiosos das RI.s pelas estruturas psicológicas do comportamento de 

líderes em política externa (Nye, 2019; Drezner, 2020). Assim como George W. Bush, Tony 

Blair, Angela Merkel, Saddam Hussein, Binyamin Netanyahu, Tayyip Erdoğan e Vladimir 

Putin centraram trabalhos e o debate sobre os retornos analíticos de se estudar as contribuições 

individuais dentre decisões e eventos da história política global (Dyson, 2006; Renshon, 2008; 

Dyson e Raleigh, 2014; Strong, 2016; Saunders, 2017; Dyson e Parent, 2018; Kaarbo, 2018; 

Kesgin, 2019; Çuhadar et al., 2020; Semenova e Winter, 2020).  

Aparentemente, porém, não há muito além de comparações e contrafactuais para tentar 

determinar se a personalidade de um presidente, em última análise, importa. Em artigo recente, 

Robert Jervis (2013) sintetiza esses caminhos e as questões que ambos envolvem. 

Entre os contrafactuais, apontar que um líder individual importa seria indicar que suas 

decisões e políticas teriam sido significativamente diferentes se outro decisor, ou a maioria de 

outros decisores, estivesse no poder no seu lugar. Como pensar que a história da política externa 

brasileira teria outros marcos se Hugo Chávez tivesse sido um dos seus líderes presidenciais. 

Porém, contrafactuais desse tipo são úteis à medida que ficam próximos ou editam tão pouco a 

história quanto possível. Não só porque no limite eles podem ser todos verdadeiros, mas porque 

tentar afastar a influência do contexto pede que contrafactuais sejam ao menos consistentes ao 

que concorre ter acontecido também no seu entorno. Como o do exemplo, fica difícil supor que 

algo próximo ao chavismo teria de fato ocorrido sem que o Brasil não tivesse se transformado 

antes num país fundamentalmente diferente também (Jervis 2013, 160).  

Entre as comparações, poderia se pensar no contraste de visões entre o presidente e seus 

ministros ou assessores mais próximos, considerando que a bem-intencionada lealdade desses 

agentes não significaria a convergência de visões entre eles. Porém, cargos carregam pressões 

e incentivos específicos e ainda que um presidente não tenha as mesmas informações que o seu 

assessor, forças institucionais dos papeis que ocupam se misturariam qualquer fator pessoal que 

envolvesse a diferença (2013, 159). Pelas comparações, ainda, seria possível considerar se 
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diferentes líderes, ou diferentes tipos de líderes, seguem políticas diversas em circunstâncias 

semelhantes. Mas como Jervis observa, é difícil confirmar que não é a situação que difere, ou, 

como nos contrafactuais, que determinado conjunto de circunstâncias não seja responsável pela 

ascensão de certo tipo de líder. Sucessões acidentais ou próximas do que seria uma troca 

randômica da presidência tendem a afastar essa possível endogeneidade, porque, quando um 

presidente chega ao poder e muda políticas anteriores, isso pode ser reflexo de alterações do 

ambiente externo ou interesses e perspectivas internas tanto quanto das preferências da nova 

presidência. Quando “o presidente pode ser mais um portador dessas forças do que um fator 

causal independente” (2013, 158).  

Essas considerações desenham a teia que o autor considera intrincada de contornar, mas 

não totalmente (Jervis 2013) e por mais que evidências da personalidade de líderes tenham seus 

desafios, elas se unem a inúmeros outros aspectos do mundo político que são difíceis de estimar 

ou desentranhar da multiplicidade de fatores que eles envolvem. Em alguns casos, porém, essas 

evidências contam com conjunturas que até as destacam particularmente. No Brasil, impressões 

sobre a personalidade e o perfil da presidente Dilma Rousseff ocuparam matérias e análises 

jornalísticas1, relatos de figuras próximas à presidência2, depoimentos de elites empresariais em 

delações que concederam3 e uma diversidade de análises da política externa que poucas vezes 

produziu contrafactuais e comparações tão próximas sobre uma troca de liderança presidencial 

no país. 

Não à toa, a primeira mulher a assumir o mais alto cargo político do país foi a primeira 

vitória de uma candidatura sucessora à presidência desde a transição democrática. Sua trajetória 

política unia a participação em movimentos de resistência armada contra o regime militar no 

país (1964-1985) e o comando das pastas de Minas e Energia e Casa Civil do governo anterior, 

mas nenhum cargo eletivo até então. E sua ascensão à Presidência da República significou ainda 

 
1 Em estudo empírico, Carla Fernandes (Fernandes 2013) aborda os mais mencionados perfis atribuídos a Dilma 

Rousseff: “Dilma Rousseff e a mídia internacional: uma análise do primeiro ano do mandato presidencial” 

Ver também: PIAUÍ. ‘ A filha rebelde’. O estilo, as ideias, as decisões e a ambígua relação de Dilma com Lula. 

Out/2014. https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-afilhada-rebelde/. 
2 Ver: Agência O Globo. ‘Dilma Rousseff determina ajustes na política externa do Brasil’, mar.2013, 

https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-determina-ajustes-na-politica-externa-do-brasil-4202026. 
3 Em estudo, Daniela Costanzo (2018) traz depoimentos de empresários brasileiros para descrever o estilo de 

Dilma. Em depoimento para o Juiz Sérgio Moro, Emilio Odebrecht: “...Dilma não estava, ao contrário, tava exa-

tamente procedendo conforme era meu receio lá atrás, que eu dizia a ele. Foi sobre o etanol no controle do preço, 

foi sobre o programa naval, buscando desprestigiar tudo que tinha sido montado, a essência, era no programa do 

Corinthians, criando todas as dificuldades pro programa do financiamento, e chegou ao ponto de dizer, “vocês 

aceitaram o que Lula pediu porque quiseram”. No início ele ainda tinha condições de algumas influências [no 

governo Dilma], com o tempo ele perdeu.” Também em depoimento, Marcelo Odebrecht menciona “Ela, a 

Dilma era uma pessoa difícil, personalidade muito forte, de posições muito fortes, e é difícil mudar quando ela 

tomava uma posição”. 
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receber a faixa presidencial das mãos de quem a teria indicado na candidatura e, principalmente, 

da liderança mais popular do país desde Getúlio Vargas, em 1930. Assim, a influência que a 

presidência de Lula da Silva (2003-2010) exerceria no novo governo era um cálculo frequente 

das análises sobre as continuidades políticas que foram se mantendo, bem como o estilo pessoal 

que a nova presidente poderia exibir pautava a maior parte dos estudos sobre as mudanças que 

eventualmente vieram. Afinal, quando uma liderança ascende ao poder e não significa um novo 

partido político no governo, não sugere a adoção de novas orientações de inserção internacional, 

nem mudanças tão significativas nos policymakers que a acompanha, alterações percebidas na 

política externa do período poderiam estar mais proximamente associadas àquela liderança em 

particular. 

Com efeito, ao final do primeiro mandato de política externa, o governo Dilma Rousseff 

figurava um rol de estudos que apontavam como as orientações e estratégias do governo anterior 

foram mantidas com pouca distinção conceitual, mas contrastadas pela mudança de ênfase ao 

que país havia experienciado anos antes. O que se matinha foi lido como num “efeito de inércia” 

(Cervo e Lessa 2014, 145) e um “carácter reativo” (Saraiva 2014, 25) que a agenda externa teria 

assumido. O ativismo presidencial que marca a política externa nos governos anteriores (Cason 

e Power, 2009; Figueira, 2009) teria perdido força, cujo número de viagens e visitas se restringia 

ao protocolar (Stuenkel 2017) de uma presidente pouco afeita por assuntos externos (Gomes e 

Saraiva 2016; Veiga e Rios 2011).  

Quanto ao Ministério das Relações Exteriores, a visão era que lhe havia sobrado pouco 

espaço, com o achatamento político em relação a outros ministérios e orçamentário pela redução 

de investimentos (Saraiva 2014) e da investida a novas embaixadas dos anos anteriores (Belém 

Lopes 2013). Por fim, três trocas ministeriais em cinco anos teriam presumido a falta de um 

ministro independente e globalmente visível, o desencontro de visões entre Presidente e 

Itamaraty sobre essa política e o papel de um líder criador de consensos que teria sido 

“abandonado” (Saraiva 2014, 27). Assim, a ‘diplomacia de resultados’ que fez parte da própria 

narrativa oficial do governo teria culminado no perceptível declínio do protagonismo que a 

inserção internacional brasileira havia construído anos antes (Cervo e Lessa 2014b, 133; 

Cornetet 2014a; Saraiva e Gomes 2016; D. Santos e Jesus 2014; P. da M. Veiga e Rios 2011; 

Malamud 2014). 

Uma junção de condições internas e internacionais foi abordada também pela literatura. 

No âmbito político, desdobramentos das revoltas árabes e conflitos no leste europeu se juntaram 

a episódios de instabilidade e perdas de apoio interno que teriam revertido a atenção do governo 
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a seus problemas domésticos (Fenwick, Burges, e Power 2017). E na esfera econômica, o início 

de recuperação das maiores economias do mundo teria mudado fluxos do capital global 

enquanto a desaceleração de preço das commodities e a estagnação econômica nacional teriam 

enfraquecido a motivação de agentes e recursos às estratégias externas do país (Cervo e Lessa 

2014b; Malamud 2017; Doctor 2017; Fenwick, Burges, e Power 2017).  

Contudo, a relação das características individuais do estilo e perfil da presidência à perda 

de esforços e engajamento da política externa é a percepção mais consensuada entre os estudos 

internacionais do período. Especialmente com imagens de um perfil ‘tecnocrata’, ‘centralizador 

de decisões’ e combinada a leitura de uma líder não afeita aos temas internacionais, que 

Stuenkel (2014, 2) resume a “both oblivious to foreign policy and intent on centralizing 

decision-making to the extreme” (Stuenkel 2017; Doctor 2017; Cirino, Leite e Nogueira 2019; 

P. da M. Veiga e Rios 2011).  

Considerando essas questões, a presente pesquisa procura oferecer um estudo específico 

e comparativo dos aspectos-chave da personalidade presidencial de Dilma Rousseff que conecta 

essa tese. A questão central da pesquisa é como características da liderança de Dilma Rousseff 

se revelam em comparação com líderes presidenciais recentes do país e em casos empíricos 

semelhantes a esses líderes. Em que pese os esforços da caracterização do estilo político de 

Dilma Rousseff e do seu engajamento nos redirecionamentos da política externa brasileira 

(Burges e Chagas Bastos 2017; Milani, Pinheiro e Lima 2017), de forma geral, a literatura 

pouco se ateve a manifestações que não fossem idiossincráticas ou biográficas da sua atuação. 

Assim, explorar a personalidade de líderes através de comparações e modelos específicos 

procura evitar julgamentos normativos e descrições ad hoc do comportamento presidencial, 

possibilitando ainda que sejam desenvolvidas generalizações para além do líder estudado e 

proposições de como personalidades diferentes e similares de líderes se implicam nos processos 

e decisões da política externa brasileira. 

 Acompanhando esses estudos, a presente dissertação se ancora nos conceitos e o método 

do Leadership Trait Analysis, que é uma das técnicas mais utilizadas atualmente na análise de 

perfil de líderes da literatura de política externa. Pela abordagem, estruturam-se os efeitos que 

diferentes perfis de liderança tendem a exercer na concepção e os rumos de decisões da política 

externa. O método envolve a análise de conteúdo de entrevistas espontâneas para inferir traços 

relevantes a determinados estilos de liderança da literatura. Amplos grupos de líderes fornecem 

os referenciais para traduzir o que as estimativas de um líder em específico significam a termos 

comparativos. E, por fim, se classificam as lideranças entre perfis chaves à análise. 
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Os sete traços da personalidade da abordagem permeiam algumas das hipóteses levan-

tadas sobre Dilma. Eles incluem, por exemplo, a disposição à orientação a tarefa como carac-

terística que traz a sensibilidade dos líderes aos consensos políticos, a complexidade conceitual 

sobre o reconhecimento de alternativas e contingências nos processos da tomada de decisão 

(Preston 2001). Trazem a necessidade de poder como um elemento-chave do perfil de liderança 

"desafiador de restrições" (Keller 2005; Winter 1973), ou a desconfiança do outro, que deter-

mina quão agressivamente o perfil tende a lidar com oposições domésticas e internacionais 

(Shannon e Keller 2007; Stuart e Starr 1981).  

A pesquisa também ilustra em dois estudos de caso se as expectativas da literatura sobre 

traços personalidade e perfis decisórios de política externa que se relacionam com posições 

adotadas no governo Dilma Rousseff e que tem conjunturas semelhantes às assumidas no 

governo Lula e no Fernando H. Cardoso especificamente. A primeira comparação, entre o perfil 

de Dilma e Lula centra a votação brasileira em questões de direitos humanos do Irã no Conselho 

de Direitos Humanos da ONU. A segunda comparação, entre o perfil de Dilma e Lula, em 1996 

e 2012, a posição brasileira em relação a crise institucional no Paraguai e sua permanência no 

Mercosul. Ainda que a instrumentalização empírica apresente desafios importantes, a pesquisa 

buscou abordar os casos propícios a demonstrar a atuação do líder pela semelhança temática e 

temporal de presidências recentes para compará-las. Desta forma, a pesquisa se concentra em 

firmar ou invalidar empiricamente explicações calcadas no perfil de Dilma Rousseff quanto às 

mudanças de ênfase e de instrumentos característicos da política externa sob seu governo.  

O trabalho foi dividido em três capítulos. 

O primeiro apresenta uma revisão da literatura sobre o ator presidencial, mecanismos e 

padrões cognitivos que caracterizam o estudo de líderes individuais das principais abordagens 

e o instrumental que fundamenta a análise deste trabalho.  

O segundo capítulo discute a opção por utilizar um método que enfatiza a tipologia de 

diferentes perfis de lideranças, o acesso às características de personalidade que permita a 

estimação mais independentes a atuação dos líderes, e os critérios que permearam a escolha e 

análise empírica levantada no estudo.  

O terceiro capítulo se dedica a analisar os resultados encontrados entre a semelhança e 

diferença dos perfis presidenciais brasileiros. Desenvolvemos dois estudos de caso 

relacionando as expectativas apontadas na literatura quanto aos perfis e a condução de 

posicionamentos externos do período Dilma e outras presidências em comparação.  



15 

 

 

 

Por fim, as considerações finais exploram a utilização do Leadership Trait Analysis na 

política externa brasileira e outras questões que esse caminho nos suscitou em geral. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO e DISCUSSÃO da LITERATURA:  

“Abordagens analíticas sobre a presidência e líderes individuais em política externa” 

A questão se líderes políticos carregam propensões a moldar os rumos da história ou se 

respondem às circunstâncias de seu tempo é antiga. Considerando noções que antecedem até os 

escritos de Maquiavel em O Príncipe, sobre o líder que constitui a si próprio parte importante 

das forças da paz e da guerra, incluindo as formulações da agência e estrutura do estudo social 

contemporâneo, cientistas políticos e estudiosos de relações internacionais com mais frequência 

argumentavam “deixar de lado fortuna e virtú para focar apenas nas forças impessoais dos 

eventos políticos internacionais” (Byman e Pollack 2001, 108). Suas razões para tal se embasam 

em três considerações centrais. A que líderes individuais importam pouco perto de imperativos 

de um sistema anárquico, disputas domésticas e desenhos institucionais que constrangem sua 

ação o bastante. A de que embora indivíduos possam importar de tempos em tempos, qualquer 

influência idiossincrática não serve às generalizações de que o campo procura. E que a caixa de 

pandora da cognição humana é o que torna esse estudo teoricamente sem esperança (2001, 108).  

Nas últimas duas décadas, porém, essas razões tem perdido força. Nas RIs, a era dos 

paradigmas e grandes debates que estruturavam a área moveram considerável atenção à análise 

dos fenômenos que diferenciam o comportamento externo dos países (Hudson 2005). Decisões 

que materializaram conflitos e crises globais centram análises cada vez mais ecléticas em 

disciplinas e métodos para a compreensão dos seus processos (J. Renshon e Renshon 2008; 

Mintz e DeRouen Jr 2010; Hagan 2001; Neack 2003). E à medida que as micro-foundational 

approaches se aproximam de uma perspectiva mecanicista das ciências sociais (Elster 1998), 

os fundamentos psicológicos dessas explicações ganham interesse (Kertzer e Tingley 2018, 10; 

Stein 2017; Rosati 2000; Hafner-Burton et al. 2017; Levy 2013). Este capítulo busca revisar os 

trabalhos que tiveram esse mesmo norte. A primeira seção inicia abordando a presidência em 

aspectos chave da literatura de análise de política externa brasileira. A segunda aborda a 

ascensão dos aspectos cognitivos e psicológicos de decisores individuais na concepção e os 

rumos da política externa dos países. E a terceira secção, por fim, apresenta o instrumental da 

personalidade e perfis de liderança que fundamentam a análise desta pesquisa. 

 

1.1 O ator presidencial na autoria e autoridade da política externa brasileira  

 

 Os estudos da política externa brasileira recente têm se expandido em diversos sentidos. 
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 Assistindo ao adensamento das dinâmicas democráticas do país, novas estratégias de 

inserção internacional e evoluções da própria área como disciplina, o subcampo tem revisado 

de algumas das suas teses formadoras, diversificado variáveis, revisto aspectos prescritivos e 

aprofundado construções metodológicas entre referências do país e do mundo para novas aná-

lises (Hill 2003; Neack 2003; Hudson 2005). A partir desse histórico mais robusto de discus-

sões, é difícil definir, por exemplo, em que medida a centralização ou a horizontalização de 

arena decisória da política externa brasileira são fenômenos de alguma tendência definida ou 

refletem a variabilidade de fotografias mais nítidas de questões e períodos da história. 

Entre os padrões de interação entre os atores da política externa brasileira, características 

pessoais da figura presidencial tem sido pouco a pouco incorporadas nas análises tendo em vista 

a visibilidade e o peso das ideias que presidências assertivas passaram a sugerir recentemente. 

O que uma lacuna de estudos específicos sobre o ator presidencial era algo que chamava atenção 

não só pelo caráter “imperial” do presidencialismo brasileiro (M. R. S. de Lima 2000), mas por 

"características de nossas últimas lideranças, cujo carisma, centralismo e ascendência apenas 

reforçam a importância dessa linha de investigação” (Salomón e Pinheiro 2013, 53; Jesus 2014). 

Formalmente, a Constituição Brasileira de 19884 confere à Presidência da República do 

Brasil a máxima prerrogativa e representação do país no âmbito externo. Além das decisões de 

última instância, alicerces do papel presidencial vão desde o poder de iniciativa das políticas, à 

mobilização de atores da sua órbita para cargos-chaves à condução política e diplomática dos 

assuntos externos (Ratton Sanchez et al. 2006). Contudo, entre as primeiras gerações de 

trabalho da literatura de política externa brasileira, o papel central que o Poder Executivo ocupa 

dessas dinâmicas foi com mais frequência atribuído ao consenso de boa parte da área em relação 

ao monopólio do Ministério das Relações Exteriores às suas dinâmicas, do que associado ao 

arranjo presidencial em que, como chefes de estado e de governo, conduzia essas questões.  

Sob o histórico de um precoce profissionalismo, um esprit de corps bem acurado e de 

um alto prestígio interno e internacional da corporação diplomática (Cheibub 1985; 1989; 

Barros 1986), ao Itamaraty se teria investido autoridade enquanto agente legítimo da condução 

da política externa (Melo 2001; Pinheiro 2003). Em tese, presidentes contam com a organização 

e tecnicidade das estruturas burocráticas a sua disposição para atribuir eficiência a cada escolha. 

Mas em política externa, além do controle e previsibilidade ao complexo fluxo de informações 

e interrelações do ambiente político, o pressuposto central em que estiveram pautadas a 

 
4 Constituição da República Federativa do Brasil. Título IV, Capítulo II, seção II, artigo 84. 
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centralidade do corpo diplomático brasileiro foi também a especificidade de onde essa política 

era implementada em essência, e a necessidade que relações exteriores sustentadas numa esfera 

institucional-burocrática exigia (Figueira 2010).  

O processo constitutivo foi importante na definição do papel do Itamaraty (Faria, Lopes, 

e Casarões 2013; Milani e Pinheiro 2013; Cheibub 1985), um primado de esforços diplomáticos 

que acumularam êxitos ao país no papel de empreendedor de normas globais (Cheibub 1985; 

1989; Barros 1986) de certo só reforçavam aspectos de um corpo diplomático insulado da arena 

do confronto político e que mantinham continuidades às posições externas do incorrer de 

presidentes, regimes políticos e disputas societárias do seu entorno (Hirst e Pinheiro 1995; 

Pinheiro 2003; Lopes 2011).  

Pelas primeiras abordagens da decision making theory, se proliferavam perspectivas em 

relação aos processos organizacionais da máquina do Estado e os modelos político-burocráticos 

da tomada de decisão em política externa (Tayfur 1994). Como marco desses estudos, Graham 

Allison (1971) abordou, entre diferentes modelos burocráticos, a noção de que tais instituições 

podem não só trabalhar para aumentar a multiplicidade de opções a serem consideradas, mas 

pela adoção de procedimentos estandardizados, afetar muito do escopo dessas alternativas. Em 

outras palavras, aquilo que as organizações estariam preparadas para fazer, conformaria que é 

considerado possível de se fazer (Freire e Vinha 2017). Ampliava-se, assim, o peso da variável 

burocrática a qual, além de assumir que decisões se submetem à interferência de procedimentos, 

ideias e interesses de quem de fato as implementa, considerava a esfera propositiva de políticas 

pelas estruturas burocráticas (Allison e Halperin 1972; Rosati 1981).  

Mas a partir de meados da década de 1990, noções mais tradicionais de um insulamento 

burocrático da política externa brasileira se tornam objeto de questões por um lado normativas, 

quanto a democratização dos processos, e em parte analíticas pela certa urgência em dar sentido 

às transformações que o país vinha incorporando desde o plano externo e que também procurava 

expor nas estratégias de inserção e participação internacional daquele período (M. R. S. de Lima 

2000). Desse cenário, foi bem abordado como as implicações que processos de democratização, 

de uma abertura econômica, e fenômenos diversos de um mundo globalizado e interdependente 

ressoaram na diversidade da agenda internacional e na pluralização dos atores afetados por 

essas relações. Ao considerar os efeitos distributivos das ações externas e efeitos 

democratizantes de sua arena de formulação e decisão, a política externa brasileira e seus 

estudos pareciam estar em uma nova fase (M. R. S. de Lima 2000).  
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À medida que ganhava amplitude a compreensão da política externa como uma política 

pública, multiplicam-se os estudos sobre demandas e conflitos decorrentes da diversificação 

dos atores governamentais e sociais que exerceriam algum papel nos seus contornos (Faria 

2008; Onuki e Oliveira 2007; Lopes 2011). A movimentação de iniciativas externas e dos 

próprios diplomatas de carreira para outras estruturas e agências governamentais deu atenção 

para a horizontalização institucional desses arranjos (França e Sanchez Badin 2010; Figueira 

2010). Vai ficando mais nítida, enfim, a arena decisória da política externa estaria pouco a 

pouco se alterando para além do monopólio burocrático tradicional, não só pela influência de 

outras pastas e novas agências que disputam a exclusividade informacional do Itamaraty, mas 

também pelo crescente papel da presidência na condução da política externa, o que presidentes 

que se seguiam iam confirmando (Cason e Power 2009; França e Sanchez Badin 2010; Barnabé 

2012; Pinheiro 2009; Figueira 2010).  

A conceitualização da “diplomacia presidencial” por Sérgio Danese (1999) fez da 

expressão a maior referência do estudo de líderes presidenciais da política externa brasileira. O 

livro é um dos primeiros estudos a respeito da ação presidencial em política externa do contexto 

democrático e traz, por definição, a diplomacia presidencial, e como o autor nomeia diplomacia 

de cúpula, é a “condução pessoal de assuntos de política externa, fora da mera rotina ou das 

atribuições ex officio, pelo presidente” (1999, 54). Entendida como um fenômeno tanto quanto 

um instrumento político em particular, o exercício da diplomacia presidencial projeta o poder 

personalista do mandatário, com percepções e sensos de oportunidade próprios, em oposição 

aos imperativos institucionais da estrutura burocrática do Estado sobre a política externa em 

especial. Segundo o autor, um mandatário suficientemente ativo para fazer uma diplomacia que 

vá além de suas funções, o faz se reportando a instituições partidárias, à opinião pública e à 

imprensa que são suas maiores fontes de poder. “Seus atos têm origem e repercussão nessas 

fontes e só tem sentido em função delas” (1999, 109). Em atenção a elas que a ânsia por 

resultados, uma vocação pela projeção e componentes políticos internos dessa diplomacia 

contrastam, conforme o autor, com meios e objetivos mais prementes da diplomacia tradicional.  

Apesar da conceitualização de Danese (1999) se apoiar numa oposição clássica da esfera 

política como arena de conflito de interesses e a esfera burocrática como espaço de concepção 

do interesse público, os desdobramentos característico da diplomacia presidencial é semelhante 

ao da perspectiva de Guy Emerson (2014, 10) sobre a presidencialização da política externa. 

Segundo o autor, a projeção e construção de legado no lugar de uma política em atenção projetos 

sustentáveis e estratégicos a longo prazo o“short-term focus aligned with the electoral cycle, 
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and a greater degree of personalism”.  

Bastante influente, o trabalho de Jeffrey Cason e Timothy Power (2009) examinou como 

as lideranças presidenciais de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula da Silva (2003-

2010) levaram o instrumento da diplomacia presidencial à sua maior visibilidade. Apontando 

que o envolvimento crescente e assertivo desses líderes teria levado a uma “presidencialização” 

da política externa brasileira, os autores reuniram o volume de viagens internacionais e diversos 

elementos biográficos das carreiras políticas dessas figuras para interpretar seus efeitos sobre a 

as relações externas diretamente. Aliada à pluralização e realocação de forças entre agências 

interministeriais no modelo institucional do trato de questões internacionais, isso teria alterado 

processos tradicionalmente centralizados no Itamaraty. Assim, de uma ampliação de iniciativas 

presidenciais aos desenhos que estruturas institucionais teriam sofrido para acomodar as novas 

dinâmicas, o Itamaraty teria visto seu grau de autonomia e influencia relativa diminuir.  

O ativismo presidencial em política externa implica diferentes questões de acordo com 

Guillon Albuquerque (1996). Na visão do autor, se as práticas da diplomacia presidencial 

equivalem à condução pessoal dos assuntos externos e um emprego de políticas de certa forma 

inovadoras, a frequente operacionalização do conceito pela quantidade de reuniões e de viagens 

da presidência para caracterizá-la não permitiria atestar a sua influência efetiva (Preto 2006). 

Albuquerque (1996, 10) observa que embora o envolvimento pessoal do chefe do governo nas 

relações internacionais fosse intenso, “seja por meio de pronunciamentos, seja de participação 

em foros internacionais, seja atuando diretamente em negociações”, a assertividade não poderia 

ser interpretada como causa de qualquer perda de poder por parte do Itamaraty.  

Ao contrário de grande parte de autores nesse aspecto, Albuquerque (1997) não enfatiza 

a dicotomia entre diplomacia presidencial e a diplomacia burocrática numa espécie de jogo de 

soma zero entre a atuação. De todo modo, chefes de estado são quem constroem a materialidade 

de políticas, constituem a face pública e principal do país no exterior, gerenciam crises, reuniões 

ministeriais e cúpulas internacionais onde captam, persuadem, negociam e tomam decisões não 

facilmente reversíveis entre outros atores políticos. Assim, a diplomacia presidencial poderia, 

se ancorar no convívio de objetivos entre Presidente e Itamaraty, e no que depender de ênfases 

à política externa, poderia ampliar espaços da agenda governamental, em termos de prioridade 

e recursos, às questões externas.  

Como sinônimo da diplomacia presidencial, o volume de viagens presidenciais a visitas 

oficiais e encontros de cúpula é a principal estimativa no que se refere a atenção presidencial a 
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temas de política externa (Ribas e Faria 2011). Presidentes de fato alocam largas porções de 

tempo e atenção às viagens internacionais, e o momento ou o destino que um presidente decide 

viajar pode revelar muito sobre suas prioridades uma vez que, cúpulas, encontros bilaterais e 

visitas oficiais em geral estreitam relações comerciais e o desenvolvem políticas específicas. 

Porém, desde as últimas quatro décadas as viagens presidenciais são uma crescente no mundo 

todo e o foco de estudos desse tipo buscam apontar entre tendências mundiais e nacionais o que 

há de voluntário e determinante na sua frequência e escolha dos destinos (Lebovic e Saunders 

2016; Cavari e Ables 2019; Brace e Hinckley 1993; Doherty 2009).  

A presidência de Lula da Silva (2003-2010) é com frequência associada a novos marcos 

que uma presidência assertiva na ação diplomática poderia imprimir e que, para além do número 

das viagens internacionais que cresceu expressivamente, teria elevado outros aspectos que uma 

forte presença do ator presidencial sugere. Para Sean Burges (2010), a diplomacia presidencial 

no governo de Fernando Henrique Cardoso não chega a questionar a percepção de uma tradição 

apolítica e tecnocrática da política externa brasileira, influente pelo papel do Itamaraty, mas a 

presidência de Lula sim, ao acomodar a formulação política entre Marco Aurélio Garcia e Celso 

Amorim potencializando o profissionalismo do corpo diplomático e os rumos de um programa 

do Partido dos Trabalhadores para a política externa brasileira. Para o autor, ainda que muito 

do engajamento externo brasileiro desse período provavelmente tenha ocorrido por pressões do 

empresariado brasileiro ou configurações da economia global, essa configuração teria acelerado 

todo o processo pela “clara utilidade” da “diplomacia presidencial” em combinar a “tensão entre 

assessores presidenciais e diplomatas de carreira” para os sucessos da política externa brasileira 

(Burges 2010, 192). 

O fator político-partidário do programa do PT para a política externa e a estruturação 

também do principal partido opositor, que considerava a política externa do governo petista 

como fruto de uma ideologização equivocada, definia, mesmo com algum caráter reativo, um 

espectro político de modelos de inserção internacional e estratégias distintas sobre o lugar do 

Brasil no mundo (Onuki e Oliveira 2010). Assim, embora o espectro político direita-esquerda 

não possa ser aplicado diretamente à política externa, outras dimensões podem ser exploradas 

no seu lugar e no caso brasileiro as orientações de segurança ficariam entre “bandwagoning e 

balancing”, na construção política multilateral, entre “alianças tradicionais ou coalizões 

inovadoras e flexíveis”, em termos de cooperação para o desenvolvimento, pela ênfase nas 

relações Norte-Sul ou nas relações Sul-Sul, e muitas outras que começam a sobrepor em alguma 

medida, mas mostram direções características da política externa brasileira (Milani, Pinheiro, e 
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Lima 2017, 585). 

Ao mesmo tempo que a assertividade presidencial sugere certo peso político-ideológico 

mais evidente na aproximação das relações com o entorno regional na política externa brasileira 

(Emerson 2014; Onuki e Oliveira 2006) ou a visibilidade e saliência que questões internacionais 

estariam ganhando no quadro eleitoral concretamente (Lopes e Faria 2014), a partir do governo 

Lula que se evidencia pela literatura das estruturas conceituais e operacionais da política externa 

o peso de dissonâncias do pensamento diplomático sobre os rumos da política externa brasileira 

(Saraiva 2010) e a revisão do papel burocrático na definição dessas orientações.  

Nesse sentido, a literatura começa a desafiar não só a solidez empírica e metodológica 

de indícios sobre uma tradicional centralidade do Ministério das Relações Exteriores (Farias e 

Ramanzini Jr. 2015), mas especialmente a visão em parte sustentada pelos próprios diplomatas 

(Pinheiro e Vedoveli 2012) do monopólio diplomático e de uma permanente continuidade das 

orientações externas brasileiras do qual ele estaria relacionado (Milani e Pinheiro 2013). Ainda 

que se questione se novos arranjos decisórios derivam de inflexões políticas particulares ou do 

ganho de complexidade de agenda política internacional em geral, visões tradicionalmente 

defendidas nessa fase prescritiva da pesquisa nacional vão reformando antigos debates (Milani 

e Pinheiro 2016).  

O exame da composição da carreira diplomática de Rodrigo Lima e Amâncio Oliveira 

(2018) contribui bastante com as discussões da neutralidade burocrática no sentido que 

preferências diversas por parte dos burocratas e de presidências convivem com a diversidade 

de demandas, objetivos e interesses dentre a elite burocrática e esferas mais corporativistas do 

Itamaraty (Dunleavy, 1991 apud Lima e Oliveira, 2018). Quando ministros de política exterior 

são em sua maioria diplomatas de carreira, a possibilidade que sejam um dia nomeados para tal 

cargo distorcem em algum grau a sua visão de corpo e as construções de interesse corporativo-

burocrático (2018, 800), bem como a ausência de um suporte político partidário que 

eventualmente pudesse se constituir peça ativa do jogo burocrático no interior da arena de 

decisão e paralelamente ao presidente da República (Amorim Neto e Malamud 2020). Assim, 

um papel significativo deve ser reservado ao decisor que manipula seus recursos, influência e 

o envolvimento relativo em arenas decisórias entre as outras agências e ministérios, como uma 

força centrípeta às preferências do líder de quem respondem diretamente. 

Sean Burges e Chagas Bastos (2017), abordaram liderança presidencial seria motivadora 

de elementos de inovação à política externa, depende do envolvimento presidencial aos 
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assuntos externos e de sua capacidade individual de comandar e seduzir os funcionários do 

Itamaraty às escolhas de suas estratégias. Buscando entender os motivos que levaram Dilma 

Rousseff a em seu governo as matérias de política externa e seguir aparentemente, uma direção 

oposta à que se poderia predizer, eles ficam próximos a ideia de que líderes estariam para a 

mudança e como as instituições para a permanência.   

Em referência às visões sobre as rupturas e continuidades que a relação das autoridades 

presidenciais e o corpo burocrático sugerem, de acordo com a noção burocrática tradicional, o 

primeiro tende a ser visto diretamente pela importância de seus efeitos dinâmicos e o segundo 

como detentor de processos fundamentalmente inerciais que sustentam um status quo (Arbilla 

2000). Entretanto, assim como um poder moderador das estruturas de caráter institucional não 

impede que normas tradicionais sejam vulneráveis a elites políticas de ocasião e as disputas por 

recursos e agendas da diversidade de atores que elas permeiam, presidentes ainda podem estar 

inclinados a manter políticas e nesses casos mascaram o efeito individual do comportamento e 

dificultam a evidência dos efeitos individuais associados a essa orientação (Jervis 2013).  

O papel de líderes presidenciais foi ainda destacado por Carlos Milani, Letícia Pinheiro 

e  Maria Regina Soares de Lima (2017) ao incluir como a conformação de posições e estratégias 

de proeminência do país no cenário global, partiria também da variação de como suas principais 

lideranças percebem a relevância de ativos nacionais e concebem as possibilidades de mudanças 

a seus constrangimentos sistêmicos. Contudo, um aspecto comum a literatura brasileira sobre o 

ator presidencial em política externa, e o desafio desses estudos em geral, é o de operacionalizar 

a subjetividade da contribuição presidencial entre as dinâmicas da produção de política externa.  

Letícia Pinheiro (2009), por exemplo, aponta que a autoria de uma decisão nem sempre 

é suficiente para explicar seu conteúdo e que restringir o exame da política externa sob a ótica 

do decisor em última instância poderia excluir a variedade de maneiras pelas quais outros atores 

influenciam e compartilham as decisões. Porém, como ressalva a autora, em um quadro de 

disputas cada vez mais densas e institucionalizadas entre agentes da inserção externa brasileira, 

a autorização presidencial é de todo modo um requisito central, e que, a depender da “natureza 

do tema”, da “confiança depositada na agência diplomática como órgão consultivo” e do 

“interesse particular do presidente em questões de política externa” (2009, 19), definiria, por 

“delegação ou omissão”, o círculo de influência da política. Assim, é interessante notar que os 

três fatores que condicionam a autorização não costumam ser abordados por mecanismos 

psicológicos que pudessem fundamentar precisamente os comportamentos dos presidentes. E o 

interesse pessoal em política externa, por exemplo, não só depende do exame de estados mentais 
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difíceis de acessar, como também costuma ser tratado por proxies do engajamento presidencial 

que relatam aspectos importantes da política externa, mas não explicam o próprio interesse. 

Por fim, à medida que os estudos do processo decisório foram se desenvolvendo e se 

aprofundando, literatura brasileira estudou a presidência por três principais chaves. Primeiro 

pelas discussões fundamentadas na sua relação com as estruturas tradicionais do Itamaraty e os 

efeitos que variáveis burocráticas e outros legados diplomáticos teriam sob a arena decisória da 

política externa brasileira. Segundo pelos estudos que discutiram efeitos que a democratização 

e conjunturas de abertura econômica teriam implicado na pluralidade de atores e configurações 

mais assertivas dos papeis presidências no debate público da política externa. Terceiro através 

dos efeitos ideológicos partidários pelos quais, estruturas conceituais e programáticas mais 

estruturadas entre os partidos políticos centrais passaram a sugerir (Almeida 2003), assim como 

às estruturas da presidência institucional com as assessorias que estão relacionadas.  

Desta forma, em alguma extensão, a predominância de variáveis institucionais das teses 

mais tradicionais da área pode ter postergado que fossem desenvolvidas análises centradas nas 

características pessoais do comportamento presidencial pela literatura, com exceção do peso 

que líderes assertivos recentes puderam sugerir às dinâmicas da produção de política externa 

em geral assumidos na disciplina.  

Os estudos da presidência americana construíram um caminho e tradições consideráveis 

das quais vamos recorrer para o nosso estudo. Antes, porém, para contribuir com a estruturação 

da nossa análise, a próxima sessão buscará abordar como nas últimas décadas a disciplina de 

relações internacionais têm avançado em quadrantes historicamente menos dispostos a fatores  

do nível de análise individual (Kertzer, Tingley 2018). Tão mencionado quanto o viés cognitivo 

pelo qual audiências e públicos informam os seus apoios ou as heurísticas de julgamento que 

fundamentam as suas decisões, são as características dos decisores que molduram processos e 

formas intuitivas e pessoais de interpretar questões políticas.  

Os mecanismos psicológicos do comportamento de decisores individuais têm ocupado 

as discussões da análise da política externa de várias formas, e é o que veremos no item a seguir. 

 

 

1.2 Os mecanismos psicológicos do comportamento de decisores individuais 

 

 O estudo centrado em atores individuais integra as abordagens do processo decisório de 
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política externa desde o seu fundamento enquanto disciplina das relações internacionais (Sprout 

e Sprout 1956; M. B. Smith 1968; Snyder, Bruck, e Sapin 1954). As primeiras obras da tradição 

enfatizavam impulsos psicológicos do comportamento individual e a apreensão de como deci-

sores operam em política externa por suas impressões dos eventos, não pela realidade objetiva 

(Rosati 2000; Sprout e Sprout 1956) e que as recriações do mundo conforme o veem concediam 

aos decisores especial importância já que os incentivos e constrangimentos que envolvem a 

classificação de preferências estariam intricados à percepção do indivíduo e às variáveis do 

psicológicas que as acompanham (Jervis 1976; De Rivera 1968; R. W. Cottam 1977).  

Muito da perspectiva foi derivada a um dos achados mais robustos da psicologia 

cognitiva e o mais difundido pelo estudo da tomada de decisão em meados da década de 1960, 

que é a dependência dos indivíduos a atalhos mentais (Levy 2013). Os atalhos mentais, também 

chamamos de heurísticas, assim como as consequências no comportamento, que chamamos de 

viés, acompanharam as noções cognitivas quanto aos limites e reduções à racionalidade e à 

atenção dos indivíduos, assumindo que indivíduos se utilizam de atalhos para interpretar e 

tomar decisões. Em processos intuitivos e inevitáveis, essas restrições essencialmente 

simplificam questões complexas as tornando gerenciáveis, e no processo selecionam as 

informações que internalizadas e as atenções que devem ser prestadas (Stein 2016). 

Os estudos incorporaram a pesquisa cognitiva na análise de política externa partindo em 

especial pela formulação de Leon Festinger  (1962) sobre a consistência e dissonância cognitiva 

que indivíduos mantém ou que, pelo segundo, procuram evitar, quando informações e diferentes 

crenças entram em conflito umas com as outras. Nesse caminho, a obra de Robert Jervis, 

Perceptions and Misperceptions in International Politics (1976) inspirava a ideia de percepções 

equivocadas mas combinadas de alguma forma sistemática. Segundo o autor, “perceptions of 

the world and of other actors diverge from reality in patterns that we can detect and for reasons 

that we can understand” (1976, 3). 

A análise de percepções foi aplicada principalmente no estudo dos cálculos de dissuasão 

que emergiam entre períodos críticos da Guerra Fria e que procuravam explicar as percepções 

precisas e imprecisas dos atores sobre um mesmo objeto, a mesma situação ou sobre outro ator. 

Partindo das pesquisas dos sistemas de crenças na psicologia e códigos operacionais da ciência 

política, se buscava tratar como percepções diferentes fundamentavam a escolha de estratégias 

de política externa em detrimento de outras (Jervis 1976; Jervis, Lebow, e Stein 1989; Rosati 

2000).  



26 

 

 

 

Embora assumido que percepções seriam distorções do processamento de ideias, de todo 

modo elas resultam de uma postura autorreferencial muito básica (Stein 2016). As ideias e 

visões históricas, formadoras e psicológicas do tomador de decisão são o ponto de partida e 

compõem “ambientes psicológicos” através dos quais se pressupõe que “indivíduos observam 

o ambiente objetivo de maneiras provavelmente diferentes” (Rosati 2000, 50). O estudo, por 

exemplo, sobre diferenças de percepções em relação a gravidade de ameaça dos soviéticos 

significava demonstrou que as preferências podiam ser únicas e variar entre quem a percepção 

examinada pertencia, mesmo entre os políticos americanos da mesma administração (Herrmann 

1986). 

 É importante notar, porém, que a análise de política externa centrava essencialmente nas 

especificidades dos atores e processos de decisão, em entendimentos únicos ou genéricos dessas 

dinâmicas (Hudson 2005; Mintz e DeRouen Jr 2010, 5) enquanto as pesquisas cognitivas não 

procuravam tipicamente por variações individuais (Rapport 2017), mas se guiavam a identificar 

predisposições e tendências cognitivas preocupadas em afastar resultados idiossincráticos que 

se desencadeassem em função de incentivos não previstos do processamento de informações 

(Lau e Levy 1998).  

 Nesse aspecto, o desenvolvimento de abordagens behavioristas de processos decisórios, 

com a tentativa de compreender os processos que causam desvios ou as heurísticas cognitivas 

em relação aos modelos da área, havia contribuído pra que a pesquisa cognitiva se distanciasse 

do n=1 problem (Edwards, Kessel, e Rockman 1993) e que assume que indivíduos selecionam 

suas informações e as combinam em escolhas de maneiras bastante sistemáticas e em processos 

mentais característicos (Lau e Levy, 1998, p. 31). A parte de intenções preditivas behavioristas, 

a concentração dos estudos em mecanismos cognitivos ou como colocam Young e Shafer 

(1998, 79), “identifiable perception patterns that, in addition to interests and situational 

restrictions, guide the individual's behavior” aproximou a ênfase “actor-generability” dessas 

abordagens (Rapport 2017). 

 Pela definição de Elster (1998, p. 45), mecanismos causais “are frequently occurring 

and easily recognizable causal patterns that are triggered under generally unknown conditions 

or with indeterminate consequences”. No intermédio entre leis e descrições, eles não podem 

prever, mas permitem explicar como que ocorrem certos eventos e, considerando desta forma, 

que mecanismos cognitivos buscam explicar resultados de política externa, mesmo que não 

necessariamente predizê-los, Rapport (2017, 17) aponta que, “isso situa mais confortavelmente 

as abordagens cognitivas no restante das abordagens da análise de política externa, onde 
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questões específicas de cada caso são mais a norma do que uma teoria geral e parcimoniosa”.   

Os mecanismos pelos quais decisões dispõem suas decisões de política externa centram 

os estudos de como elites políticas interagem e se envolvem na tomada de decisão através da 

forma pela qual apreendem, interpretam e organizam informações sobre o mundo político 

(Rapport 2017).  

As crenças seriam ideias persistentes que atores carregam ao descrever a forma com que 

o mundo trabalha ou ao constituir e legitimar alguma conduta, ou seja, estabelecem relações de 

causa e efeito ou relações normativas como expectativas. A obra de Alexander George, The 

"operational code": A neglected approach to the study of political leaders and decision-making 

(1969) fez a distinção influente dos dois tipos de crenças que comporiam esse sistema. As 

crenças filosóficas, que guiam o diagnóstico do contexto para a ação, e as crenças instrumentais, 

que prescrevem as estratégias mais eficazes para o alcance dos objetivos. Tradicionalmente, os 

sistema de crenças ou mapas cognitivos foram representados sobretudo pela abordagem dos 

códigos operacionais, que buscaram entender as crenças filosóficas e instrumentais que líderes 

normalmente desenham a fim de simplificar processos de decisão, estabelecer opções políticas 

e escolher entre elas (Leites 1951; Alexander L George 1969; Axelord 1976; J. Renshon 2008; 

Walker, Schafer, e Young 1998).  

Próximas às crenças, os estudos de imagens tratam das simplificações que os indivíduos 

possuem e que por elas enquadram os eventos a sua volta, das mais gerais às específicas (Larson 

1994; Mintz e DeRouen Jr 2010; O. R. Holsti 1962; M. L. Cottam 1994). E pela forma com a 

qual decisores organizam sua estrutura de crenças e imagens nas abordagens que investigam 

como decisores operam confirmando crenças preexistentes e negligenciando informações 

discrepantes (Vertzberger 1990) ou as que debruçam sobre a rigidez e fragilidade das crenças e 

imagens mencionadas (Tetlock 1985; O. R. Holsti 1962).  

Nessa fase, trabalhos buscaram compreender aspectos que permeariam o ambiente de 

decisão em si, quanto ao papel que cada ator desempenha no grupo e que, por poder ou ligações 

afetivas impactam dinâmicas da elaboração da política (Preston 2001; Hermann e Preston 1994; 

Schafer e Crichlow 2010). 

Enfim, por mais indispensável que seja a análise de condições políticas que ampliam ou 

restringem a capacidade de decisores de exercer ou priorizar sua preferência, os ambientes 

internacional, institucional, normativo e mesmo cultural estão abertos a múltiplas interpretações 

e decorrem de outras inúmeras consequências pessoais do comportamento político. Os fatores 
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psicológicos e as estratégias cognitivas que tomadores de decisão empregam ao impor sentido 

no seu ambiente, integram para a análise de política externa um componente importante diante 

de cenários semelhantes ou do que seria por essência o mesmo ambiente decisório (Hermann 

et al. 2001).  

Abordagens analíticas da personalidade e perfis de liderança em política externa contam 

com estruturas conceituais bastante amplas por causa da intersecção dos estudos sobre decisores 

individuais, líderes e psicologia política. Inúmeras produções teóricas e empíricas dos estudos 

de liderança em política externa emergiram, nesse caminho foram incluindo grande parte das 

noções descritas aqui em relação aos mecanismos cognitivos, e, desde então, um instrumental 

de análise às predisposições da personalidade na política externa foi consolidado. Pelo próximo 

item, exploramos esse instrumental. 

 

    

1.3 O instrumental da personalidade e estilos de liderança em política externa 

Os decisores individuais são processadores imperfeitos de informações, eles não reagem 

todo o momento como se espera que o façam, aprendem com as experiências e sustentam traços, 

motivações e vieses quanto às restrições que os cercam. Sendo líderes, não só tomam decisões, 

mas lideram a produção coletiva de boa parte delas e entre presidentes, primeiros-ministros, ou 

chefes de estado de todo tipo, a maneira com que definem o alcance da própria autoridade, a 

forma com que consultam informações disponíveis e com que interpretam as fontes do próprio 

apoio, variam e em alguma análise, importam. Em princípio, líderes decisórios, como agentes, 

não só definem e respondem às restrições políticas a partir de suas condições, mas reestruturam, 

manipulam e alteram o que se tende a representar novas restrições (Carlsnaes 1992, 251).  

Um dos mais importantes debates sobre a agência individual diz respeito à natureza das 

percepções que possam influenciar o processo da tomada de decisão empregados pelos líderes. 

Entre a série de possibilidades das dimensões do comportamento político, o instrumental de 

análise da personalidade e de estilos de liderança em política externa tem se dedicado a indicar, 

essencialmente, que a variação em elementos de personalidade característicos entre os líderes 

pode estar associada a diferenças sistemáticas de como percebem e respondem às dinâmicas da 

política externa em particular (Keller 2005, 210).  

Revisando o histórico desses estudos nos deparamos com três principais caminhos de 
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pesquisa que não resultam de um desenvolvimento exatamente linear, nem dentro somente dos 

estudos de política externa, mas se interdependem entre eles. A tradição mais clássica estudava 

líderes da maneira como eles se diferenciam dos indivíduos em geral e os objetivos dessa linha 

vinham do impulso de aprender lições de indivíduos excepcionais por análises psicobiográficas 

de suas trajetórias. Mais tarde, assumindo que presidentes variam tipicamente na forma de atuar 

no cargo e mobilizar apoios às suas políticas, os enfoques nos estilos presidenciais se centravam 

na noção de que líderes poderiam ser estudados não por componentes anedóticos individuais, 

mas tipos padronizáveis de estilos de liderança. E, por fim, como dimensões da personalidade 

embasam essas interpretações uma vez que presidentes tem distintas personalidades que podem, 

em alguns casos, estar proximamente associados à suas preferências. A personalidade de líderes 

seria, desse modo, uma crítica fonte da escolha de processos e decisões significativas da política 

externa de seus países.  

Inicialmente, a geração clássica dos estudos de líderes em relações internacionais foi 

dominada pela great men theory, em que grandes líderes eram analisados por se distinguirem 

dos não líderes à deriva de seus contextos. Na concepção de que líderes nascem como tal e não 

que teriam se tornado por qualquer efeito, a liderança é tida como uma característica e o impulso 

destes trabalhos era principalmente de identificar esses traços e características que estariam por 

trás de conquistas e feitos políticos excepcionais. Nesse caminho, orientações e políticas, muitas 

delas de profundo impacto na história mundial, puderam ser atribuídas, ou ao menos em parte, 

a atributos dos líderes que tomaram suas decisões (Preston 2010).  

Por definição, liderança foi comumente descrita pela capacidade dos atores em alterar a 

forma ou equilíbrio de se fazer as coisas. Líderes seriam “agentes de mudança” (Hargrove 1989) 

que Bass e Stogdill (1990) definiriam, por exemplo, pela “interação entre dois ou mais membros 

de um grupo que frequentemente envolve a estruturação ou a reestruturação da situação, das 

percepções e das expectativas desses membros”, ou brevemente “cujos atos afetam outras 

pessoas mais do que os atos de outras pessoas os afetam”. No entanto, o conceito de liderança 

tem sido abordado de inúmeras formas e por uma vasta literatura com tantas definições quanto 

estudiosos, que evitam geralmente a armadilha metodológica de mensurar liderança pelos seus 

efeitos e tratar inovações ou mudanças como características definidoras.  

A partir dessa perspectiva a tradição das abordagens psicológicas procurou compreender 

aspectos pessoais de líderes ao se disporem também com a diversidade de contextos da sua 

própria trajetória. Assim, líderes ainda únicos e excepcionais eram também estudados pelo 

potencial de teorias psicanalíticas e psicobiográficas de lideranças (A L George e George 1964; 
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Glad 1980; Hargrove 1988; S. A. Renshon 1996; Post 1991; 1993; Birt 1993; Barber 1972).  

Alexander George e Juliette George (1964), por exemplo, exploraram uma ampla gama 

de comportamentos ao longo da vida adulta de Woodrow Wilson, o 28º Presidente dos Estados 

Unidos (1913-1921), especialmente a experiência no cargo. Na análise psicobiográfica, eventos 

surpreendentes e incomuns que se reivindicam elementos chave da personalidade do líder eram 

o ponto de partida, assim como justificavam a própria procura por explicações psicológicas para 

compreendê-los. O intuito era explicar a fenomenologia de algo que é surpreendente e incomum 

em algo que fosse psicologicamente compreensível. Os estudos, nesse sentido, eram históricos 

e qualitativamente abrangentes que integravam as biografias com psicanálises ou uma análise 

psicodinâmica da personalidade entre certas circunstâncias das trajetórias pessoais dos líderes 

(Post 2003).  

Posteriormente, muito em decorrência de um rol significativo de críticas à abordagem 

psicobiográfica, o estudo de líderes foi incorporando critérios importantes como a avaliação da 

abrangência e consistência entre distintos fatos biográficos conhecidos, como esforços para a 

parcimônia dos seus fundamentos conceituais, e até em sua capacidade preditiva, ou melhor, de 

retrodizer comportamentos adicionais (Post 2003, 4). O problema estava em evitar explicações 

circulares, em que a validade da explicação não era mais do que o próprio comportamento para 

o qual foi construída. Segundo Jerrold Post (2003, 5), “muito pouco avançaria o entendimento 

a liderança de Woodrow Wilson explicar a sua relutância em transigir como decorrência de uma 

personalidade obsessiva-compulsiva e então tentar validar essa mesma explicação citando a sua 

relutância em transigir”. Segundo ainda o autor(2003, 5) “no mínimo seria necessário apresentar 

evidências biográficas de apoio para tal interpretação” ou buscar ferramentas que fossem menos 

dependentes das dinâmicas que eram postuladas. 

O estudo clássico de James David Barber (1972) “Presidential Characters” marcou uma 

reorientação importante da linha psicobiográfica por imprimir a noção de que perfis podiam ser 

estudados pela combinação de conceitos psicológicos assumidos e padronizáveis, como traços, 

motivações, defesas e vieses cognitivos de que todos os líderes possuíam, mas em combinações 

diferentes e em dinâmicas apreensíveis e observáveis (Preston 2010).   

Em paralelo, se desenvolvia a corrente de estudos orientados pela categorização de 

estilos presidenciais. A vasta quantidade de trabalhos sobre estilos de liderança presidencial 

abarca o modo pelo qual esses atores estruturam os seus sistemas consultivos e como preferem 

gerenciar as informações do processo decisório em determinados modelos organizacionais. Em 
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parte dessas abordagens, o foco ficava em diferenças de preferência por desenhos que primam 

hierarquias, consensos ou confrontos de perspectivas (Johnson 1974) e em análises das forças 

e fraquezas desses tipos de arranjo (Burke et al. 1991; Campbell 1986; Alexander L. George 

1980; Johnson 1974; Pika 1988; Porter 1980; Hermann e Preston 1994). Assim como, em outra 

parte, o foco estava na combinação de características pessoais e experiências de líderes atuando 

no cargo as tipificando em estilos duais. Destes últimos, as categorizações mais influentes são 

os cruzaders ou os pragmáticos (Stoessinger 1979), os ideólogos ou oportunistas (Ziller et al. 

1977), estilos diretivos ou consultivos (Bass e Valenzi 1973), orientados à tarefa ou orientados 

para as relações de entorno (Byars 1973) e os transformational or transactional leaders (Burns 

1978; Hargrove 1989; Glad 1996). 

Em “Leadership”, a obra clássica de Burns (1978) traz a conceitualização da perspectiva 

do líder no seu exercício de elevar, engajar e satisfazer motivações dos que o apoiam. Através 

da distinção entre a relação que se baseia em um “naked power” e que envolveria somente a via 

coercitiva e unilateral da autoridade, e, por outro lado, o exercício de uma liderança em si, que 

autor trabalha ainda pelo estilo transactional ou tranformational desses líderes. Burns distingue 

então o estilo de líder guiado para os apoiadores e trocas de valor, como por exemplo o emprego 

em troca de voto e contribuições de campanha em troca apoios, e, o estilo de líder que engaja 

apoiadores de tal forma que elevam as suas motivações de segui-lo para uma questão de valores 

e moralidade (Preston 2010). Junto do rol de trabalhos dos estilos presidenciais, essas tipologias 

se baseiam muitas na distinção clássica de líderes guiados por um conjunto de ideias, causas ou 

tarefas a serem resolvidas e líderes que fundamentam decisões por fora da própria influência de 

liderança, mas nas situações em que se encontram (Hermann et al. 2001).  

Por outra ponta da literatura, abordagens cognitivas dos decisores individuais da política 

externa se desenvolviam e cederam o suporte adicional às categorias de estilos de liderança uma 

vez que os tipos de líderes poderiam estar relacionados a mecanismos psicológicos específicos, 

não os orientados ao conteúdo da política, mas às formas de como ela é alcançada e às relações 

do presidente e o cargo. A reunião dos fundamentos psicológicos do domínio da política externa 

e a perspectiva de estilos presidenciais aliás, foi o que levou a configurar quase que inteiramente 

a estrutura conceitual dos perfis de liderança da área.  

Nos processos que moldam os ambientes de decisão de política externa, se 

desenvolviam as noções exploradas no item anterior de como indivíduos percebem condições 

de maneiras diferentes, podendo mesmo mal avaliar as próprias restrições políticas (Jervis 

1976), de como estabelecem interpretações que sustentam relações de causa e efeito 
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sistemáticas sobre o mundo (Leites 1951; Alexander L George 1969; O. Holsti 1970) e como 

se dispõem a muda-las também em resposta a estímulos externos (Larson 1994; Lau e Levy 

1998). Em aprendizados se espera, por exemplo, que líderes extraiam proposições do passado 

e apliquem no futuro, enquanto também avaliam as consequências das novas opções que 

enfrentam (Levy 1994; Tetlock e Manstead 1985). E é desse último aspecto que o papel da 

personalidade no comportamento político se difere e se desenvolve como elemento chave entre 

os estudos de líderes e política externa. 

A pesquisa sobre os efeitos da personalidade de líderes procura mensurar os processos 

e estratégias mais estáveis das percepções que predispõem comportamentos sob ambientes. Em 

política externa, as primeiras pesquisas de perfis psicológicos de líderes se orientaram a buscar 

essas disposições de que líderes consistentemente teriam ao exibir diferentes estilos de exercer 

sua autoridade e de tender a certas políticas que elegem (Hermann 1987; 1980b; Winter 1991; 

Walker 1977; Winter e Stewart 1977). 

De acordo com a principal definição da área, os traços de personalidade são padrões de 

comportamento relativamente estáveis que indivíduos tendem a exibir em diferentes situações 

ao longo do tempo (McCrae e Costa Jr 2008, 25). São recursos ao quadro geral da personalidade 

e se constituem de uma profusão de modelos para compreensão dos processos característicos 

pelos quais derivam a consistência, direção e o sentido de preservação da própria identidade5. 

Traços de personalidade se mostraram relevantes ao domínio político por informar camadas da 

arquitetura hipotética de personalidade que moldam boa parte das visões de mundo e critérios 

de avaliação sobre os estímulos externos (McCrae e Costa Jr 2008). Por isso era presumível que 

moldavam atitudes em relação a política externa se a questão envolver elementos relacionados 

a essas características (Caprara e Vecchione 2013). 

Dessa maneira, em diálogo com a psicologia política que há décadas tem buscado traços 

psicológicos importantes à manifestação política, os estudos em relações internacionais foram 

incorporando características e traços de personalidade que poderiam fundamentar a atuação das 

elites políticas especificamente em política externa. Lloyd Etheredge (1978), por exemplo, por 

uma tipologia de traços, examinou se características da personalidade de dominação afetavam 

as políticas defendidas por líderes de política externa americana. Assim como outros centraram 

 
5 O curso das discussões de personalidade demonstrou bases biológicas aos traços que se mantiveram estáveis de 

geração para geração. Eles não explicam toda arquitetura da personalidade porque operam em conjunto com ex-

periências distintivas de cada pessoa, o que, em modelos mais abrangentes, incorporam a ativação dos traços sob 

determinadas condições sócio históricas, mas em essência  (Hatemi e McDermott 2016) 
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nas implicações de uma gama de características, incluindo além das necessidades de poder, 

realização e afiliação (Etheredge 1978; Winter 1973; McClelland 1975), a complexidade 

cognitiva (Driver 1977; Hermann 1984; Suedfeld e Tetlock 1977; Tetlock 1985), a ênfase em 

tarefa/interpessoal (Byars 1973; 1972), interno ou externo “locus of control” (Hermann 1987; 

Phares e Davis 1966; Rotter 1966), autoconfiança (Hermann 1987; Winter et al. 1991; House 

1990) e traços de desconfiança e viés de grupo (Driver 1977; LeVine e Campbell 1972; Stuart 

e Starr 1981; Tucker 1965).  

Líderes com mais traços de um locus of control interno, por exemplo, acreditam que os 

resultados são mais influenciados pelas próprias ações do que forças externas e têm confiança 

em sua capacidade de controlar a escalada de eventos. Estendendo esse traço às dinâmicas da 

tomada de decisões de política externa, Yaacov Vertzberger (1998) indicou como crenças sobre 

o próprio controle e a capacidade de previsibilidade em relação a desenvolvimentos políticos, 

teriam implicações em como se avaliam riscos. Para o autor, decisores que percebem um maior 

controle acreditam que podem não apenas antecipar e orientar acontecimentos para servir a seus 

objetivos, mas também se permitem a reverter mais erros depois de sua decisão ter sido tomada, 

tornando-os mais dispostos a realizar ações que outros considerariam arriscadas (Vertzberger 

1998, 68; Foster e Keller 2014).  

À luz de todos esses caminhos, a contribuição da abordagem Leadership Trait Analysis 

(Hermann 1980; 1999; 1987) foi essencialmente agrupá-los. Assim, propondo a análise de sete 

dos traços e características amplamente abordadas pela literatura, o modelo operacionalizou as 

variáveis usando materiais independentes aos efeitos analisados sobre os líderes e, por análise 

de conteúdo, assumiu a inferência desses elementos característicos para a liderança política dos 

padrões verbais mais espontâneos de líderes. Assim, Margaret Hermann reuniu, numa tipologia 

de lideranças, todo um rol de estudos modernos sobre líderes individuais e análise política 

externa. Estudos que se dispuseram a vincular os efeitos que diferentes perfis tendem a exercer 

sobre o ambiente e os próprios contornos das decisões externas. 

Os sete traços de personalidade se associam a chaves de como líderes moldam dentro e 

fora de seus círculos as suas interações interpessoais, de como processam informações e de 

como motivam a forma com que gerenciam o cargo (Hermann 1999; 2003). Não que os sete 

traços de personalidade fossem vistos como um grupo definitivo, mas a partir dessa tipologia 

se pautaram extensos estudos que apreenderam de maneira detalhada a análise de diversos 

líderes políticos e que permitiram comparações mais acuradas entre eles (Hermann et al. 2001).  
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Diferenças nas características e perfis de líderes forem se demonstrando substanciais 

para a pesquisa de política externa e estudos que trabalharam com a abordagem do Leadership 

Trait Analysis encontraram suportes empíricos importantes à literatura (Preston 2010). Foram 

estimados traços de liderança dos primeiros-ministros britânicos Tony Blair, Margaret Thatcher 

e seus pares (Dyson 2006; 2009), de secretários gerais da ONU (K. Kille 2006), de Saddam 

Hussein e Bill Clinton (Hermann 2003), conjuntos de presidências americanas recentes (Preston 

2001), líderes iranianos (Taysi e Preston 2001), líderes nacionalistas irlandeses (Mastors 2000), 

primeiros ministros e líderes da União Europeia (K. J. Kille e Scully 2003; Kaarbo e Hermann 

1998), líderes soviéticos (Winter et al. 1991), e líderes da África Subsaariana (Hermann 1987).  

Com destaque, o estudo de Esra Cuhadar, Juliet Kaarbo, Baris Kesgin, Binnur Ozkececi, 

(2017) explorou a interação entre elementos situacionais testando como perfis de personalidade 

dos líderes turcos mudam à medida que assumem diferentes posições institucionais ou outros 

conjuntos de restrições. O trabalho constatou que os traços dos líderes ficaram bastante estáveis 

apesar das mudanças contextuais, e ampliam o refinamento do método e das novas hipóteses 

que a partir delas também podem ser testadas para verificar os efeitos dos padrões de 

recrutamento e socialização das estruturas organizacionais do Estado (2017, 84). 

Com impulsos diversos, estudos buscaram relacionar o impacto das características dos 

líderes em dinâmicas burocráticas (Preston e ’T Hart 1999), em grupos decisórios americanos 

e colombianos (Monroy e Sánchez 2017; Stewart, Hermann, e Hermann 1989), nas relações 

com a teoria da paz democrática (Hermann e Kegley Jr 1995), na gestão de líderes de contextos 

de crise (Hermann et al. 2001) e em negociações internacionais como a do Brexit (Strong 2016). 

E outras que deram ainda atenção a potenciais variáveis metodológicas como os efeitos da 

audiência, de discursos espontâneos e preparados, o período histórico e contextos das 

entrevistas, principalmente o uso de discursos públicos e privados (Young e Schafer 1998; J. 

Renshon 2009; Dyson e Raleigh 2014). 

O artigo de Stephen Dyson e Alexandra Raleigh (2014) abordou a questão interessante 

sobre discursos públicos e privados para caracterizar os traços de liderança de Saddam Hussein 

em análise. A questão central se as figuras políticas revelam suas crenças em contextos privados 

e sob audiências públicas as alteram supondo que sejam calibradas para atingir algum objetivo 

específico ou estratégico (Tetlock e Manstead 1985). Ao considerar que “whether public speech 

reveals private beliefs is ultimately an empirical question”, o trabalho indicou que os resultados 

se mantiveram estáveis sobre o perfil e deram consistência a ambas abordagens, especialmente 

ao uso de discursos públicos como material em termos de confiança e replicabilidade que estes 
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oferecem às análises. O próximo capítulo apresenta outras questões metodológicos e nossas 

opções para a pesquisa.  

  



36 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MÉTODO e DADOS: 

“Opções metodológicas da relação entre personalidade e comportamento político” 

É difícil encontrar análises jornalísticas que não mencionem, em algum momento, o que 

características pessoais da figura de líderes sugerem às políticas que adotam, que não levantem 

como líderes revertem as próprias decisões ou mantém-se nelas a despeito de qualquer outra 

evidência, ou que não ensaiem como os presidentes interagem dentro do seu gabinete com os 

assessores a sua volta6. Aspectos da personalidade de líderes tem ocupado formulações do 

cenário político de variadas formas. No entanto, como um objeto de estudo não diretamente 

observável a operacionalização de características individuais relevantes à formação política 

acompanha um significativo histórico de desafios metodológicos. Que traços da personalidade 

seriam uteis para fundamentar aspectos distintivos do estilo e perfil de liderança política? Como 

obter acesso a materiais minimamente independentes dos comportamentos estudados. E como 

analisar empiricamente os efeitos apontados na literatura dentre as variáveis que conformam os 

processos e contornos de política externa. Neste capítulo, apresentamos as opções que buscaram 

responder esses desafios.  

A primeira seção se dedicada à abordagem do “Leadership Trait Analysis” e padrões 

esperados de características-chave da personalidade de líderes sobre o ambiente e a orientação 

de decisões de política externa. A segunda seção aborda como as técnicas “At-a-Distance” 

permitiram a mais ampla e replicável estimação de traços de personalidade de líderes através 

da análise de conteúdo de discursos espontâneos. Por fim, a terceira seção aborda critérios da 

eleição dos casos que pretendem testar as hipóteses do estudo. Busca-se justificar os limites e 

possibilidades que a literatura do impacto de personalidades políticas ilustra à observação das 

evidências empíricas do tema. 

 

2.1 Lidando com o n=1 problem e hipóteses testáveis: o Leadership Trait Analysis  

 

Há diversas dimensões que definem a heterogeneidade da agência dos indivíduos atrás 

de processos cognitivos, emotivos e neurobiológicos que os relacionam a seus ambientes. Os 

 
6 Dois exemplos recentes e interessantes disso: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2019/Os-presidentes-e-a-

escalada-irracional-dos-compromissos e https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-que-acontece-quando-a-

falta-de-decis%C3%A3o-%C3%A9-o-m%C3%A9todo-de-governo 
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primeiros estudos de psicologia em RI estudavam líderes de forma ideográfica considerando 

características individuais consistentemente diferentes entre eles. No entanto, tradições recentes 

acompanharam caminhos da psicologia política e uma forma mais nomotética de identificar as 

características pelas quais líderes se dispõem de maneira, se não únicas, estavelmente díspares 

entre eles. Influenciadas pelas críticas positivistas aos estudos psicanalíticos de líderes e política 

externa, elas buscaram derivar hipóteses e generalizar para além das lideranças específicas que 

eram estudadas (Shoda, Mischel, e Wright 1994; Kertzer e Tingley 2018).  

Há quase duas décadas, Margaret Hermann, Thomas Preston, Baghat Korany e Timoty 

Shaw publicaram em “Who leads matters: the effects of powerful individuals” (2001) a reunião 

de algumas das noções mais influentes dessa segunda tradição entre o estudo de líderes e 

política externa. Influente e divisor o trabalho reascendeu entre a área o argumento de que 

líderes podem ser caracterizados entre perfis estáveis de dimensões-chave do seu 

comportamento político pelos quais desempenham seus papeis críticos na definição dos 

sistemas de consulta, de consideração e participação das preferências de um comportamento 

externo.  

A abordagem de que derivam as conclusões do trabalho ganhou proeminência entre os 

estudos de líderes e o método Leadership Trait Analysis aplicado por Margaret Hermann (1999; 

2003; 1987; 1980b) é nossa opção também de análise. Trata de uma abordagem que incorpora 

traços de personalidade relevantes à manifestação política de líderes, dimensões da tomada de 

decisão específicas à própria política externa e tipologias clássicas de estilos de liderança. Em 

conjunto, denotam uma série de efeitos característicos, decorrentes de perfis de liderança 

diversos, e dentro do que seria, por essência, um mesmo ambiente decisório.  

 Mesmo anos mais tarde, o Leadership Trait Analysis, continuou a ressoar como modelo 

de análise comparativa entre líderes políticos ao permitir essencialmente a projeção dos padrões 

de liderança a formulações empiricamente testáveis a relação entre perfis de líderes e resultados 

de política externa. Desde então foram produzidas construções detalhadas de personalidades de 

uma extensa quantidade de líderes, que vem de diferentes países e regiões, que criou um banco 

substancial de dados sobre a estimação das dinâmicas psicológicas de líderes mundiais. Isso 

não apenas permitiu estabelecer comparações com características no conjunto de dados gerais, 

pelas pontuações altas e baixas de líderes entre países e regiões, mas forneceu a este trabalho 

meios para averiguarmos o que pontuações entre os presidentes brasileiros também significam 

em relação a características de líderes mundiais.  
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Para o trabalho, expectativas do modelo seguem a tipologia de estilos proposta por 

Hermann, Preston, Korany e Shaw (2001), assumindo suas três dimensões.  

Primeiro na forma pela qual estes líderes percebem e dimensionam seu controle sobre 

constrangimentos e sistemas de normas. Se tendem a ser mais responsivos ou disruptivos entre 

restrições políticas internas e externas (challengers/respecters), do qual traços de suas crenças 

na própria habilidade de controlar eventos e necessidades de poder e projeção pessoal podem 

revelar. Segundo como líderes conformam o ambiente de informações e opções de ação que lhe 

são dadas. Se são mais abertos a participação de atores e informações no seu entorno de decisão 

ou se seletivamente se concentram em atores e informações centrais (fechado a informações/ 

aberto a informações), o que traços de sua complexidade conceitual e autoconfiança sugerem. 

E por último, como sustentam principalmente a formação de suas posições. Seja em resposta a 

relação com atores sensíveis ao líder na ênfase de acomodá-los e ter os seus apoios, seja pela 

ênfase de uma meta por si, a conquista de uma meta ou política específica (foco no propósito/ 

foco na relação com os outros) e esse estilo é traduzido em função do seu foco em tarefas, seu 

viés de grupo e desconfiança. A seguir abordamos cada traço em específico. 

Crença na habilidade de controlar eventos fundamenta a percepção do líder perante os 

seus graus de controle sobre situações da qual eles se encontram. Líderes que exibem altas 

variações desse traço tendem a ser presidentes mais propositivos, que subestima eventuais 

problemas e são mais propensos “to violate those norms that stand in the way”. (Hermann 1999, 

15). Líderes que exibem menores destas disposições tendem a precisar de algum suporte das 

circunstâncias,  reativo nas iniciativas de formulação de políticas e observar constrangimentos 

como obstáculos relevantes a sua ação (Driver 1977; Hermann 1984; Winter 1991; Suedfeld 

1992). Segundo Hermann (1999, 13), “leaders who do not believe they can control events are 

more reactive and cautious, unwilling to initiate bold policies, and content with letting others 

take the lead”. 

Necessidade de poder sugere a preferência por hierarquias bem definidas entre agentes 

de consulta e a tendência a assumir a frente das posições em estruturas organizadas ao redor da 

centralidade de sua própria condução das questões (Winter 1973, 174; 1987; Etheredge 1978). 

Thomas Preston (1996, 61; Preston e ’T Hart 1999) coloca que a alta necessidade de poder 

sugere estruturas de aconselhamento formal e hierárquico projetadas para aumentar o controle 

pessoal do líder sobre o processo político“inner circles of trusted advisers and to insist on direct 
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personal involvement over policy formulation and decisions”. Estruturas decisórias verticais 

mantém o nível alto de intermediação e relações assimétricas. Geralmente associada à quebra 

de regras e, segundo David Winter (1987) ao contorno da autoridade daqueles com quem o líder 

compartilha o poder formal ou é responsável. Por outro lado, líderes com pouca necessidade de 

poder, além de preferiam estruturas de consulta menos hierárquicas as suas preferências 

políticas “tended not to dominate advisory group deliberations or final decisions (p. 61). 

Complexidade conceitual, ou a complexidade cognitiva, foi muito discutida em relação 

a estrutura do processo decisório e estilos de liderança no contexto de decisão. Para Vertzberger 

(1990), altos níveis de complexidade sugere decisores mais capazes em lidar com informações 

que podem exigir novas ou sutis distinções. São mais propensos a incorporar informações 

contrárias (Suedfeld e Tetlock 1977) e preferem sistemas de consultoria e processamento de 

informações abertos e desconcentrados (Preston e ’T Hart 1999). Líderes com menores níveis 

de complexidade conceitual são relativamente mais inflexíveis em suas respostas a estímulos, 

mas suas considerações heurísticas tendem a ser mais precisas e ágeis. maior complexidade não 

só procuram por opiniões de seus assessores e conselheiros, mas levam mais tempo para tomar 

decisões (Driver 1977; Suedfeld e Tetlock 1977). Para Hermann (1984) líderes que demonstram 

ser sensíveis às informações do ambiente de decisão, seriam mais receptivos a pontos de vista 

de atores externos, alternativos ou discrepantes enquanto o de menores níveis de complexidade 

relacionados a líderes que percebem menores leques de opções, “sees no alternative solutions, 

ignores counterarguments against action, and might not assess the full range of possible 

repercussions”. 

Autoconfiança implica no senso de auto importância do líder e a capacidade de lidar 

com circunstâncias e pessoas do ambiente político. Maiores níveis de autoconfiança tendem a 

estar relacionado nas habilidades percebidas e na experiência de gestão do ambiente (Ziller et 

al. 1977) preferindo estruturas de consulta de agentes leais e próximos às suas preferências e 

experiências com o ambiente político (Schafer e Crichlow 2010; Etheredge 1978). Líderes, no 

entanto, que demonstram menores níveis desta característica são mais adaptativos a opiniões 

divergentes a sua preferência, escolhem estruturas consultivas mais plurais, podendo ser “better 

listeners and more responsive to others” (Ziller et al. 1977, 65). 

Viés de grupo envolve crença de que próprio grupo é excepcional e superior em relação 

a outros grupos ou nações, realizando fortes ligações emocionais a quem o líder se identifica e 
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se associa, buscando colocá-los como central e enaltecendo aspectos de sua identidade (LeVine 

e Campbell 1972; Driver 1977; Winter e Stewart 1977). Winter e Stewart (1977) observaram 

que líderes com poucos níveis de viés de grupo, ou necessidade de afiliação, tendem a se cercar 

de assessores e ministros selecionados com base em conhecimento especializado e sensibilidade 

política, não com base em similaridades percebidas pelo líder.   

Desconfiança do outro é apontado o mais importante precursor de orientações de linha 

dura de líderes que se comportam com agressividade à oposição doméstica e internacional. A 

desconfiança e a descrença em relação aos outros impulsionam percepções de ameaça e 

encorajam o apoio a instrumentos de agressividade para lidar com elas (Stuart e Starr 1981; 

LeVine e Campbell 1972; Driver 1977). Líderes com altos níveis de desconfiança tendem a 

suspeitar e saber previamente que opiniões eles vão considerar no ambiente decisório, enquanto 

que líderes com baixos níveis de desconfiança tendem a considerar opiniões que não do próprio 

grupo (Monroy e Sánchez 2017). Segundo Preston e ‘t Hart, a orientação conflituosa de líderes 

impacta na dinâmica interna do ambiente decisório influenciando “the degree to which advisers 

are able to dissent from or challenge policy positions favored by the leader or the group without 

risking punishment by or exclusion from the group” (1999, 102). 

Orientação à tarefa refere-se à medida em que os líderes dão ênfase a princípios, metas 

e a solução de problemas que percebem importantes. É definida por Margaret Hermann como 

“emphasis in interactions with others on getting the task done, as opposed to focusing on the 

feelings and needs of others” (1987, 68). Os líderes orientados à tarefa são menos sensíveis às 

opiniões dos outros e inclinados a ignorar oposições, enquanto líderes com menores níveis de 

orientação à tarefa geralmente buscam consensos e acomodam orientações de outros atores mais 

empáticos ao que percebem ou ao que o contexto exige. Com efeito, líderes orientados à tarefa 

devem estar mais dispostos a ignorar opinião nacional ou internacional quando esses obstáculos 

interferem na realização de uma tarefa importante (Hermann 1987; Byars 1973; Shannon e 

Keller 2007, 84).  

Na Tabela n. 1. a seguir, relacionamos os traços operacionalizados pelo Leadership Trait 

Analysis e a estrutura de expectativas que traços e estilos de liderança compõem em relação a  

sistemas decisórios característicos e comportamentos esperados nas orientações externas desses 

líderes.  
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Tabela 1. Expectativas de traços e perfis de liderança do Leadership Trait Analysis 

Características do LTA 

  

Características esperadas do  

ambiente decisório 

 Comportamentos esperados das 

orientações externas  

 Como dimensionam constrangimentos e controles a sistemas e normas 

Crença na habilidade 

de controlar eventos 

Percepção de controle e 

influência sob o 

ambiente político. 

 

Presidente propositivo e que subestima 

eventuais problemas. 

Presidente reativo nas iniciativas de 

formulação de políticas. 

 

Presidente hierarquiza a estruturas de 

consulta e assume a frente das 

posições. 

Presidente não hierárquico na estrutura 

de consulta e aberto no uso do poder. 

 

Challengers  

Corre riscos e é menos 

comprometido com normas e 

compromissos internacionais. 
 

 

Respecters  

Respeita compromissos 

internacionais e trabalha 

somente com o rol de questões 

adjacentes. 

 

Necessidade de poder 

Ênfase em estruturas 

hierárquicas e 

assimétricas de poder ou 

construir reputação 

política. 

 

 

 Como conformam o ambiente de informações e opções de ação  

Complexidade 

conceitual 

Tendência em distinguir 

a complexidade de 

contextos e eventos 

políticos. 

Presidente concentra participação e 

opinião de outros atores. 

Presidente desconcentra a participação 

e opinião de outros atores.  

 

Presidente escolhe assessores leais e ou 

rígidos as suas preferências. 

Presidente mais adaptativo a opiniões 

divergentes no processo.  

 

Fechado a informações 

Percebe poucas saídas 

diplomáticas, mais propenso a 

apoiar intervenções externas e 

persuade outros a agir. 
 

 

Aberto a informações 

Explora alternativas, negociações 

amplas ou institucionalizadas e 

posturas que mantém margens 

de manobra. 

 

Autoconfiança 

Crença de auto 

importância e 

experiência em lidar com 

o ambiente político. 

 

 

  Como motivam a formação de posições 

Viés de grupo  

Crença que seu grupo ou 

o próprio país é 

excepcional e superior. 

 

Presidente que extrai algo ao rivalizar 

opiniões entre atores consultivos.  

Presidente que une as opiniões e divide 

a accountability da decisão. 

 

Presidentes sabem previamente que 

opiniões eles vão considerar. 

Presidentes confiam em opiniões por si 

mesmas, não por quem as concede. 

 

Presidentes que enfatizam a solução de 

problemas de uma agenda definida. 

Presidentes que acomodam oposições e 

são sensíveis ao apoio de atores de 

entorno. 

 
 

Foco em propósitos 

 Se engaja em posições 

fundamentadas em causas e 

metas ainda que fiquem 

isolados e não se engajam por 

retornos difusos ou pouco 

imediatos.  

 

 

Foco na relação com os outros 

 Se dispõe a assumir posições de 

mediador de crises e conflitos, 

procurando monitorar suportes 

para se colocar como um ator 

apto a construir consensos. 

 

Desconfiança do outro 

Suspeitas e 

agressividade à oposição 

doméstica e 

internacional. 

 

Orientação a tarefa 

Foco nos próprios 

princípios, metas e 

solução de problemas. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Hermann, Preston, Korany e Shaw (2001) e Hermann (2002). 
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2.2 Lidando com o acesso à personalidade de líderes: dados e a técnica At-a-Distance  

O acesso a características psicológicas de elites políticas acumula os desafios do incorrer 

de uma literatura focada em operacionalizar a relação entre comportamentos políticos e traços 

de personalidade de suas figuras chave (Schafer 2000).  

Estudos clássicos da personalidade de líderes se utilizavam de teorias psicanalíticas para 

a apreensão de indícios psicológicos observáveis em atuações políticas (Glad 1980; Hargrove 

1988; S. A. Renshon 1996; Post 1991; 1993; Volkan e Dod 1997; Alexander L. George e 

George 1964), mas acumularam diversos tipos de crítica sobre o acesso e a inferência das 

características pessoais postuladas, especialmente sobre a confiabilidade das evidências que 

essas abordagens exibiam como base (Post 2003, 7). Em paralelo, o uso de arquivos pessoais 

de matéria escrita e verbal de lideranças presidenciais americanas emergiu estudos substantivos 

sobre a relação entre qualidades pessoais antecedentes ao cargo e os estilos de liderança que 

líderes apresentam nas próprias administrações (Burke et al. 1991; Hargrove 1988; Greenstein 

1982; Jones 1988), mas o caráter privado de parte desse material pareceu um limitador também 

significativo da reprodução dessa abordagem para além dos casos que obtiveram certo sucesso 

de execução. Líderes políticos ainda contam o quase inexistente incentivo para responder testes 

de personalidade tradicionais ou questionários específicos, assim a escassez de materiais entre 

líderes em diferentes períodos de tempo ou em evidência sob o cargo se misturam com situações 

em que testes são possíveis, mas não preferíveis em razão dos problemas de confidencialidade, 

resultados variáveis e o viés reativo que testes de auto apresentação apresentam à confiança do 

material de todo modo (Schafer 2000; Winter 2003b; Hart 1998).  

A busca, desta forma, por métodos de acesso a públicos e diversos materiais que possam 

ser operacionalizados à distância desenvolveu e fertilizou a técnica “At-a-Distance” (Hermann 

(1977, 1980, 1987 e Winter 1973, 1980, 1990) entre estudos interessados em características das 

elites políticas e comportamento externo especialmente. Políticos e decisores monitoram as 

situações em que se encontram e se envolvem na tomada de decisões produzindo discursos que 

explicam e justificam suas opções por um conjunto de constructos que utilizam para representá-

las. Enquanto esses primeiros estudos de conteúdo cognitivo, como sistemas de crenças e mapas 

cognitivos, traziam a análise verbal para identificar relações de causa e efeito de líderes quanto 

a vida política (Walker, Schafer, e Young 1998; Walker 1990), psicólogos sociais como David 

Winter e Margaret Hermann desenvolveram o método para a análise de imagens motivacionais 

que, diferente de buscar o conteúdo cognitivo que o estudo do operational code propunha, com 
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a identificação de matérias e temas específicos abordadas pelos oradores, prima, porém, pelos 

processos cognitivos e procurava inferir traços e características pessoais pelos padrões não do 

que as lideranças diziam, mas como diziam (Winter 1987; Winter et al. 1991; Schafer 2000).  

Esse tipo de análise identifica uma pluralidade de elementos entre palavras e sentenças 

do corpus, estima a frequência destes entre o conjunto, e os compara precisamente para a 

identificação de categorias que emulam padrões como os que traços de personalidade se 

baseiam por essência. Assim, estudos dedicados à personalidade e o comportamento político de 

líderes individuais, frequentemente limitados pela maneira como as variáveis psicológicas eram 

mensuradas, se viram diante de um método não reativo, que permite reiteradas estimações ao 

longo do tempo e que responde aos problemas de confiança e alcance do resultado de materiais 

mais tradicionais (Schafer 2000). 

O reconhecimento de elementos e traços de personalidade através dos conteúdos verbais 

assume principalmente que padrões de pensamento e conduta refletem no estilo de comunicação 

e eleição de estruturas do orador (Weintraub 2005). Em geral, decisores monitoram as situações 

que se encontram e se envolvem na produção de políticas e decisões gerando também discursos 

e narrativas que explicam e justificam suas ações. Esse material compõe importantes registros 

dos constructos que representam seus sistemas de crenças e estilos de decisão (Walker, Schafer, 

e Young 1998) e diferente da identificação da matéria ou tema específico abordado pelo orador, 

é avaliado como foram dispostas intensidades, nuances descritivas e os sujeitos de ação entre o 

discurso. Idiomas em geral fornecem regras que permitem aos oradores dizerem a mesma coisa 

de formas muito distintas e a escolha de certas estruturas de linguagem no lugar de outras é o 

que vincularia condutas verbais características a traços de personalidades políticas da literatura 

(Weintraub 2005; Winter 2003a; Hermann 1999). 

Ao final dos anos 1990, evoluções em design e processamento de softwares permitiram 

o ressurgimento da análise de conteúdo como ferramenta importante do mapeamento cognitivo 

(Walker, Schafer e Young 1998; Hudson 2005) e, nesse sentido, o desenvolvimento do software 

Profiler-Plus por Michael Young, Mark Schafer e a Social Science Automation possibilitou que 

abordagens como o Leadership Trait Analysis de Margaret Hermann e uma variante do antigo 

Operational Code, desenhada por Michael Young e Stephen Walker, qualificassem a utilização 

pelos refinamentos às instruções e à variedade da codificação aplicada (Levine e Young 2014; 

Dille e Young 2000). A automação mitigou preocupações sobre a confiabilidade da estimação 

que os estudos de codificação manual levantavam e principalmente viabilizou o processamento 

de amostras e textos vastamente maiores e comparações de amplos grupos de referência dos 
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quais o crescimento de pesquisas dessa tradição foi permitindo (Levine e Young 2014; Post 

2003; Walker, Schafer, e Young 1998).  

Para a pesquisa, rodamos a versão 5.8.4 do ProfilerPlus junto dos esquemas de códigos 

clássicos do Leadership Trait Analysis, ambos disponibilizados pela Social Science Automation 

e Michael Young da University at Albany. Essa versão do software e da codificação permitiu 

que utilizássemos informações de um grupo de 284 líderes mundiais como referência, além do 

brasileiro. Compilados e estimados pela Syracuse University em outubro de 2012, os scores 

médios dessas lideranças são provenientes de diferentes regiões, especificamente da Europa 

Ocidental (n = 53), Europa Oriental (n = 78), Oriente Médio e Norte da África (n = 46), Orla 

do Pacífico (n = 79), Anglo-América (n = 15) e América Latina (n = 13).  

Para o grupo de referência dos líderes brasileiros, foram compilados os materiais de seis 

lideranças presidenciais recentes, além de Dilma Rousseff (2011-2016), nomeadamente José 

Sarney (1985-1989), Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1993), Fernando 

Henrique Cardoso (1993-1996 e 1997-2001), Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) e Michel 

Temer (2016-2018). A disposição significativa dos traços de cada líder permite desenvolver os 

perfis a partir das dinâmicas em relação às médias mundiais e brasileiras 

Seguindo os caminhos sugeridos no manual de referência da literatura (Hermann 2003; 

1999), o corpus analisado inclui respostas extraídas de entrevistas espontâneas publicadas em 

imprensa tradicional, evitando essencialmente as que sugerem o conhecimento prévio do orador 

sobre as questões formuladas. As amostras incluem entrevistas concedidas individualmente e a 

coletivas de imprensa, respostas que foram transcritas ou publicadas na íntegra pelos veículos, 

e no caso do material de presidências recentes como Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, 

Dilma Rousseff e Michel Temer, partiram de todas as listas entrevistas disponibilizadas no sítio 

oficial da Biblioteca da Presidência da República.  

As amostras também incluem apenas as entrevistas concedidas no período dos mandatos 

de cada líder para preservar a consistência da estimação dos traços com o próprio período da 

análise, e enfim, excluem discursos oficiais, entrevistas em programas de rádio e entrevistas 

respondidas por escrito porque elas refletem situações em que os oradores teriam a 

possibilidade de conceder respostas preparadas ou não inteiramente autorais. Assim, o princípio 

da espontaneidade das respostas torna mais provável que as caraterísticas dos oradores não 

estejam encobertas por algum tipo de preparo ou constructo de algum assessor (Hermann, 2003; 

Schafer, 2000; Schafer e Crichlow, 2000; Kille, 2006, p. 26).  
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O banco de entrevistas seguiu o critério de Hermann (2003; 1999) quanto ao mínimo de 

50 respostas por líder, com 100 ou mais palavras cada uma, e codificou o maior número possível 

de material, considerando evitar outras seleções e aproveitar a relação de entrevistas compiladas 

e disponíveis dos casos recentes. Isso produziu quantidade além dos números mínimos exigidos 

para exprimir as características típicas de resposta de cada liderança e a Tabela n. 2, a seguir, 

traz esses dados: 

 

Tabela 2. Dados da amostra de entrevistas espontâneas das presidências brasileiras 

Lideranças brasileiras Quantidade de entrevistas Quantidade de respostas Quantidade de palavras 

Michel Temer (2016-2018) 43 434 95.331 

Dilma Rousseff (2011-2016) 151 914 251.799 

Lula da Silva (2003-2010) 498 3.702 931.138 

F. H. Cardoso (1995-2002) 36 430 95.165 

Itamar Franco (1992-1994) 8 59 15.757 

F.Collor de Melo (1990-1992) 47 300 70.374 

José Sarney (1985-1989) 14 93 22.627 

Total 797 entrevistas 5.932 respostas 1.482.191 palavras 

Fonte: Elaborada pela autora com base na relação de entrevistas disponibilizada na Biblioteca da Presidência da 

República (líderes do período 2018-2002) e na biblioteca do Senado Federal (líderes do período 1992-1985).  

 

Quanto à estimação, rodamos a versão 5.8.4 do ProfilerPlus para comparar scores 

estimados dos esquemas clássicos do Leadership Trait Analysis os esquemas de códigos 

associados conceitualmente de cada traço de personalidade descrito foram disponibilizados, 

assim como o software, pela Social Science Automation, na versão clássica do Leadership Trait 

Analysis. A execução do software envolve a aplicação de mecanismos de codificação que 

processam cada sentença de forma isolada. As sentenças recebem uma série de marcações e, 

em instâncias, são vinculadas a categorias que incluem o texto original, o texto lematizado, sua 

etiquetação morfossintática e armazenamentos temporários de verificação. O ProfilerPlus age 

no reconhecimento de referentes textuais pré-definidos em codificação que se constituem de 

uma palavra e uma expressão padrão composta por um ou mais predicados. Com o passar das 

instâncias, os predicados são testados e se verdadeiros, a decisão é aplicada (Levine e Young 

2014).  

A codificação se preocupa em identificar a frequência de expressões que correspondem 
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aos critérios linguísticos determinados e considerando o total de regras encontradas no texto, a 

pontuação de cada característica é a proporção de vezes em que os líderes elegeram construções 

mais próximas da disposição verbal da mesma categoria. A cada traço, desta forma, se apresenta 

uma porcentagem no formato de um score que varia de 0 a 1. Assim, o número de decisões que 

codificam os elementos textuais de determinado traço é dividido pelo número total de elementos 

identificados de alta e baixa frequência dele:  

         (BACE) Score = a média, por presidente, dos  

 

A Tabela n. 3 abaixo apresenta os procedimentos de codificação adotados na elaboração 

das regras textuais de cada traço, assim como ilustrações da marcação de algumas destas regras 

nos discursos:  

 

Tabela 3. Procedimentos de codificação do Leadership Trait Analysis 

Traços de personalidade do 
Leadership Trait Analysis 

 

 

 

Codificação 

 Ilustração de marcações do 

Profilter Plus nas respostas de 

entrevistas da amostra 

Crença na habilidade de 

controlar eventos 

(Belief in ability to control 

events - BACE) 

 

Percepção se controla seu 

próprio destino e o mundo é 

um ambiente em que pode 

influenciar ou algo externo 

determina os resultados de 

seus esforços 

 Verbos de ação em que a 

expressão reflete que o líder 

ou grupo com quem se 

identifica assume uma ação, 

seu planejamento ou o início 

dela. Contra os verbos de ação 

que refletem somente 

considerações sobre certo 

evento político. 

 

 

 

 High BACE scored phrases: 

 

“For example, I hope that this 

semester we will still be able to 

close a Mercosur-European 

Union Agreement…”  

Michel Temer 20.09.2017 

 

“That is why I reiterate that we 

are working so that there is 

soon a political solution in 

Venezuela, this situation that 

exists cannot continue.”  

Michel Temer 22.04.2017  

Complexidade conceitual 

(Conceptual complexity - 

CC) 

 

Habilidade em distinguir 

complexidades de contextos e 

eventos políticos. 

 Advérbios, adjetivos, 

substantivos ou expressões 

relacionadas a descrições 

nuançadas das coisas, que 

sugerem ter discernido mais de 

uma dimensão delas (por 

exemplo, ‘approximately’, 

‘possibility’, ‘among other 

things’). Contra as expressões 

relacionadas a descrições 

categóricas (por exemplo, 

‘absolutely’, ‘obvious’, 

‘irreversible’). 

 High CC scored phrases: 

 

“It is a possibility, but we think it 

must be a consequence of our 

action at international level, not 

a matter of more votes here, 

candidacy there…”  

F.H. Cardoso 21.01.1996  

 

“What is homogeneous is the 

productive base, but 

globalization will at the same 

time lead to an appreciation of 

Verbos de ação que correspondem ao critério alto  

Total de verbos de ação nos dois polos de critérios 
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differences, including cultural 

differences.” 

F. H. Cardoso 10.09.1997 

Desconfiança do outro 

(Distrust of others - DIS) 

 

Suspeitas, ceticismo e 

preocupação com outros que 

não o seu próprio grupo 

político. 

 Substantivos e adjetivos em que a 

expressão de contexto indica 

suspeitas, ceticismos e 

suposições de que outros 

pretendem prejudicar o líder 

ou o grupo com quem se 

identifica. Contra os demais 

substantivos e adjetivos. 

 High DIS scored phrases: 

 

“Brazil cannot be divided between 

less or more developed states, 

because that would be the 

beginning of a prejudice that 

would spread to other areas and 

this is exactly dangerous.”  
F. Collor 14.09.1991 

 

“You are opponents where you 

least expect it, you make 

misunderstandings of every 

order.”  
F. Collor 19.04.1992 

Viés de grupo  

(In-group bias - IGB) 

 

Crença que grupo (social, 

nacional, etc.) com quem o 

líder se identifica merece o 

centro da política 

internacional. Ênfase na 

importância de valores e o 

status do grupo político. 

 Advérbios, adjetivos, 

substantivos ou expressões que 

se referem ao grupo com quem 

o líder se identifica de forma  

favorável (por exemplo, 

‘successful’, ‘great’), que 

mostram força (por exemplo, 

‘powerful’, ‘capable’, ‘made 

great advances’) e que se 

referem a uma necessidade de 

manter a identidade do grupo 

(por exemplo, ‘decide our own 

policies’, ‘defend our 

borders’). Contra os demais. 

 

 

 High IGB scored phrases: 

 

“Because it is important for 

Brazil, as the richest country in 

Latin America, as the largest 

economy in Latin America, in 

South America, that we have 

peace in the continent.” 

Lula da Silva 22.11.2007 

 

“I have a dream to help the 

African continent make a quality 

leap, and I think in Brazil we 

have experience to share with 

our fellow Latin Americans and 

Africans.” 

Lula da Silva 28.04.2010 

Necessidade de poder 

(Need for power - PWR) 

 

Ênfase em desenvolver, 

preservar ou restituir o 

próprio poder político. 

 Verbos em que a expressão de 

contexto reflete ações de 

ataque, aconselhar, influenciar 

o comportamento de outras 

pessoas, preocupação com a 

reputação. Contra os demais 

verbos. 

 High PWR scored phrases: 

 

I am absolutely sure, for example, 

when I authorized the 

November package, that we 

were going to pay a high cost of 

popularity ... although I am a 

president who relied heavily on 

the support of the people, 

because I was not backed by 

established political parties. 

José Sarney 05.04.1987 

 

“Through this integration policy 

that I formulated and 

endeavored with the warm 

recognition of the countries of 

the region, the broader demands 

for the establishment of a new 

international economic order, 

which we defend at the UN, 
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have gained again today vigor.” 

José Sarney 28.02.1988 

Auto confiança 

(Self confidence - SC) 

 

Crença de auto importância 

e sua capacidade em lidar 

com o ambiente político. 

 

 

 Pronomes pessoais (‘my’, 

’myself’, ‘I’, ’me’, ‘mine’) em 

que a expressão de contexto 

mostra que o líder se percebe 

como ator do que está 

acontecendo. Isso contra a 

porção dos que demonstram o 

líder refletindo visões de quem 

o informou ou percebendo suas 

ações como respostas ao que 

pode ser feito. Contra outros 

pronomes. 

 Low SC scored phrases: 

 

“I do my duty as best I can, 

without any intimacy with the 

government or the power.”  

Itamar Franco 24.06.1992 

 

“As honorable as these positions 

and functions may have been, 

however, important it is to have 

achieved the high constitutional 

post that I occupy today, the 

truth is that in such conditions I 

have always found myself in the 

field of transience. 

Itamar Franco 22.07.1992 

Orientação a tarefa 

(Task orientation - TASK)  

 

Ênfase das interações com as 

pessoas próximas para o 

foco em metas, decisões e a 

resolução de problemas, 

versus o foco em 

necessidades dos próximos 

para a construção de 

posições pelo 

relacionamento com eles. 

 Substantivos em que a expressão 

de contexto atender a 

atividades instrumentais (por 

exemplo, ‘accomplishment’, 

‘plan’,’ proposal’, ‘results’, 

‘goal’, ‘problem’, ‘solution’, 

‘decision’). Contra os 

substantivos de expressões 

relacionadas a sentimentos e 

desejos das pessoas que 

integram o grupo próximo (por 

exemplo, ‘collaboration’, 

‘amnesty’, ‘coordination’, 

‘being fair’). 

 High TASK scored phrases: 

 

“But, to be achieved by 2020, I 

start now, or there will be no 

goals, no one will assume clear 

goals.” 

Dilma Rousseff 16.12.2011 

 

“In my conversations with 

President Barack Obama, it was 

decided that: First, these 

interceptions, from that moment 

on, which did not concern, at 

least by decision, the Obama 

administration, would never 

occur again.” 

Dilma Rousseff 08.06.2015 

 

“This is a great achievement of 

the Brazilian diplomacy, the 

Ministry of the Environment, all 

who participated, the UN 

officials who helped build it, the 

member countries who agreed 

to discuss…” 

Dilma Rousseff 22.06.2012 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas descrições de Hermann (2003), o código clássico do LTA e o software 

Profilter Plus 5.8.4 providos pelo Prof. Michel Young e a Social Science Automation Inc. 

 

Foi decidido aplicar os códigos clássicos do LTA em inglês e, portanto, a tradução dos 

discursos de líderes brasileiros da amostra foi preferida para que preservasse a comparação com 

o grupo de líderes mundiais estimados pela mesma codificação. Prevendo esses casos, Hermann 

(2002 p. 40) aponta que efeitos da tradução são mínimos quando fez a comparação da aplicação 
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entre textos traduzidos e de língua original encontrou a confiabilidade codificadora a uma média 

de 92% de concordância dos sete traços conjuntos. Foi utilizado, também, a tradução automática 

do Google Tradutor não somente para viabilizar a amplitude do banco de discursos, como evitar 

a manipulação sintática dos textos. Essa escolha se deve em particular pela adoção da tecnologia 

de tradução neural7 pelo sistema Google desde 2016, que avançou expressivamente a estratégia 

de tradução pelo uso de dados de treinamento que alcançaram resultados competitivos ao estado 

da arte dessas produções em termos lexicais (Wu et al. 2016; Tsai 2019). Essa espécie de avanço 

foi importante sobretudo pela codificação da análise que são baseados em regras de elementos 

textuais, presumindo ainda que o tamanho relativamente alto da amostra e a existência do grupo 

de referência somente entre líderes brasileiros pôde dissolver qualquer ruído desse processo. 

Descrito os aspectos do acesso à distância ao perfil de líderes presidenciais brasileiros e 

do mundo, passaremos aos critérios básicos que fundamentaram à análise empírica do trabalho. 

Elementos da personalidade se combinam a uma diversidade de fatores explicativos às decisões 

e comportamentos da política externa e o próximo item aborda como a literatura tem sugerido 

isolá-los das suas explicações. Grosso modo, não há agência que opere no vácuo (Rapport 2017) 

e tão importante quanto as propensões ao conflito ou à cooperação que se possa estimar, é lidar 

com as variáveis potencialmente confusas da relação com os resultados.  

 

 

2.3 Lidando com a correlação de variáveis estruturais: ‘no agency operates in a vacuum’ 

A ideia de que a personalidade e características pessoais de líderes importam a depender 

das situações a que se encontram é recorrente entre o estudo de líderes e envolve a escolha dos 

casos para a análise empírica do trabalho.  

Assumindo essa ideia, de que a questão relevante não é se as características pessoais do 

líder importam, mas quando importam, Greenstein (1969) aponta duas categorias de situações 

pelas quais personalidades afetam mais os resultados políticos, situações de actor 

dispensability, quando a decisão é tomada pelo ator individual relativamente mais livre às 

restrições organizacionais e procedimentos padronizados, e condições de action dispensability, 

 
7 Os avanços nas estratégias de normalização e comparação das traduções automáticas do sistema Neural-Machine 

do Google forneceu melhorias significativas desde 2016, superando pontos fracos da produção baseada em frases 

pelo uso de dados de treinamento à morfologia das palavras, a frequência e contextos de ocorrência que norteiam 

o mapeamento de saídas mais apropriadas na língua alvo (Caseli 2017) 
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quando o ambiente oferece graus substantivos de incerteza de opção o que lhe permite um leque 

de escolha, como questões ambíguas, que decorram de eventos que não foram possíveis de se 

antecipar ou círculos decisórios que exijam estratégias simplificadoras escassas de tempo ou de 

consultas (p. 100).  

No que se refere às condições do action dispensability, no entanto, Jervis (2013) ressalva 

que se o grau de liberdade sobre a escolha de preferências depende do quão restritivas são as 

variáveis estruturais que as incidem, e, se depende do observador o quão convincentes são os 

constrangimentos estruturais, essa proposição é circular. Andrew Parasiliti e Daniel Bymann 

(2001) colocam que a escolha entre os fatores sistêmicos que permitam a própria reestruturação 

ou entre dinâmicas políticas domésticas que ampliem alternativas disponíveis, é trabalho maior 

do que a própria tentativa de abordar como líderes influenciam o curso de determinados eventos 

da história. Para Jonathan Mercer (2005), da perspectiva dos modelos formais, mesmo quando 

admitem diferenças de percepção entre os atores, a psicologia tende a ser utilizada somente para 

explicar o comportamento desviante. Entre modelos específicos e pouco monolíticos entre eles, 

“fica impossível saber que papel os fenômenos mentais ocupam em suas explicações”(2005, 

59). 

Em relação às condições do actor dispensability, de fato, o estudo de líderes individuais 

nas relações internacionais tem mais recentemente abordado como traços, vieses e heurísticas 

desses indivíduos se agregam (Lebovic e Saunders 2016; Saunders 2017). Segundo Elizabeth 

Saunders (2017), a maioria das decisões externas é feita em grupo, geralmente por elites com 

graus de experiência e autoridade diferentes e que sugere efeitos psicológicos diversos. O 

problema da agregação explora como o equilíbrio entre a individualidade de líderes e a de seus 

assessores, ministros ou outros atores do Estado ou fora dele afetam o ambiente da tomada de 

decisão. Como Fred Greenstein (1969, 370) expõe, qualquer estudo a fatores de personalidade 

“is likely to interest most political scientists only if it has aggregate consequences for political 

institutions, processes and outcomes” e a literatura sobre efeitos agregados é tão variada quanto 

os processos políticos são. As opções políticas envolvem processos lentos e rápidos que variam 

com o tempo e o tema, elas podem tratar principalmente de uma rede de decisões e a influência 

dos indivíduos que as constrói geram disputas e inconsistências dentre os diversos atores mais 

ou menos envolvidos na implementação.  

Em termos gerais, de fato, aspectos psicológicos afetam o desempenho de sistemas e 

processos políticos por meio da conduta de seus membros, nas deliberações que todos exercem 

e mesmo nas decisões que são tomadas a partir da elite política que chefiam as instituições, e o 
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impacto vindo desses membros com quem líderes interagem pode ser muitas vezes evasivo. 

Porém, por outro lado, o impacto de líderes políticos seria sem dúvida, o impacto mais “direto, 

facilmente evidente e potencialmente importante em suas repercussões” (1969, 370). Nesse 

sentido, uma unidade decisória centrada em um líder predominante se destaca, porque, quando 

um líder possui as prerrogativas de uma decisão e as exercem de forma dificilmente reversível 

por outros agentes, as dimensões da personalidade de seu comportamento são mais prováveis 

de afetar essas preferências do que quaisquer outras que componham o ambiente da decisão 

(Hermann et al. 2001; Hermann 2001).  

Com essas questões em mente, a escolha de casos da análise obedeceu a dois critérios  

relativos a essa discussão em particular. O primeiro e próximo a um actor dispensability, é o 

uso de casos que tenham se caracterizado pela atuação de um líder predominante em particular, 

ou seja, quem tem autoridade de impor sua preferência em decisões difíceis de serem revertidas. 

Segundo e distante do que seria a procura por action dispensability, é a procura por casos mais  

proximamente comparáveis entre si, quando a maior semelhança entre as variáveis estruturais 

desses casos for possível.  

Assim, partir do universo de eventos e posições presente na tabela disponível no Anexo 

1 do trabalho, foram elegidos dois casos da política externa de Dilma Rousseff que são úteis 

por apresentarem condições muito próximas e comparáveis à análise da relação do perfil sob as 

resultantes da política externa. Com significativas semelhanças de contexto, os casos variaram 

o tema e a diferença de perfis entre as presidências brasileiras recentes, assim como mantiveram 

a relação dos países envolvidos e das questões que remeteram a mesma deliberação. Levantando 

portanto, aspectos bastante análogos em termos de variáveis concorrentes à questão, os casos 

escolhidos parecem o mais úteis a observação de efeitos das dinâmicas presidenciais.  

O primeiro compara a atuação de Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso entre a 

suspensão do Paraguai no Mercosul em 2012 e a ameaça de suspensão do Paraguai do Mercosul 

em 1996, respectivamente, onde ambos os casos tratam de instabilidades democráticas no país 

vizinho, a articulação regional brasileira em torno da liderança do diálogo e desdobramentos da 

no âmbito da principal iniciativa de integração da região.  

O segundo compara a atuação de Dilma Rousseff e Lula da Silva em relação à votação 

das questões de direitos humanos do Irã no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O caso 

aborda, além da relação com o mesmo país e em torno do mesmo tema, os momentos de maior 

popularidade dos líderes a nível interno, o mesmo tom de importância pelo contexto da política 
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externa brasileira de proximidade com o Irã às custas da defesa dos direitos humanos nos foros 

multilaterais, e um cenário internacional muito próximo pelos casos terem acontecido entre o 

último ano de mandato de Lula e o primeiro ano de Dilma.  

No próximo capítulo, buscaremos abordar as relações empíricas das discussões teóricas 

e metodológicas levantadas até aqui.   
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS e ANÁLISE EMPÍRICA 

“Entendendo um resultado nulo: perfil presidencial e inserção internacional brasileira” 

À época dos governos Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010), a inserção internacional 

do país revisitava a própria história da política externa brasileira pelo reforço à multipolaridade, 

a revisão de regimes, o incremento da cooperação sul-sul e a busca por liderança na região para 

além mesmo da integração sul-americana. Eram posturas que encontraram, no entanto, a ênfase 

de um ativismo ou proativismo sem precedentes, do papel assertivo da presidência na condução 

dos assuntos externos e do que foi lido um significativo peso das ideias com que o presidente e 

policymakers que acompanhavam sugeriu (M. R. S. de Lima e Hirst 2006; Vigevani e Cepaluni 

2007; Almeida 2004). O que para Rubens Ricupero (2010) era elemento de uma política externa 

ideologizada e carismática a ponto de colocar em risco o “caráter impessoal e institucional da 

diplomacia brasileira”, para boa parte da literatura, representava a conquista do protagonismo 

e expansão de espaços do país na política global (Milani, Pinheiro, e Lima 2017). Nos governos 

Dilma Rousseff (2011-2015 e 2015-2016), a percepção era de que a ênfase do período anterior 

teria se invertido ou dispersado (Saraiva 2014; Cervo e Lessa 2014; Malamud 2014). Embora 

principais estratégias tivessem continuado, a percepção do ‘declínio da inserção internacional’ 

ou da que o país ‘teria deixado o palco global’, se associava não só a outras condições internas 

e externas, mas à mudança de líder político e o estilo da presidente em particular (Saraiva 2014; 

Cervo e Lessa 2014b; Doctor 2017; Stuenkel 2017; Casarões 2016; Reis da Silva e Pérez 2019).  

Este capítulo busca enfim analisar como o perfil de personalidade presidencial de Dilma 

Rousseff corrobora impressões e esta tese da literatura em particular. A primeira seção aborda 

os resultados estimados e sua análise a partir do arcabouço e a tipologia levantada no trabalho. 

A segunda e a terceira seção juntas buscaram ilustrar em casos consideravelmente semelhantes 

os desdobramentos de diferentes perfis presidenciais na política externa do país. Analisamos se 

as  posições adotadas por Dilma Rousseff, Lula e F. H. Cardoso refletem a dinâmica dos seus 

perfis em relação ao Irã no sistema ONU e às crises e permanências do Paraguai no Mercosul.  

 

3.1 A personalidade presidencial de Dilma Rousseff em perspectiva  

 

Entre as imagens do estilo e perfil de Dilma Rousseff, a de longe mais mencionada pela 

literatura é a de sua escassa ou inexistente preferência por política externa (Saraiva 2014; Cervo 
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e Lessa 2014b; Doctor 2017; Stuenkel 2014, 2017; Casarões 2016; Reis da Silva e Pérez 2019; 

Malamud 2014). A impressão foi se construindo entre a queda das viagens internacionais, com 

a perda de visibilidade conferida à política externa ou de maneiras de capitaliza-la internamente, 

entre indícios de várias ordens que reforçavam a imagem de que Celso Lafer resumiu certa vez, 

da que “Lula tinha talentos diplomáticos indiscutíveis, Dilma nem o menor interesse”.8 Assim, 

o desinteresse presidencial compôs muito das explicações ao que se passava na política externa 

do período. Ajuda a explicar a inserção internacional de um país que havia herdado um intricado 

de arranjos, coalisões e compromissos internacionais do governo anterior e que logo em seguida 

teria assumido seu papel mais reativo (Saraiva 2014, 25). Justifica uma diplomacia presidencial 

que havia alcançado sua máxima expressão e pouco depois se via em declínio (Malamud 2014, 

176). Contribuiu com explicações de como a máquina do Itamaraty partiu de um ministério em 

ascensão para um orçamento reduzido e influência diluída (Reis da Silva e Pérez 2019; Stuenkel 

2014). E permitiu corroborar a importância da autoridade e engajamento do líder presidencial, 

na definição da política externa brasileira em particular (Burges e Chagas Bastos 2017).  

Outro estilo que ganhou considerável destaque é o perfil “tecnocrata” de Dilma Rousseff 

(Fenwick, Burges, e Power 2017, 208; Pecequilo e Carmo 2017; P. da M. Veiga e Rios 2011; 

Saraiva e Gomes 2016). Uma liderança afeita a planilhas, resultados tangíveis e quantitativos9 

se combinava a falas atribuídas à Dilma como, em 2011, de cobrar “diplomacia de resultados”10 

após visita da presidência dos Estados Unidos com três meses do seu governo, em 2013 a queixa 

famosa de que “Itamaraty faz muita diplomacia e pouca política externa”11, e a pergunta sobre 

quantos engenheiros haviam na turma de formatura do Instituto Rio Branco geravam a mesma 

leitura no sentido da presidente parecer não se dar conta de que a diplomacia não é uma ciência 

exata, cujos benefícios podem dificilmente ser contabilizados em planilhas (Milani 2015, 63). 

Da escolha de Antonio Patriota (2011-2013) e de Alberto Figueiredo (2013-2015) como 

chanceleres, se traçou paralelos a uma “burocratização” e às faltas da presidente em “lidar com 

a subjetividade da política externa”(Pecequilo e Carmo 2017, 30). Patriota destacadamente por 

 
8 O GLOBO. ‘Dilma Rousseff determina ajustes na política externa do Brasil’, mar/2012. 

https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-determina-ajustes-na-politica-externa-do-brasil-4202026 
9 ESTADÃO. Guilherme Casarões. ‘Uma política externa à altura do Brasil’. set/2013. https://opiniao.esta-

dao.com.br/noticias/geral,uma-politica-externa-a-altura-do-brasil-imp-,1072775 
10 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Dilma cobra do Itamaraty diplomacia de resultados’ mar/2011. https://www1.fo-

lha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2803201108.htm 
11 O GLOBO. Sérgio Leo. ‘Dilma intervém no Itamaraty’, set/2013. https://valor.globo.com/brasil/coluna/dilma-

intervem-no-itamaraty.ghtml 
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um estilo tecnocrata e “averso aos jogos políticos”12 que refletia ao da presidência, e Figueiredo 

por contar com episódios como o do seu evento de posse, em que a Presidente relata que chamou 

a sua atenção a segurança mostrada por Figueiredo nas negociações da COP-17, quando um 

impasse no texto final foi solucionado com sua intervenção, e na Rio+20, quando o desempenho 

de Figueiredo parecia ter conquistado o lugar de substituto possível para Patriota.13 Na política 

externa propriamente, essa imagem tecnocrata teria mais relação à defesa de interesses setoriais 

específicos e ao impulso de dimensões econômicas de curto-prazo que iniciativas de cooperação 

da agenda regional teria ocupado (M. Veiga e Rios 2011) que pareciam preocupadas com seus 

resultados tangíveis no lugar de inciativas relevantes à projeção global (Saraiva e Gomes 2016).  

E terceira característica frequentemente atribuída à presidência é o perfil “centralizador” 

dos círculos decisórios da presidente. Para Oliver Stuenkel, seu “estilo de liderança altamente 

centralizador” teria criado situações como a do ministro ter que apresentar suas declarações à 

mídia ao palácio do planalto antes que pudessem ser publicadas, ou de que Dilma revisava 

detalhes de uma política industrial que deveria ter sido delegada a especialistas em vários níveis 

hierárquicos14.  Em 2013, quando Patriota renunciou ao cargo depois de um diplomata assumir 

que ajudou um senador boliviano acusado de corrupção no país a cruzar fronteira para o Brasil, 

a ocasião se somou a outros abalos da permanência de Patriota, mas na nomeação de Figueiredo 

foi divulgado que o novo chanceler lidaria com “a decisão de Dilma em incluir o Itamaraty na 

lista dos ministérios gerenciados bem de perto por ela”15. No âmbito do microambiente político 

da presidência, é debitado ao perfil a falta de entrosamento e de “espaço a ministros das relações 

exteriores independentes e globalmente visíveis” (Stuenkel 2014), e a nível do macroambiente, 

esse temperamento insular de Dilma Rousseff estaria associado às perdas de influência e apoio 

de agentes setoriais privados importantes para a robustez da política externa (Doctor 2017) e a 

estratégias de inserção internacional não receptivas a esses grupos (Cervo e Lessa 2014).  

Em conjunto, essas imagens e indícios da personalidade presidencial encontram com as 

dimensões do modelo que utilizamos para a análise. Líderes tendem a perceber suas restrições, 

dispor suas alternativas e a fundamentar suas políticas de maneiras características, e estas estão, 

em perspectiva comparada com líderes do país e do mundo, expostos na Tabela 4 a seguir:  

 
12 ESTADÃO. Dawisson Belém Lopes. ‘Antonio, o breve’, jun/2013. https://www.estadao.com.br/noticias/ge-

ral,antonio-o-breve,1042847 
13 O GLOBO. Sérgio Leo. ‘Dilma intervém no Itamaraty’. set/2013. https://valor.globo.com/brasil/coluna/dilma-

intervem-no-itamaraty.ghtml 
14 OLIVER STUENKEL. ‘Was Dilma Rousseff an international affairs wonk at heart?’mai/2017. 
https://www.oliverstuenkel.com/2017/05/01/rousseff-international-affairs/ 
15 Ibidem. 
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Tabela 4. A personalidade de Dilma Rousseff em relação a líderes mundiais e brasileiros  

Traços de liderança 

 

Leadership Trait 

Analysis 

  Média dos 284  

líderes 

mundiais 

Lideranças brasileiras   
  Média dos 6    

líderes 

brasileiros 

 

Sarney 

(1985-1989) 

Collor 

(1990-1992) 

Itamar 

(1992-1994) 

F.H.C 

(1995-2002) 

Lula 

(2003-2010) 

Temer 

(2016-2018) 

Dilma Rousseff 

(2011-2016) 

Belief in ability to 

control events  
0,35 

 desvio  

 padrão 

 

 0,05 

0,36 0,33 0,30 (baixo)  0,34  0,38 0,45 (alto)* 0,36  

 desvio  

 padrão 

 

  0,05 

0,35 (médio)* 

Need for power  0,26 
 0,05 

0,30 (alto) 0,24 0,19 (baixo) 0,25  0,23 0,23 0,24  
  0,05 

0,21 (médio)* 

Self-confidence 0,36 
 0,10 

0,50 0,47 0,31 (baixo) 0,42  0,48 0,45 0,44  
  0,10 

0,46 (médio)* 

Conceptual complexity  0,59 
 0,06 

0,57 (baixo) 0,59 0,60 0,70 (alto)*  0,63 0,65 0,62  
  0,06 

0,63 (médio)* 

Distrust of others  0,13 
 0,06 

0,07 0,17 (alto) 0,07 0,11  0,07 0,13 0,10  
  0,06 

0,11 (médio)* 

In-group bias  0,15 
 0,05 

0,10 0,09 0,08 0,06 (baixo)*  0,10 0,11 (alto) 0,09  
  0,05 

0,09 (médio) 

Task orientation   0,63 
 0,07 

0,70 0,73 (alto) 0,63 0,67  0,69 0,53 (baixo) 0,66  
  0,07 

0,73 (médio) 

 

Nota: O realce em negrito indica que a pontuação se distancia em mais de um desvio padrão da média das lideranças brasileiras calculada sem o líder em questão.  

          O asterisco indica que a pontuação se distancia em mais de um desvio padrão da média de líderes mundiais. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas espontâneas disponíveis no sítio da Biblioteca da Presidência da República, indicadas pelo Catálogo da Biblioteca e da Rede 

Virtual de Bibliotecas do Senado Federal e encontradas na Hemeroteca de São Paulo. Os scores dos líderes mundiais foram estimados pela Syracuse University (2012). E os 

códigos clássicos do Leadership Trait Analysis, junto do software Profilter Plus versão 5.8.4, providos pelo Prof. Michael Young e a Social Science Automation Inc.  
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Reunindo as impressões da literatura em função de dimensões da personalidade e perfis 

da análise, poderia se ensaiar que Dilma Rousseff exibe indícios de que respeita as restrições, 

pela pouca assertividade em geral a defender a agenda externa em meio às restrições internas e 

internacionais de toda ordem, fechado à informação conforme os sinais de que centralizava a 

formulação política e que minunciosamente revisava seus detalhes, e de foco em propósitos, 

que define um perfil que se motiva mais pelos propósitos e metas que acredita do que posições 

de quem orbita seu entorno (Hermann et al. 2001). 

Conforme os dados, a disposição de traços de Dilma Rousseff entre os líderes brasileiros 

não mostrou nenhum traço suficientemente característico que se possa traduzir em um perfil de 

liderança distintivo dela entre o grupo. Os traços não ultrapassaram um desvio padrão para cima 

nem para baixo da média estimada entre as personalidades brasileiras e entre líderes mundiais, 

o resultado a nível brasileiro foi quase inteiro confirmado. Em outras palavras, significam que, 

se colocarmos Dilma Rousseff em perspectiva, em função desses aspectos de liderança, ela não 

exibe um perfil marcante ou particular em relação a líderes mundiais, e menos ainda em relação 

às lideranças presidenciais recentes do país. O grau moderado de Dilma Rousseff entre a média 

e dispersão dos dois grupos pode ser melhor observado no Gráfico n. 1 abaixo: 

Gráfico 1. Disposição dos scores entre Dilma Rousseff, líderes brasileiros e mundiais 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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O traço orientação à tarefa de Dilma, em 0,73, ficou no limite do desvio da média do 

grupo de líderes brasileiros e chega a ultrapassar em comparação a média de líderes mundiais. 

Como elemento principal de um perfil de ‘ênfase em causas’, esse traço sugere ênfase em metas 

e a solução de problemas diante de uma agenda mais definida do que a acomodação de posições 

e sensibilidade ao apoio de atores do entorno. Mas, no caso, o traço não poderia se traduzir num 

perfil característico sem uma distinção mais evidente entre a pontuação dos líderes brasileiros. 

No geral, os perfis presidenciais da análise podem ser considerados tipos ideais que derivam de 

traços distintivos dos quais os líderes se aproximam. Considerado isso, nas lideranças onde os 

níveis são moderados é provável que ele ou ela possa se mover facilmente entre os extremos 

daquela variável (Hermann et al. 2001, 100).  

O mesmo resultado em relação a liderança de Lula da Silva é bastante significativo. Lula 

apresentou traços que não somente ficaram próximos à média, como ainda evidenciou a maior 

proximidade de dois perfis entre o grupo de presidências brasileiras da análise. Personalidades 

semelhantes, não trata da ausência de diferença e nuances entre os líderes, aliás, características 

que não foram contempladas pelo modelo podem explorar outras análises nesse sentido, mas 

em função das dimensões de liderança abordadas, em perspectiva ampla e comparada, os dois 

líderes, Dilma e Lula, não exibem diferenças significativas, nem se caracterizam por um estilo 

distintivo de líderes.  

O resultado nulo em termos de disposições e efeitos que se poderia esperar se um perfil 

em específico fosse identificado para Dilma ou para Lula, traz essa indefinição ao mesmo tempo 

similar entre ambas lideranças. Isso permite corroborar mais expressivamente que as variações 

percebidas na política externa dos dois períodos possam estar fundamentadas em circunstâncias 

domésticas e internacionais que os governos tenham enfrentado, especialmente no de Rousseff 

que foram bastante destacadas pela literatura. 

Explorando períodos de ambos os governos, o trabalho de Pietro Rodrigues, Francisco 

Urdinez e Amâncio de Oliveira (2019) fornece importantes insights em relação às mudanças da 

política externa Lula e Dilma e à compreensão dos achados sobre os perfis. Os autores fizeram 

um índice das posições e compromissos assumidos pelo país ao longo de quase duas décadas e 

compilaram o engajamento externo brasileiro para tentar avaliar o peso de variáveis domésticas 

e estruturais na amplitude da inserção internacional do país. Entre os principais apontamentos, 

o índice mostra que durante ambas presidências do Partido dos Trabalhadores, o Brasil de fato 

aumentou a intensidade das suas relações com os países do Sul Global, mas não em detrimento 

dos vínculos estabelecidos com o Norte-Global, o que indica que o país teria administrado suas 
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relações de maneiras diferentes com os países desses grupos, mas não dentro de uma lógica de 

jogo de soma zero no quadro geral (p. 18). Testando, depois, o papel da ideologia partidária na 

definição de uma agenda de interação com países ideologicamente mais próximos, os autores 

apontaram um efeito progressivo no segundo mandato Lula que chega até a dobrar no primeiro 

mandato Rousseff, sugerindo o incremento gradual dessas relações, mas a explicação partidária 

corrobora só essa parcela da variação entre os períodos de política externa. Pelo trabalho, ainda 

que a ideologia tenha ocupado um papel ascendente da intensidade de iniciativas bilaterais e 

multilaterais no governo Dilma Rousseff com os países do Sul-Global, a inflexão da agenda 

com países do Norte acompanhou fatores sistêmicos principalmente. Assim, quanto à questão 

se variáveis domésticas ou sistêmicas são mais importantes ao comportamento externo do país, 

o índice subdivide como nesses períodos o movimento em direção ao Sul Global teria sido um 

resultado de estratégias em que fatores domésticos, porém, o peso das variáveis sistêmicas teria 

sido mais determinante quando o país lida com o mundo desenvolvido (Rodrigues, Urdinez, e 

Oliveira 2019).  

De fato, são raros os trabalhos da literatura sobre a política externa do governo Rousseff 

que não mencionam como condições econômicas e políticas globais da fase expansiva brasileira 

assumiam novas questões e um outro padrão de retomada e desaceleração entre os crescimentos 

de potências da economia global. A “divisão regional do trabalho” do triângulo China, América 

do Sul e Brasil que favoreceu o país antes da crise financeira global aparentemente desmontou 

com a desaceleração da economia chinesa (Bastos e Hiratuka 2017) e o que era um balanço de 

posicionamentos na relação Brasil e Estados Unidos que se dava com respeitos às diferenças de 

opinião durante o governo Lula (Pecequilo 2010), no período Dilma, eram os principais pilares 

da ambivalência quase contraditória de acomodação e distanciamento entre os atores (Pecequilo 

2014). Se a conjuntura internacional era de resistência e desencontro da agenda brasileira às 

pautas e debates globais, internamente o avanço da crise econômica e de instabilidades políticas 

vão reforçando as prioridades domésticas do governo e debilitando a defesa do legado anterior 

e do rol de interesses brasileiros no âmbito externo. A inadimplência do país entre contribuições 

financeiras dos regimes internacionais pôde, por exemplo, não só questionar a assertividade 

brasileira na condução de discussões globais, como a sua objetiva participação nos foros desses 

organismos.  

No início do governo Dilma Rousseff, por exemplo, enquanto o país emprega esforços 

em reiterar o respeito ao multilateralismo e defender o princípio da integridade territorial dos 

estados contando com o particular zelo normativo da diplomacia brasileira (Lopes, Casarões, e 
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Gama 2013), a turbulência das revoltas árabes ganha intensidade, a guerra civil na Síria se 

adensa, a lista de disputas congeladas do leste europeu voltaram a esquentar, são reenviadas 

forças militares americanas para o Iraque, e o confronto ao estado islâmico por coalizões 

lideradas Estados Unidos, França e Rússia foram enfim compondo o centro da cena política 

internacional até o fim do breve segundo governo (Casarões 2017; Lopes, Casarões, e Gama 

2013; Malamud 2017; Saraiva e Gomes 2016). Eventos que mostram o descompasso que foi 

gradativamente se confirmando entre rumos da agenda global e a contribuição brasileira dessas 

questões. Quando potências médias em geral, e o Brasil em especial, são “vítimas de sua própria 

ascensão em um sistema internacional multifacetado” (Lopes, Casarões, e Gama 2013, 140).  

Do meio para o final do governo, outros esforços ressaltam essa diminuição de retorno 

de um contexto internacional pouco convidativo a iniciativas brasileiras entre potências globais. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, em 2013, 

a comissão brasileira buscou superar a noção de países em desenvolvimento isentados de maior 

responsabilidade aumentando o seu compromisso, propondo lidar com as assimetrias dos países 

como “responsabilidades comuns, mas diferenciadas” e tentou associar temas ambientais ao 

combate à pobreza, mas terminou com um texto final pouco ambicioso e sem compromissos 

claros que reforça uma década difícil para os temas ambientais (Guimarães e Fontoura 2012). 

Em 2015, o enviado norte-americano para a Cúpula do Clima de Paris-COP 21, comenta sobre 

o financiamento, que o Brasil deveria ajudar o fundo climático16 enquanto no debate na sede da 

OCDE, Joaquim Levy é questionado sobre cortes nacionais na educação de R$ 9 bilhões que 

foi anunciado naquele mesmo mês. A celebração do acordo de cooperação que marca o primeiro 

passo da adesão brasileira na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) virou prioridade para o Brasil em um contexto de mudança de orientação a reformas 

econômicas internas e intensa mobilização por parte do Ministério da Fazenda para concretizá-

lo (Mello 2020).  

Nas questões abordadas pelos casos que serão ilustrados por este trabalho, a resistência 

estrutural e poucos recursos da inserção regional do país também constituíram os contextos de 

cada um dos temas respectivamente.  

As posições brasileiras na Organização Nações Unidas (ONU) que, a partir do governo 

Rousseff tenta direcionar críticas à seletividade do sistema internacional de direitos humanos, 

 
16 FOLHA DE SÃO PAULO ‘'Brasil deveria ajudar fundo climático', diz enviado dos EUA a cúpula do clima’ 

nov, 2015, https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1701275-brasil-deveria-ajudar-fundo-climatico-diz-

enviado-dos-eua-a-cupula-do-clima.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1632333-prioridade-de-dilma-educacao-deve-responder-por-13-do-corte-de-r-70-bi.shtml---
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1632333-prioridade-de-dilma-educacao-deve-responder-por-13-do-corte-de-r-70-bi.shtml---
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tiveram o retorno, no mesmo ano, de um pedido da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos ligada a Organização dos Estados Americanos (OEA) para a interrupção das obras 

de Belo Monte, ao condenar os impactos da construção na comunidade local. Ocasião em que 

a presidente Dilma Rousseff chama o embaixador do Brasil na OEA, Ruy Casaes, para consulta, 

e responde com a não pagamento da cota da OEA. Em 2014, o que correspondia em US$ 8,1 

milhões, foi pago apenas uma parcela de US$ 3,5 milhões, e no final de 2015, a dívida já se 

cumulava em US$ 15,3 milhões, a maior dívida em termos totais do organismo.17 O impulso 

brasileiro nessas questões também sofre abalo em 2013, quando o Conselho de Direitos 

Humanos da ONU envia um grupo de trabalho para produzir um relatório sobre detenção 

arbitrária e questões dos direitos humanos nos presídios brasileiros. Em 2015, o Brasil perde 

por três meses seu direito de voto na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em 

razão da dívida de US$ 35 milhões de pagamentos arrastados desde 2012, o excluindo de 

votações importantes como do programa nuclear do Irã.18 E em 2016, chega a dever US$ 258,6 

milhões à ONU, no total. 

Poucos dias antes da suspensão do Paraguai no Mercosul, o embaixador e ex-ministro 

Samuel Pinheiro Guimarães, renunciou ao cargo de Alto Representante Geral do Mercosul em 

junho de 2012 justificando a carência de apoio e investimento financeiro brasileiro ao o Fundo 

para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) do Mercosul.19Com a finalidade de reduzir 

as desigualdades regionais entre os países do bloco, o Focem foi um dos principais mecanismos 

da cooperação internacional brasileira para o desenvolvimento do Paraguai. Com mais de dois 

terços de todo o valor do fundo destinados este país, foram financiadas obras de infraestrutura 

de significativo impacto como a construção da linha de transmissão de energia da Usina de 

Taipu à Assunção, capital do Paraguai. Brasil deveria destinar a cada ano US$ 70 milhões ao 

fundo, Argentina e Venezuela cada uma, com US$ 27 milhões, Uruguai, com US$ 2 milhões, 

e o Paraguai, com US$ 1 milhão. Porém, antes da suspensão do Paraguai do Mercosul, em 2012, 

a falta do repasse brasileiro, como foi mencionada por Guimarães, perdurou mesmo na época 

do retorno do Paraguai no bloco, quando o Brasil mencionava o Focem entre o pedido de retorno 

 
17 FOLHA DE SÃO PAULO, ‘Brasil dá calote de US$ 8,1 milhões na OEA’, out/2015, https://www1.fo-

lha.uol.com.br/mundo/2015/03/1600620-brasil-da-calote-de-us-81-milhoes-na-oea.shtml 
18 O ESTADO DE SÃO PAULO, ‘Pedaladas no Itamaraty’, jul/2015, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/ge-

ral,pedaladas-no-itamaraty,1727561 
19 CARTA CAPITAL. ‘Brasileiro deixa cargo de Alto Representante Geral do Mercosul’, jun/2012, 

https://www.cartacapital.com.br/mundo/brasileiro-deixa-cargo-de-alto-representante-geral-do-mercosul/  

Conforme Samuel Pinheiro Guimarães: “o orçamento nacional brasileiro fica em torno de 30% do PIB, algo em 

torno de 600 bilhões [de dólares]. Quanto significa 70 milhões de dólares para o Brasil por ano? Hoje isso é um 

pouco mais 0,001% do orçamento” 
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do Paraguai ao grupo em 201320. No fim de 2014, com uma dívida próxima a US$ 97,07 

milhões, o Brasil assume a presidência tempore do Mercosul comprometendo-se a renovar e 

fortalecer o Focem, mas em 2015, deixou de pagar outros US$ 24,5 milhões e em 2016, a dívida 

brasileira com o Focem ficou em cerca de US$ 120 milhões. 

Seja por questão de capacidade ou um redirecionamento deliberado, a queda de recursos 

para os compromissos externos vai além do descumprimento de obrigações com os organismos 

internacionais. O papel do Ministério das Relações Exteriores caiu do total médio do Orçamento 

da União (Saraiva e Gomes 2016; Schenoni, Lopes, e Casarões 2019), as turmas ingressantes 

foram reduzidas, pagamentos de despesas básicas de representações diplomáticas brasileiras no 

exterior sofreram atrasos21 e manifestações ou mesmo greve marcaram sinais inéditos à carreira 

diplomática brasileira. No contexto de um recém-criado sindicato para diplomatas, assistentes 

e oficiais de chancelaria do MRE, o Sinditamaraty22 reflete um momento específico da distância 

de governos e corpo diplomático que, para Dawisson Belém Lopes (2020, 8),“costumava operar 

apenas dentro de aparelhos do estado, [e] agora se envolve em lutas sociais, uma vez que 

rivalizava abertamente com o Partido dos Trabalhadores”. Segundo o autor, em 2014, durante 

a campanha presidencial para reeleição, cerca de 9 entre 10 diplomatas brasileiros não votariam 

em Dilma Rousseff, ainda que muitos dessa soma tenham feito parte do ingresso e da expansão 

de recursos que a gestão Lula da Silva e o PT fizeram poucos anos antes (Lopes 2020). 

A queda de viagens presidenciais de Dilma Rousseff também tem o episódio ilustrativo 

do cancelamento da visita que a presidente faria ao Japão e ao Vietnã em dezembro 2015, mas, 

em meio a negociações do projeto de metas fiscais, a Secretaria de Comunicação da Presidência 

informou que “Dilma Rousseff decidiu cancelar as viagens ao Vietnã e ao Japão porque a partir 

de 1º de dezembro o governo não pode mais empenhar novas despesas discricionárias, exceto 

aquelas essenciais ao funcionamento do estado e do interesse público. Não se trata de problema 

financeiro, mas, sim, orçamentário", informou a Secretaria23.  

 
20 FOLHA DE SÃOPAULO, ‘Novo líder paraguaio recebe aval do Brasil’, ago/2013 https://www1.fo-

lha.uol.com.br/mundo/2013/08/1326744-novo-lider-paraguaio-recebe-aval-do-brasil.shtml 
21 O GLOBO, ‘Com atraso no repasse de verba, embaixadas brasileiras sofrem com falta de água e luz’, 

jan/2015, https://oglobo.globo.com/brasil/com-atraso-no-repasse-de-verba-embaixadas-brasileiras-sofrem-com-

falta-de-agua-luz-15121729 
22 As reivindicações envolviam recomposição salarial que em 2015 teve a proposta de reajuste de 27,9%, a ser 

dividida em três anos, mas que o sindicato negou justificando que o percentual não cobriria a defasagem acumu-

lada desde o reajuste de 2008: OPERA MUNDI, ‘Com adesão de trabalhadores no Brasil e no exterior, servido-

res do Itamaraty entram em greve’, ago/2016, https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/45017/com-

adesao-de-trabalhadores-no-brasil-e-no-exterior-servidores-do-itamaraty-entram-em-greve 
23 G1. ‘Dilma cancela viagem ao Japão e ao Vietnã marcada para próxima semana’, nov/2015, 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/dilma-cancela-viagem-oficial-ao-japao-e-ao-vietna.html 
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Presidentes perseguem objetivos e promovem a agenda de política externa dependendo, 

de certo, de agendas políticas internas. A literatura sobre determinantes às viagens presidenciais 

sugere tanto que crises políticas ou econômicas podem corroborar para que presidentes evitem 

empreendimentos estrangeiros ao entender que problemas domésticos vêm em primeiro lugar 

(Lebovic e Saunders 2016), quanto que, na linha de Aaron Wildavsky (1966), presidentes com 

mais sucesso nas suas agendas externas que domésticas tendem a viajar ao redor do mundo e a 

se voltar justamente à área política que podem influenciar caso de enfrentam quedas na balança 

comercial, um governo dividido ou um congresso bem polarizado (Lebovic e Saunders 2016). 

O calendário político, principalmente, tende a afetar essas atividades uma vez que presidentes 

em exercício costumam evitar viagens ao exterior durante o ano eleitoral para se concentrarem 

nas reeleições (Brace e Hinckley 1993; Doherty 2009), assim como viajam mais nos segundos 

mandatos (Lebovic e Saunders 2016), especialmente no último ano quando a construção de uma 

reputação individual é mais premente (Charnock, Mccann, e Tenpas 2012). De todo modo, por 

mais que se permaneça a questão empírica, essas influências restringem de alguma forma que 

a avaliação da diplomacia presidencial fique a cargo somente de níveis individuais de análise, 

e sugerem que comparações com outros Presidentes possam se organizar entre essas variáveis.  

A disposição dos outros líderes entre os traços da análise demonstra ainda que nenhum 

outro perfil exibiu níveis moderados nas sete características e em todos os casos ao menos dois 

traços de cada líder foram ressaltados do entorno da média. Michel Temer (2016-2018), por 

exemplo, exibiu um nível alto de crença na habilidade de controlar eventos, que se associa a 

atitudes assertivas na construção de políticas, garantindo que elas efetivamente se concretizem, 

e disposição para decisões mais arriscadas por entenderem que podem influenciar nos eventos 

e reverter algum cenário imprevisto. Este traço é elemento-chave de um perfil “desafiador de 

restrições” e ainda que sua necessidade de poder tenha permanecido neutra, a inclinação a esse 

perfil já é significativa. José Sarney (1985-1990) exibe a elevação de quase dois desvios da 

média à necessidade de poder, que indica a preferência por estruturas hierárquicas de ambientes 

decisórios e um foco em construir a própria reputação política. Como um dos elementos de um 

perfil de liderança que “desafia restrições”, ele se inclinaria, também para contornar as relações 

vigentes e é menos comprometido com as normas internacionais. 

É interessante notar também a aproximação de Fernando Collor de Mello (1990-1992) 

e Dilma Rousseff, ambos impeachmados e exibindo nível elevado de orientação à tarefa. A 

diferença é de que a pontuação de Collor nesse traço ultrapassa o desvio comparado a média do 

grupo de seis líderes, mas a tendência colateral desse traço, de um líder relativamente desatento 
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a expectativas sociais e preferências dos constituintes é de todo modo uma questão nos cenários 

de perda de apoio dos quais esses processos de destituição envolvem. Collor também se destaca 

por desconfiança, que sugere que esses líderes teriam mais disposições a suspeitas e define o 

quão agressivamente tentem a responder à oposição doméstica e internacional.  

No Gráfico n. 2 é possível observar a disposição de traços das presidências brasileiras e 

as oscilações para além do desvio da média que se traduzem nos perfis de personalidade.  

 

Gráfico 2. Disposição das lideranças brasileiras em desvios padrão das médias 
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Contudo, ainda um dos mais interessantes resultados é o de Fernando Henrique Cardoso. 

A pontuação positiva de três desvios de distância da média em complexidade conceitual e 

negativa em quase três em viés de grupo traduzem com bastante margem um perfil “aberto a 

informação” e de “foco na relação com os outros”. A primeira revela a sensibilidade do líder 

em observar nuances dos contextos e eventos políticos, bem como sua disposição de reconhecer 

alternativas de informações e opções apresentadas pelos atores decisórios a sua volta. Segundo, 

e em pontuação negativa, o pouco viés de grupo indica que a percepção o líder sobre o próprio 

país ou o grupo com quem se identifica não está em posição excepcionalidade ou superioridade. 

Esse menor vínculo com grupos internos sugere aderência a diálogos de fontes externas e pautas  

globais. As duas características representam os melhores preditores da disposição em consultar 

opiniões diversas dos entornos e em assumir papel de mediador de crises e conflitos, procurando 

monitorar suportes para se colocar como um ator apto a construir consensos. 

 

Gráfico 3. Disposição de Dilma Rousseff, Lula e F. H. Cardoso em desvios padrão das médias 
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Ao focarmos como essas pontuações dão respaldo a interpretações mais amplas quanto 

ao peso do perfil sobre o comportamento externo do país no período, nosso estudo busca ainda 

comparar e testar a disposição dos traços de personalidade de presidências brasileiras, a partir 

de dois casos específicos. É possível traçar paralelos das diferenças de perfil de Dilma Rousseff 

e de Fernando Henrique Cardoso e entre Dilma Rousseff e Lula da Silva como mais atuariam 

parecido, segundo a análise, em contextos semelhantes. Contrário das hipóteses da literatura.  

Em março de 2011, Lula reclamou das comparações entre seu governo e o da presidente 

Dilma Rousseff. Em tom de desabafo, disse que "durante oito anos alguns adversários tentaram 

vender que éramos a continuidade do governo anterior. Agora que elegemos uma pessoa para 

dar continuidade, eles estão dizendo que está diferente".24 Foi nessa época que o caso abordado 

a seguir se desenvolveu e, junto ao outro caso abordado no outro item em sequência, buscamos 

reunir indícios empíricos das características e disposições aqui levantadas.  

 

 

3.2 Dilma Rousseff e Lula da Silva em relação às resoluções da ONU sobre o Irã 

 

 A Declaração de Teerã assinada por Brasil, Turquia e Irã em 2010 ampliou em muito o 

escopo do que seriam as ambições brasileiras no plano global, mesmo em meio a crítica de que 

o esforço comprometeria a credibilidade internacional do programa nuclear brasileiro e que não 

valia de interesses concretos no Oriente Médio que justificasse tal envolvimento. Entre críticas 

e apoios, no entanto, mostrava a capacidade da política externa em surtir amplos efeitos ao se 

personalizar. A proximidade entre Lula e Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) atraiu atenções 

do mundo todo e disputou em algumas análises seu papel explicativo ao próprio acordo. Nesse 

contexto, porém, os jornais dividiram atenção com o caso de uma iraniana, Sakineh Ashtiani, 

que foi condenada à pena de morte por apedrejamento no país persa25. Esse caso provocou uma 

comoção internacional e produziu diversas campanhas que pediam pela libertação às quais Lula 

 
24 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Lula se queixa de comparações entre seu governo e o de Dilma’, mar/2011, 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2203201109.htm 
25 Pela a acusação de adultério, a iraniana já havia sido condenada e submetida a 99 chibatadas em 2006, mas em 

2010 o processo foi reaberto acusando-a também de cúmplice da morte do marido. 
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se negou a aderir dizendo se tratar de “avacalhação” interferir em assuntos legais de outro país26. 

Ainda no mesmo mês, no entanto, exatamente sob o palanque de campanha de Dilma Rousseff 

como candidata à presidência, Lula volta atrás fazendo críticas à pena de morte no Irã e oferta 

asilo para Sakineh Ashtiani27 enquanto Dilma se manifesta pela primeira vez que o caso "fere" 

sua sensibilidade e humanidade.  

 Este quadro figura o cenário antecedente a duas decisões brasileiras no âmbito da ONU, 

sobre resoluções que abordam a situação dos direitos humanos do Irã. A primeira em novembro 

de 2010, adotada no governo Lula, e a outra em março de 2011, os primeiros meses do governo 

Dilma Rousseff. Poucas vezes na política externa brasileira a mesma questão foi conduzida sob 

o envolvimento tão expressivo das duas lideranças, e isso permite comparações particularmente 

interessantes aos níveis individuais da nossa análise. 

 De início, pela primeira vez na história recente o impasse em torno do programa nuclear 

iraniano contou com a mediação e um acordo costurado por Brasil e Turquia entre uma gama 

de potências globais e iniciativas. Em maio de 2010, entre os presidentes Lula, Ahmadinejad, 

e o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, o ajuste tinha a previsão que o Irã enviasse 

uma quantidade de urânio enriquecido para a Turquia que estocaria o material enquanto França 

e Rússia o enriqueceriam para então devolver ao Irã, no prazo de até um ano, o produto 

enriquecido a 20%, um processamento insuficiente para o uso militar, mas qualificado para fins 

farmacêuticos e energéticos.  

 A rejeição da iniciativa, entre outros sinais, veio logo depois, em junho, quando o 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprova a quarta rodada de sanções 

ao Irã28 pela natureza de seu programa nuclear. Enquanto Brasil e Turquia eram os únicos países 

de voto contrário à resolução, o embaixador da China na ONU, Zhang Yesui, disse que as 

sanções tentam evitar a proliferação nuclear e não prejudicam "a vida normal do povo iraniano". 

Essa rodada endurecia o embargo à compra de equipamentos militares como helicópteros e 

mísseis e previa interdições marítimas para a inspeção de navios com cargas suspeitas para o 

Irã. Em agosto, Lula assina o decreto de aplicação delas e o ministro das Relações Exteriores, 

Celso Amorim, declara à imprensa de que tinha assinado o documento “contrariado”, reiterando 

 
26 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Lula diz que irá interceder por iraniana’, ago/2010, https://www1.fo-

lha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0108201004.htm 
27 Lula diz, na ocasião da campanha, dia 30.07.2010, "Se vale a minha amizade com o presidente do Irã e se ela 

estiver causando incômodo lá, nós a receberemos no Brasil de bom grado." FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Frases’, 

ago/2010, https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0108201005.htm 
28 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, ‘Resolution N. 1929 (2010)’, https://www.un.org/securitycoun-

cil/s/res/1929-%282010%29 
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seu voto de não apoiar retaliações ao programa de enriquecimento de Ahmadinejad, mas se 

mantendo “fiel ao multilateralismo e por ser contra decisões unilaterais”29.  

 No início de junho de 2010, a condenação da iraniana Sakineh Ashtiani ganha atenção 

na mídia americana e uma repercussão mundial depois de reações do Departamento de Estado 

dos Estados Unidos e do ministro das Relações Exteriores britânico ressaltando preocupações 

e pedindo o cancelamento da execução30. Celso Amorim logo liga e faz um pedido ao chanceler 

iraniano pela suspensão da punição, mas nem isso, nem a oferta de asilo que Lula ofereceu no 

mês seguinte tiveram efeito. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do governo 

persa alegou na época que Lula “é uma pessoa muito humana e emotiva, e que provavelmente 

não recebeu informações suficientes sobre o caso”31. No meio tempo, a campanha do candidato 

José Serra à presidência já criticava que independente de declarações havia "omissão" de Dilma 

sobre o caso e ONGs que se pediam pela libertação de Sakineh contavam com figuras como a 

de Fernando Henrique Cardoso no apoio32.  

 Foi então que em 18 de novembro de 2010, uma resolução é votada no comitê de direitos 

humanos da Assembleia Geral da ONU expressando "preocupação profunda com as recorrentes 

violações dos direitos humanos" no Irã e aprovando um relatório específico ao tema. O Brasil 

então se abstém colocando que “a maneira pela qual algumas situações de direitos humanos são 

destacadas, enquanto outras não, serve apenas para reforçar que questões de direitos humanos 

são tratadas de forma seletiva e politizada”, segundo o representante do Brasil, Alan Sellos, e 

que a assembleia não era o espaço adequado para discutir o tema e sim o Conselho de Direitos 

Humanos da ONU. A resolução, aprovada no comitê de direitos humanos da Assembleia Geral, 

foi patrocinada por 42 países liderados pelo Canadá33.  

 Antes da votação, Dilma Rousseff, como presidente eleita, sobe o tom das declarações 

sobre a execução da iraniana Sakineh apontando que não tinha “status oficial para fazer isso”, 

 
29 GLOBO G1, ‘Contrariado', Lula assina decreto que impõe sanções da ONU contra Irã’, ago/2010, 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/lula-assina-decreto-da-onu-que-amplia-sancoes-ao-ira-diz-amo-

rim.html 
30 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Reino Unido pede que Irã cancele execução por apedrejamento’, jul/2020, 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2010/07/763992-reino-unido-pede-que-ira-cancele-execucao-por-apedre-

jamento.shtml 
31 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Teerã rejeita proposta de asilo feita por Lula’, ago/2010, https://www1.fo-

lha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0408201002.htm 
32 FOLHA DE SÃO PAULO ‘Serra afirma que "troglodita de direita" é quem apoia presidente do Irã’, jul/2010, 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2010/07/774771-serra-afirma-que-troglodita-de-direita-e-quem-apoia-pre-

sidente-do-ira.shtml 
33 NAÇÕES UNIDAS, ‘Terceiro Comitê Aprova Resoluções sobre Direitos Humanos em Mianmar, Irã, Repú-

blica Popular Democrática da Coreia’ nov/2010, https://www.un.org/press/en/2010/gashc3998.doc.htm 
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mas que considerava “uma coisa muito bárbara”34, criticando depois expressamente a abstenção 

do Brasil na resolução de novembro em entrevista concedida ao jornal "Washington Post", em 

dezembro de 201035. Aliás, a primeira pergunta endereçada à Dilma, se “ter sido uma prisioneira 

política lhe dá mais simpatia por outros prisioneiros políticos?” depois, “isso afetará sua política 

em relação ao Irã, por exemplo?” foram respondidas indicando sua posição contrária a práticas 

“medievais” contra mulheres, das quais “não há nuance” e que não faria “nenhuma concessão 

sobre esse assunto” e destacou que não era a presidente do país ainda, mas que a sua “posição 

não mudar[ia] quando assumisse o cargo” e que “não concord[a] com a forma como o Brasil 

votou”. “Não é minha posição”, disse.  

 Saltando para fevereiro de 2011, o Chanceler do Irã, Ali Akbar Salehi, declara que “pode 

haver conflitos em certas áreas na relação bilateral”, mas pedia à Dilma que que não mudasse 

o padrão de votação do Brasil na ONU36. Porém, em março de 2011, a posição brasileira no 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas correspondeu com as declarações de Dilma, 

votando a favor da resolução que determinava a nomeação de um relator especial para examinar 

a situação dos direitos humanos no Irã. Primeira vez em temas relacionados ao Oriente Médio 

no CDH, o Brasil votou ao lado dos Estados Unidos e distante de China e Rússia, em resolução 

que teve sete votos contrários, dentre China, Cuba, Paquistão e Rússia, e vinte e dois a favor, 

dentre eles Estados Unidos, Panamá, Colômbia e o Brasil. À época, a embaixadora brasileira 

em Genebra, Maria Nazareth Azevedo, que também se pronunciou dizendo que "o documento 

aprovado reflete o ponto de vista compartilhado sobre o fato de que a situação dos direitos 

humanos no Irã merece a atenção do Conselho de Direitos Humanos". O voto, enfim, indicava 

não só mudança significativa em relação a votações anteriores do Brasil em direitos humanos, 

mas principalmente contrastava com os marcos da relação brasileira e iraniana no ano anterior 

(Vasconcelos e Guimarães, 2017). 

  A nomeação de relatores especiais para monitorar violações de direitos humanos em 

países específicos é o mecanismo do sistema extra-convencional de proteção mais afamado pela 

antiga Comissão de Direitos Humanos, vinculada ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC), 

órgão que deu lugar ao Conselho de Direitos Humanos atrelado à AGNU, em 200637. Unindo-

 
34 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Dilma critica apedrejamento de Sakineh e diz que é uma prática 'bárbara'’ 

nov/2010, https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0411201002.htm 
35 https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/03/AR2010120306540_pf.html 
36 https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2011/03/01/interna_politica,212732/chanceler-do-ira-pede-que-

brasil-nao-retire-apoio-nas-votacoes-da-onu.shtml 
37 Procedimento criado ao calor da prática dos diferentes relatores especiais e grupos de trabalho, especialmente 

os temáticos, inspirando-se na atuação bastante afamada do Grupo de Trabalho sobre as Detenções Arbitrárias. 



70 

 

 

se a Coreia do Norte e Mianmar, ao Irã não eram designados relatores especiais desde 2001, 

época em que o Brasil também se absteve na votação. Desde o governo Ahmadinejad, de todo 

modo, investigadores especiais não tinham permissão de entrada no país.38  

 Em 2011, o envio foi endossado pelo relatório do então secretário-geral da ONU, Ban 

Ki-moon que, apresentado à AGNU em novembro de 2010, apontava que a situação no Irã 

refletia uma “intensificação da repressão aos defensores dos direitos humanos, aos militantes 

dos direitos das mulheres, aos jornalistas e aos opositores do governo", diz o divulgado. Em 

fevereiro de 2010, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas já havia condenado a 

“repressão injusta de cidadãos iranianos inocentes” depois de episódios de manifestação após 

eleições presidenciais de 2009, quando Mahmoud Ahmadinejad vence o seu segundo mandato.  

Por fim, antes de assumir o comando do Ministério da Defesa em agosto (2011-2015), 

Celso Amorim se manifestou pela primeira vez sobre a política externa do novo governo e em 

entrevista, disse ter posição contrária à do Brasil na votação do Conselho de Direitos Humanos 

da ONU39. Apesar de negativas do Itamaraty, o afastamento entre Brasil e Irã pôde ser ilustrado 

pelas declarações de Ali Akbar Javanfekr, porta-voz pessoal de Ahmadinejad, contra a política 

externa de Dilma Rousseff. Em tom incomum à diplomacia, disse que desde a posse de Dilma, 

Brasil e Irã se afastaram e que a presidente “golpeou tudo que Lula havia feito” na relação com 

o país e “destruiu anos de bom relacionamento”40. Ahmadinejad também faz visitas oficiais pela 

América Latina sem incluir o Brasil no roteiro. E somente em julho de 2015, o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas chega ao Plano de Ação Conjunto Abrangente sobre o programa 

nuclear iraniano, um ajuste negociado entre países do P5+1 (Alemanha, China, França, Estados 

Unidos, Reino Unido e Rússia), União Europeia e Irã. Em janeiro do ano seguinte, a AIEA 

confirmou que o Irã cumpriu as exigências do acordo assinado em Viena, então Estados Unidos 

e União Europeia suspendem suas sanções, e o governo brasileiro revoga o seu regime aplicado 

também. A Petrobrás fecha seu escritório no Irã somente em fevereiro de 2019, junto dos de 

NY, África, Japão e Irã.41  

Na Tabela n. 5, a seguir, é possível visualizar um resumo dos principais elementos da 

 
38 The previous mandate established by the Commission on Human Rights was terminated in 2002. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx 
39 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Declaração de ex-chanceler gera desconforto dentro do governo’. mar/2011. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2803201109.htm  
40CARTA CAPITAL. ‘Brasil e Irã se distanciam sob Dilma, diz analista’, jan/2012, https://www.cartacapi-

tal.com.br/mundo/brasil-e-ira-se-distanciaram-sob-dilma-diz-analista/ 
41 REUTERS. ‘Petrobras vai fechar escritórios em NY, África, Irã e Japão, diz CEO’, fev/2010, https://econo-

mia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/02/27/petrobras-vai-fechar-escritorios-em-ny-africa-ira-e-japao-diz-

ceo.htm?cmpid=copiaecola 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
https://www.cartacapital.com.br/mundo/brasil-e-ira-se-distanciaram-sob-dilma-diz-analista/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/brasil-e-ira-se-distanciaram-sob-dilma-diz-analista/
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análise comparativa. 

 

Tabela 5. Efeitos do perfil e indícios das posições no caso Irã na ONU 

   Contexto de engajamento presidencial  

 

Lula da 

Silva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 17 de maio de 2010, Declaração de Teerã é assinada entre Brasil, Turquia e Irã em 

meio a críticas internas. 

 

09 de junho de 2010, Brasil e Turquia votaram contra, mas CSNU aprova a 

Resolução 1929 que impõe a quarta rodada de sanções contra Irã.  

 

31 de julho de 2010, Lula propõe receber no Brasil mulher condenada à morte por 

apedrejamento no Irã, mas Ahmadinejad descarta conceder o asilo. 

  

Dilma 

Rousseff 

  05 de dezembro de 2010, Rousseff, eleita, diz discordar da postura em relação ao 

Irã em entrevista no Washington post. “Não concordo com o modo como o 

Brasil votou. Não é a minha posição”, sobre o voto e 18 de novembro de 2010.  

 

28 de fevereiro de 2011, Chanceler do Irã, Ali Akbar Salehi, admite que “pode 

haver conflitos em certas áreas na relação bilateral”, mas pede a Dilma que 

que não mude o padrão de votação do Brasil na ONU. 

  

   Perfil de liderança e o comportamento externo  

 

Lula da 

Silva 

 

Perfis 

moderados 

e sem 

diferença 

relevante 

entre eles 
 

  

Brasil se abstém na proposta à AGNU sobre DH do Irã 

 

18 de novembro de 2010, Brasil se abstém de votar a proposta de 

Resolução do terceiro comitê da Assembleia Geral das Nações 

Unidas que condenou violações de direitos humanos no Irã.  

  

Dilma 

Rousseff 

  
 

Brasil vota a favor no CDH da ONU contra o Irã 

 

24 de março de 2011, na 16ª sessão do Conselho de Direitos Humanos o 

Brasil vota a favor da Resolução que nomeia relator especial para 

examinar a situação no Irã e expressa preocupação a falta de 

cooperação com o pedido anterior da Assembleia Geral sobre os 

direitos humanos no país. 

  

   Outros desdobramentos    

Lula da 

Silva 

 

 

 

 
 

17 de dezembro de 2010, o início dos protestos na Tunísia marca o início das 

revoltas Árabes no início de 2011. 

 

17 de março de 2011, o Brasil se abstém de votar na Resolução 1793, que autoriza 

o uso da força na Líbia. 

 

24 de março de 2011, Celso Amorim faz primeira menção à imprensa sobre política 

externa e manifestou ser contrário à posição do Brasil na votação. 

 

09 de janeiro de 2012, Ahmadinejad faz visitas oficiais pela América Latina sem 

incluir o Brasil no roteiro. 

  

Dilma 

Rousseff 

  

  

Fonte: Elaborada pela autora 



72 

 

 

  Enfim, no intervalo de cinco meses, as posições do Brasil e a relação com o Irã dão 

uma guinada. Se no ano de 2010, se engendrava esforços na mediação de um acordo para o 

programa nuclear (Vigevani e Calandrin 2019), em 2011, o contexto mudou para um chanceler 

que pedia ao Brasil que não mudasse seu padrão de votação na ONU e Brasil vota no Conselho 

de Direitos Humanos ao lado dos Estados Unidos. O caso se dá em momentos dos quais ambos 

presidentes parecem contar com níveis bastante amplos de autoria de deliberação e aspectos 

proximamente comparáveis em termos de questão temática, de país envolvido, foro, e, em 

alguma medida, de cenário internacional pois a posição de Dilma Rousseff é declarada de forma 

específica mesmo antes dos acontecimentos na Tunísia e os desdobramentos do levante árabe, 

por mais que eles tenham permeado a decisão quando tomada, em março. Seria provavelmente 

o contexto mais propício a uma evidência da semelhança entre perfis quanto às posições, mas 

não foi o que pudemos observar.  

Enquanto Lula teve mais incentivo à construção de reputação e engajamento 

internacional ao final do mandato (J. Renshon, Dafoe, e Huth 2018), Dilma pode ter sido afetada 

também pelas dinâmicas de seu primeiro ano de mandato, especialmente se tratando de questão 

saliente da política externa e que envolvia uma questão de direitos humanos que acompanhou 

outras decisões do seu mandato, e especialmente atrelado ao gênero. Num estudo de análise de 

conteúdo dos pronunciamentos oficiais, Danielle Costa da Silva e Lorena Granja Hernández 

(2020, 27–28) demonstram que não só houve uma conotação especial de Dilma em questões de 

gênero nas exposições em relação a políticas domésticas, como em direitos humanos e temas 

relacionados às mulheres e a democracia em política externa, Dilma se alinha às próprias ideias 

nos comportamentos observados.  

 

 

3.3 Dilma Rousseff e F. H. Cardoso nas crises entre o Paraguai e o MERCOSUL 

 

Desde os anos 1990, o envolvimento do Brasil entre situações de instabilidade e rupturas 

democráticas no Paraguai cresceu em volume de casos e lideranças brasileiras que lidaram com 

suas questões. O primeiro desses exemplos é a atuação de Fernando Henrique Cardoso na crise 

paraguaia de maio de 1996. Diante da iminência de uma ruptura democrática contra o então 

presidente paraguaio, Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Brasil conseguiu se articular com 

Uruguai e Argentina para avisar ao general Lino Oviedo que se houvesse algum ataque ao 



73 

 

 

palácio presidencial ele significaria sanções e exclusão imediata de Paraguai do Mercosul. Anos 

depois, e como último maior caso, foi a atuação de Dilma Rousseff que, em junho de 2012, 

após o impeachment que o destituiu em pouco mais de 24 do cargo o então presidente Fernando 

Lugo (2008-2012), se reuniu com presidentes de Uruguai e Argentina e decidem na reunião de 

cúpula do Mercosul, acionar o protocolo de suspensão do Paraguai do Mercosul. Esta análise 

busca ilustrar a relação de perfis de liderança com a forma e o rumo do comportamento 

brasileiro de ambos os casos. 

No Paraguai de Wasmosy, a crise institucional se desdobrou pelo pedido do presidente 

à renúncia do comandante do Exército, o general Lino Oviedo, que era pré-candidato 

presidencial e recusa a destituição, ameaçando a atacar o palácio presidencial a partir de um 

quartel em que se dirige na noite de 22 de abril de 1996. Anos antes, em 1989, Lino Oviedo foi 

um dos grandes líderes do golpe militar que pôs fim à ditadura de 35 anos de Alfredo Stroessner 

no país. Como um braço direito do general Andrés Rodríguez, o substituto de Stroessner na 

presidência (1989-1993), Oviedo ascendeu rapidamente de posições dentro do Exército, e, na 

presidência de Juan Carlos Wasmosy, foi nomeado o chefe das Forças Armadas. Com grupos 

de apoio importantes dentro do Partido Colorado, Oviedo começa a disputar espaço com o 

presidente, o que “fazia, publicamente, contas da força militar dele, dos comandos que ele tinha, 

das divisões que ele tinha”, segundo Henrique Lampreia, então ministro das relações exteriores 

do Brasil (2016, 7). 

A mediação do embaixador brasileiro em Assunção, de embaixadores do Mercosul e 

Estados Unidos ao final dissolveu a crise ameaçando o bloqueio ao país e a expulsão imediata 

do Paraguai do Mercosul. O recado foi transmitido por meios indiretos ao general Lino Oviedo, 

e na hipótese de a ameaça golpista prosperar, o governo brasileiro aventou fechar desde os 

portos brasileiros de Santos e de Paranaguá pelos quais o Paraguai escoa a sua produção, ao 

fechamento da ponte da Amizade, que liga os municípios de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad 

del Leste.42  

A participação do Brasil na gestão de crises políticas e rupturas democráticas na região 

é o escopo do projeto de pesquisa em andamento atualmente no CPDOC43, com Oliver Stuenkel 

 
42 FOLHA DE SÃO PAULO. ‘Mercosul fez ameaça a general’ abr/1996,  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/4/24/mundo/16.html 
43 Sediado no Centro de Pesquisa e Documentação (CPDOC)/Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas e em colaboração com outras escolas e unidades da FGV, o Centro de Estudos sobre Relações 

Internacionais promove a pesquisa intitulada “Pax Brasiliana? Um Estudo da Atuação Brasileira em Crises 

Constitucionais e Diplomáticas na América Latina (1990-2015)” com Oliver Stuenkel como pesquisador 
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como pesquisador principal. O trabalho analisa a atuação brasileira em diversos casos de crise 

institucional e as entrevistas coletadas no âmbito da pesquisa foram disponibilizadas em acervo 

digitalizado. Bastante ricas a análise aqui proposta, utilizamos duas delas em especial para nos 

aproximar do comportamento presidencial de Fernando Henrique Cardoso à época.  

Para cenários de crise na região, a partir de meados dos anos 1990 se atribuiu com mais 

frequência ao Brasil a expectativa em liderar mediações e diálogos entre os países da região na 

situação de alguma instabilidade democrática. Em relação ao Paraguai isso ganha proporções 

mais intensas nos anos seguintes, mas em 1996, época do caso, o papel de apoiar e defender a 

democracia na região era construção da Organização dos Estados Americanos por excelência. 

O acompanhamento do representante da OEA e do embaixador dos Estados Unidos é presente 

no caso todo, mas o envolvimento de Fernando Henrique nessa questão parecia querer disputar  

influência em especial. Pela visão do então chanceler, Henrique Lampréia (2016), “sem dúvida 

havia uma diferença muito marcante entre o interesse do governo, [e] do Fernando Henrique 

Cardoso, em particular” e certo ímpeto em afastar a solução da crise no âmbito da OEA parece 

um motor importante da liderança de Fernando Henrique sob a questão. Para Augusto Guilhon, 

o objetivo brasileiro era demonstrar que, com o processo de integração regional, as tradições 

autoritárias sul-americanas haviam se tornado parte do passado: "um golpe no Paraguai 

mancharia o esforço de modernização aos olhos da Europa e EUA"44.  

Os níveis apresentados por Fernando Henrique Cardoso em complexidade conceitual 

nos permitem esperar que o perfil aberto a informações desconcentrasse ambientes decisórios, 

que unisse a participação e opinião de outros atores no processo e em termos de posição externa, 

que explorasse alternativas, negociações e posturas que mantivessem margens de manobra. Seu 

baixo nível de viés de grupo, traduzido na ênfase da relação com os outros, indicariam uma 

disposição à criação de consensos, acomodação de decisões.  

Fernando Henrique corrobora  o perfil aberto a informações pela forma a qual favorece 

a nível internacional as participações de Carlos Menem, presidente da Argentina, de Julio María 

Sanguinetti presidente do Uruguai e a presidência dos Estados Unidos no âmbito da OEA entre 

os diálogos. Na tarde da ameaça, Oviedo estava no quartel, recusa receber uma delegação de 

representantes da Argentina, Brasil, Estados Unidos e Uruguai, mas somente o esforço do grupo 

poderia indicar uma atuação conjunta do Mercosul. Como coloca Tullo Vigevani, o Brasil atuou 

 
principal. https://ri.fgv.br/pesquisa/pax-brasiliana-um-estudo-da-atuacao-brasileira-em-crises-constitucionais-e-

diplomaticas-na-america-l/apresentacao 
44 ESTADO DE SÃO PAULO. ‘Crise expõe tendência da diplomacia brasileira’, set/2009,  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/341711/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y 
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de maneira "compartilhada"45, ao lado de aliados como Argentina, Uruguai e EUA.  

Mas ressalvando parte dessa ideia, o embaixador brasileiro no Paraguai durante a crise, 

o diplomata Márcio Paulo Oliveira Dias, em entrevista ao CPDOC, expôs aspectos que podem 

ser considerados nuances a uma acomodação de posições daqueles atores. A primeira porque, 

para Dias, o Itamaraty tinha a posição brasileira “bem delineada” até antes de assumir seu posto 

em Assunção, há meses da crise, tendo em vista que o comportamento de Oviedo e a queda de 

apoio político de Wasmosy indicavam iminência de uma situação crítica (2018, 3). Ainda, dias 

antes de demitir Oviedo, Wasmosy teria pedido apoio ao embaixador brasileiro e, não só 

confiando no diplomata, viaja de imediato ao Brasil para pessoalmente acertar com Fernando 

Henrique o suporte brasileiro caso acontecesse a tentativa de golpe por parte de Oviedo. O papel 

da Argentina seria, também, uma segunda nuance indicativa de que a decisão brasileira já estava 

fechada. Sobre a percepção de que a Argentina poderia descordar da posição, Márcio Dias diz 

ser uma “hipótese sim”, que “não assinaria embaixo”, mas era a sua impressão: “não sei... É a 

minha impressão.” Em plena noite da crise e ameaça de bombardeio ao palácio, estavam lá em 

reunião Wasmosy, o embaixador brasileiro e o americano, o advogado geral da união e, quanto 

ao embaixador da Argentina, “Wasmosy não deixou entrar naquela noite” (Dias 2018, 7). Os 

três ministros das relações exteriores dos países Brasil, Argentina e Uruguai visitaram juntos 

Wasmosy em 1996. 

Aparentemente, a posição brasileira teria se mantido aberta a participação de atores, mas 

pouco definida junto deles e acomodada por posições diversas como eventualmente a argentina. 

O posicionamento brasileiro teria contado com adesões mais que construções e esse é o aspecto 

que contraria um efeito da ênfase da relação com outros do perfil presidencial justamente. 

Contudo, uma pessoa relevante a todo o processo foi o general Zenildo Gonzaga 

Zoroastro de Lucena. O militar brasileiro e ministro do Exército entre 1992 e 1998, foi 

aconselhado a exercer o papel de moderador sobre Oviedo e foi quem lhe transmitiu as 

consequências de um bloqueio e expulsão do Mercosul das quais o Brasil estava disposto. Sobre 

a atuação do militar, Lampreia justifica que Zenildo teria “uma ligação pessoal com o Oviedo 

e tudo”. Como continua, “a relação militar entre Brasil e Paraguai é muito forte”, “ eles estudam 

muito em escolas militares brasileiras, Estado Maior e tudo. Então, há uma ligação muito forte, 

mas eu não creio que nada disso tenha tido um papel relevante”, “acho que foi basicamente uma 

operação diplomática” (Lampreia 2016, 6). 

 
45 Ibidem. 
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No Paraguai de Lugo, a destituição do presidente e os desdobramentos que desencadeou 

no âmbito do Mercosul constitui um dos principais eventos da política externa Dilma Rousseff. 

Entre 21 e 22 de junho de 2012, o rito do impeachment de Fernando Lugo levou pouco mais de 

30 horas entre a denúncia na Câmara dos Deputados e sua votação no Senado paraguaio. 

Rapidamente também, a Unasul classificou como quebra de princípios democráticos a ausência 

da possibilidade de defesa, a OEA manifesta preocupação reconhecendo a rapidez do processo 

e em sete dias, a reunião de Chefes de Estado do Mercosul na Argentina reconhecia uma ruptura 

democrática no Paraguai por injustiça de destituição e determinava a suspensão da participação 

do país nos órgãos deliberativos do bloco até o retorno da ordem democrática pela posse de um 

presidente eleito. Na mesma reunião, foi decidido considerar a Venezuela como membro pleno 

do Mercosul a partir da próxima cúpula, considerando que aguardava por seis anos a ratificação 

do senado paraguaio da sua adesão. Para a suspensão do Paraguai, foi acionado o Protocolo de 

Ushuaia, celebrado em 1998 e ratificado por todos os estados-partes como mecanismo de 

proteção democrática criado como decorrência também ao caso de Oviedo do qual 

comparamos. A participação brasileira, bem como a atuação de Dilma Rousseff nesse processo 

traça paralelos significativos à Fernando Henrique no sentido do engajamento, ambiente e 

definição do posicionamento externo quanto ao Paraguai.  

Primeiro por tomar a frente da condução da iniciativa, que, além da agenda presidencial 

denotar numa gama de reuniões que foram marcadas, uma correspondência feita à Secretária 

de Estado dos Estados Unidos, aberta pelo Wikileaks sugere diretamente o impulso de afastar 

a OEA da questão e tomar a frente do diálogo regional e da arquitetura de medidas eventuais a 

questão. Roberta Jacobson como assistente da Secretaria de Estado em correspondência escreve 

à Hillary Clinton, Secretária de Estado dos Estados Unidos na época que:“I understand from 

the Secretary's call with foreign minister Patriota that Brazil is using that term [coulp] as well 

as calling them "an interruption in democratic order," which would allow the invocation of the 

OAS democratic charter. E entre trechos taxados, complementa“I have talked to the Brazilians, 

urging use of the OAS' institutional capability for national dialogue and launching the electoral 

process, but the Brazilians have boxed themselves in, and will want to be seen as leading”. 

Segundo pela articulação da posição brasileira sobre a questão, que envolveu uma gama 

de reuniões com presidentes e ministros, que dispomos detalhes na Tabela 6, e merece destaque 

o voo que Dilma Rousseff faz a São Paulo para encontrar com Lula antes de ir para a Argentina 

na Cúpula da qual o Paraguai foi suspenso e o convencimento com o presidente do Paraguai. A 

conversa pessoal com Lula surpreenderia se não fosse a forma em que Dilma tratou também o 
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diálogo com o Uruguai. Em livro de depoimentos de Pepe Mujica, um trecho descreve que, por 

não estar convencido sobre a suspensão, Marco Aurélio Garcia teria enviado um avião brasileiro  

para buscar um emissário de Mujica para se reunir com Dilma Rousseff pessoalmente e tratar 

do Paraguai. Por risco de espionagem, Dilma não queria tratar por telefone a questão. Assim, a 

presidente o teria convencido da posição brasileira (Danza e Tulbovitz 2015, 226). 

A articulação envolvendo a adesão da Venezuela como membro pleno, que desde julho 

de 2006 aguardava a aprovação no congresso paraguaio, envolveu outra manobra. Ao expulsar 

o Paraguai e considerar a entrada da Venezuela sem a aprovação, Dilma teria encomendado ao 

advogado-geral da União um parecer que sustentaria a decisão. Por mais que tenham colocado 

como indício da desaprovação do Itamaraty à posição46, o impasse institucional para realizar o 

documento tem uma gama de análises que sugerem um movimento juridicamente específico de 

se elaborar. 

Nos processos decisórios do Mercosul, há a clara proeminência dos governos em relação 

as instituições da organização (Malamud, 2014), mas o consenso intergovernamental que certas 

questões exigem expressamente criam situações de timing decisório do qual, é comum que essas 

questões que não atinjam o consenso em determinado momento, ficam na verdade aguardando 

até que outro momento ou timing preciso ele se viabiliza e àquela questão é dado um andamento 

definido (Silva e Hernández 2020). No intergovernamentalismo, é mais a regra de negociação 

e decisão no âmbito do bloco do que a exceção (Malamud 2003; 2010).  

De certo, a capacidade de Mercosul e o Protocolo de Ushuaia em assegurar as vigências 

democráticas dependem de deliberações bastante pautadas na aproximação das relações 

intergovernamentais e nos níveis de cúpula de decisão. Eles evidenciam a atuação presidencial 

como elemento chave do mecanismo institucional, quando a aplicação depende de seus 

consideráveis gatilhos de decisão, porém as assimetrias de poder controladas entre as posições 

dos membros em cada questão é fator recorrente em geral, ao movimento do bloco, e nos casos 

analisados especificamente também pareceram ser (Malamud 2010; 2003; Mello 2002).  

Na Tabela n. 6, a seguir, é possível visualizar um resumo dos principais elementos da 

análise comparativa. 

 

 

 
46 CORREIO BRAZILIENSE. ‘Sem medo de comprar briga’, set/2012 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/56067/noticia.htm?sequence=1 
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Tabela 6. Efeitos do perfil e indícios das posições sobre o Paraguai no Mercosul 

   Contexto de engajamento presidencial  

 

F. H.  

Cardoso 

 

 

 

 19 de abril de 1996, o presidente Wasmosy viaja ao Brasil, encoberto pelo 

embaixador brasileiro para pedir apoio antes de fazer a demissão de Oviedo. 

  

Dilma 

Rousseff 

  24 de abril de 2012, e-mail à Secretária de Estado Americano à Hillary Clinton 

informando que o Brasil quer ser visto como “líder” da condução do caso. 

 
 

   Perfil de liderança e o comportamento externo  

 

 

 

 

 

 

F. H.  

Cardoso 

  

 

 

 

Perfil aberto 

a participa-

ção de atores 

de entorno e 

que se dispõe 

a construir 

consensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

moderado 

nos aspectos 

da análise 

 
Ambiente decisório desconcentrado aos demais atores, mas posição 

brasileira não plenamente consensual prevalece 

 

22 de abril, Wasmosy pede a renúncia de Oviedo que faz ameaças de 

ataque ao palácio da presidência e recusa a receber uma delegação 

composta por Argentina, Brasil, Estados Unidos e Uruguai 

  

22 de abril, suspeita de desacordo da Argentina deixa o embaixador 

fora da reunião com o Presidente Wasmosy na noite da crise 

 

23 de abril, ligação do militar e ministro do Exército brasileiro Zenildo 

de Lucena a Oviedo, apresentando as consequências a partir do Brasil 

no golpe, entre elas a expulsão do Mercosul. 

  

 

 

 

 

 

 

Dilma 

Rousseff 

  
 

Ambiente decisório desconcentrado aos demais atores, mas posição 

brasileira não plenamente consensual prevalece 

 

21 de junho, quinta-feira no Rio de Janeiro para reunião de chefes de 

Estado e de Governo da Unasul, antes se encontra com a Presidência 

do Uruguai, José Mujica, 

 

25 de junho de 2012, reunião com Antonio Patriota, às 10h30, reunião 

com Guido Mantega, às 15h, videoconferência com a presidente da 

Argentina, Cristina Kirchner, às 16h 

 

26 ou 27 de junho, governo brasileiro manda avião buscar emissário de 

Pepe Mujica para reunião com Dilma para convencê-lo da suspensão 

do Paraguai. 

 

28 de junho, Dilma viaja para São Paulo, tem encontro com Lula e de lá 

parte para Mendoza, Argentina, para a Cúpula de Chefes de Estado 

do Mercosul. Liga para Luís Inácio Lucena Adams pedindo o parecer 

da procuradoria geral da união para resolver o impasse institucional 

do Mercosul. 

  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Por fim, a comparação dos casos e comportamentos presidenciais demonstram aspectos 

bastante análogos. Ambos sugerem que os presidentes tiveram a disposição em liderar o diálogo 

regional, escanteando a OEA através de uma rápida caracterização da situação como de ruptura 
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democrática, pela identificação do âmbito de diálogo que a articulação com líderes do Mercosul  

sugeria e apresentando o rol de soluções que o Brasil estaria disposto mecanismos institucionais 

do bloco. Há muitos indícios de que o concerto foi arquitetado com a participação de todos os 

membros, mas menos sinais de que posições foram acomodadas ou formuladas por um processo 

simétrico entre os atores da mesa. Essa relação entre o perfil e o caso sugere que outros fatores 

tenham imperado na definição dos resultados, especialmente os correspondentes às capacidades 

de investimento e expectativa democráticas de entorno de uma relação assimétrica e dependente 

entre Brasil e Paraguai, assim como o adensamento das inciativas regionais, algo caro a FHC e 

Dilma Rousseff em semelhante intensidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos de política externa brasileira têm revisado aspectos centrais sobre a ascensão 

e o declínio que a inserção internacional do país teria tomado na cena global da última década. 

Em perspectiva, por exemplo, a redução do engajamento externo brasileiro pode ter significado 

mais um retorno a níveis anteriores das interações externas do que uma queda expressiva como 

se sugeria (Rodrigues, Urdinez, e Oliveira 2019). Na prevalência da assertividade internacional 

do período Lula, a defesa de grandes princípios da ordem global teria ficado mais intricada a 

interesses domésticos profundos do que um papel das ideias poderia supor (Schenoni, Lopes, e 

Casarões 2019). Entre sinais emitidos à visibilidade externa e às percepções internas, a descida 

de status nos governos Dilma pode ter partido mais de uma decisão deliberada que um grande 

incidente das estratégias externas (Casarões 2019). Assim como, considerando os custos de um 

período intensivo da política externa brasileira, o término dele teria sido tão suscetível quanto 

o recomendado a um país que não teria virado ainda a nova potência do sistema internacional 

(Schenoni, Lopes, e Casarões 2019; Bastos e Hiratuka 2017; Gonçalves 2017). Influenciada por 

essas compreensões e caminho geral da disciplina, a pesquisa procurou utilizar um método 

específico ao estudo de líderes individuais e política externa para tentar se aproximar da 

hipótese sobre a contribuição da liderança presidencial às inclinações da política externa 

brasileira durante o período Dilma Rousseff em especial. 

Personalizando presidentes da história recente, os achados deste estudo indicaram que 

o perfil de liderança de Dilma Rousseff teria dificilmente desempenhado um papel crítico nos 

rumos da política externa brasileira do seu período. Em função de características-chaves como 

a percepção de líderes em relação às restrições, à abertura em termos de informações e opções, 

assim como a atenção mais tendente à apoios ou metas, o perfil de Dilma Rousseff apresentou 

níveis moderados em todas elas. Em comparação, seus traços não só ficaram próximos a média 

de traços brasileira como não diferem significativamente da própria personalidade presidencial 

de Lula da Silva, quem sucedeu. E, principalmente, quanto aos indícios empíricos do efeito que 

os diferentes e semelhantes perfis teriam exercido nos resultados externos, os casos ilustraram 

poucas evidencias de que se possa associar as personalidades presidenciais às posições adotadas 

na política externa recente.  

A decisão em estudar características pessoais de líderes políticos costuma predeterminar 

a resposta à pergunta se essa variável deve considerada a proeminente na explicação de uma 

decisão externa ou de um evento internacional específico (Parasiliti, Byman, e Pollack 2001), 
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mas não foi esse o caso da trabalho. O objetivo central foi abordar os mecanismos psicológicos 

de estilos do comportamento de líderes em política externa por um modelo que, estruturado em 

função deles, fosse possível e replicável para a análise. A eleição de um método comparativo 

da personalidade presidencial na concepção específica de decisões da política externa também 

nos permitiu aproximar do peso de que impulsos exógenos tendem a obter, uma vez que o grau 

com que os indivíduos respondem às situações, incentivos e restrições políticas seria em si uma 

disposição apreensível pelos perfis de personalidade e a variação entre eles (Hermann, 1987).  

No decorrer do primeiro capítulo, o trabalho buscou explorar estudos da política externa 

brasileira que abordaram o papel e as interações do ator presidencial com atores e a burocracia 

dos arranjos decisórios brasileiros. Através de pesquisas e vertentes que foram ganhando espaço 

com cada experiência de líder presidencial do país, foi exposto como a análise dos presidentes 

em política externa preteriu indicadores da atenção presidencial no lugar de estudos sistemati-

zados de características pessoais implicadas nas dinâmicas de decisão. Foi abordado, posterior-

mente, o caminho da literatura sobre os decisores individuais que variam as suas interpretações 

e respostas aos incentivos estruturais, se fundamentam em mecanismos psicológicos que podem 

ser acessados para além de uma perspectiva idiossincrática, e que foram reformulando questões 

centrais à análise do ambiente decisório. Por fim, nos concentramos no instrumental da perso-

nalidade e perfis de liderança para delinear os conceitos que se assumem fontes de preferências, 

crenças e percepções mais consistentes da relação de líderes com ambiente e variáveis críticas 

das disposições individuais de líderes na formulação de política externa.  

Em relação às opções de método tratadas no segundo capítulo, analisar personalidades 

presidenciais é uma tarefa de desafios bem abordados pela literatura e que buscamos contornar 

através das saídas que o Leadership Trait Analysis tem apresentado em pouco mais de três 

décadas de pesquisa na análise de política externa. Um olhar à "caixa preta" da psicologia de 

líderes tem mostrado a importância dos estudos de personalidade em inúmeros contextos da 

política, principalmente permite desenvolver um conjunto mais preciso de hipóteses em relação 

a liderança e dimensões centrais das dinâmicas políticas decisórias. Isso aliado às técnicas at-

a-distance que propõem inferir perfis de líderes a partir de características verbais estimadas de 

um material relativamente independente ao comportamento da análise e não só confirmatórios 

dos próprios diagnósticos.  

No terceiro capítulo, por meio de uma breve análise empírica, buscamos confrontar a 

dinâmica scores com as principais direções da literatura sobre o perfil presidencial de Dilma 

Rousseff e analisar comparativamente os efeitos do modelo perante a atuação de presidentes 
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brasileiros antes dela, Lula e Fernando Henrique. Entre fatores contextuais de maior semelhança 

possível a ambos os casos, a opção de lidar com a correlação do conjunto de variáveis sobre o 

comportamento externo foi procurar nas questões as circunstâncias que configuravam pontos 

bastante análogos de decisão para que as diferenças de personalidade fossem melhor 

observadas. Não que os casos permitam generalizar o resultado para todas questões externas do 

período, considerando a própria especificidade constitutiva da análise de política externa, 

porém, ao menos em função das dimensões de liderança que o estudo se propôs abordar e em 

ocasiões propícias à análise comparativa, rejeitamos a hipótese do perfil presidencial como um 

dos fatores determinantes entre os concorrentes.  

É interessante notar que aspectos de ativismo e engajamento pessoal de Dilma Rousseff 

estiveram presentes nas duas posições ilustradas. Pode-se dizer que nesses casos mais ou menos 

representativos da política externa do período, a condução da presidente envolveu decisões 

assertivas e, em ambos os casos, evidenciou inciativas estruturadas mais do que reativas aos 

eventos de cada órbita. No caso paraguaio, objetivos de alagamento e aprofundamento do bloco 

de integração do Mercosul, assim como o manejo da crise no âmbito a iniciativa exprime um 

momento com intensidade na região, por mais que seja o compromisso brasileiro de longa data. 

E no caso do iraniano, se imprimiu também um tom incisivo sobre a consistência da agenda 

brasileira de direitos humanos, considerando que a seletividade sobre a proteção desses temas 

também foi criticada em posicionamentos futuros do mesmo governo. 

A assertividade internacional do Brasil caminhava em ascensão há mais de duas décadas 

e presumia também, por essa razão, que eventuais inflexões possam estar vinculadas a variáveis 

alheias aos gabinetes presidenciais de todo modo. As construções sobre o interesse presidencial, 

nesse sentido, ou assumem que desejos e crenças dos presidentes alteram significativamente os 

resultados políticos, mas não podem inferi-los a partir do próprio comportamento, ou assumem 

que o interesse presidencial é deduzido da lógica das circunstâncias, mas na contagem coerente 

da casualidade deve demonstrar como os efeitos são exercidos, evitando ainda o viés em direção 

a um ativismo.  

Líderes, por fim, buscam imprimir sua marca no rumo dos eventos bem como enfrentam 

um rol de normas e expectativas que estão enraizadas no entendimento da nação sobre o seu 

papel no cargo. A ascensão de sucessores políticos é uma questão particular a esse binômio e 

paralelos consideráveis na história de líderes e sucessores sul-americanos podem confirmar que 

confundem a equação. Em contextos sucessórios, os governos herdam a permanência de um 

arcabouço institucional, político partidário e operacional da política externa, e é possível, nesse 
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sentido, que uma erosão da capacidade de articulação desses presidentes e os principais agentes 

de política externa, apenas reflita condições com as quais parte dos esforços do nova presidência 

fica em tornar as estruturas administrativas responsivas ao gabinete e alcançar a sintonia entre 

as estruturas herdadas e os incentivos da sua liderança. Assim, restrições políticas que o governo 

Dilma Rousseff enfrentou compõem uma lógica de continuidade e mudança bastante particular. 

E, em referência ao rol de conjunturas internas e externas da inserção internacional apontada 

pela literatura, as conclusões desta pesquisa só tendem a corroborar. 

A recente atenção dada a perfis presidenciais nas dinâmicas da política externa brasileira 

eleva hipóteses de como líderes presidenciais estariam implicados a como se formula, decide 

ou se altera a política externa brasileira contemporânea. O pluralismo de tradições da análise 

de política externa abarca décadas de observação aos estilos de líderes e os micro-fundamentos 

do comportamento político desses atores. Esse momento potencializa, enfim, a produção de 

análises alternativas e complementares ao estudo da política externa brasileira e esforços dessa 

linha de investigação trazem discussões cada vez mais necessárias a compreensão do governo 

Dilma Rousseff e dos presidentes brasileiros em profundidade.  
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ANEXO 

 

Tabela 8. Eventos, posições de política externa e reuniões que envolveram a Presidente 

Eventos, reuniões ou posições de política 

externa  

Encontros multilaterais 

Viagens realizadas 

visitas Recebidas  

 Data e local 

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães 

designado Representante-Geral do 

Mercosul 

     Mercosul 19.jan.2011, Brasília – Brasil 

Viagem da Presidente Dilma à Argentina   V   Argentina 
31.jan.2011, Buenos Aires – 

Argentina 

Acordo entre o Itamaraty e o BNDES para 

biocombustíveis em PED 
     Brasil 17.fev.2011, Brasília – Brasil 

Visita do Secretário Geral da OEA ao 

Brasil 
   R OEA 21.fev.2011, Brasília – Brasil 

Visita do Primeiro Ministro do Timor-Leste 

ao Brasil 
   R Timor-Leste 02.mar.2011, Brasília – Brasil 

Abstenção à resolução da ONU (CS) contra 

a Líbia 
     ONU, Líbia 

17.mar.2011, Conselho de Segurança 

da ONU em Nova Iorque 

Visita do Presidente dos EUA ao Brasil    R EUA 18.mar.2011, Brasília – Brasil 

Apoio à resolução da ONU (CDH) contra 

Irã 
     ONU, Irã 

24.mar.2011, 16ª sessão do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, 

Genebra – Suíça 

Apoio à resolução da ONU (CDH) contra 

Síria 
     ONU, Síria 

24.mar.2011, 16ª sessão do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, 

Genebra – Suíça 

Visita da Presidente Dilma à Portugal   V   Portugal 28.mar.2011, Lisboa, Portugal. 

Crítica à solicitação da CIDH da OEA 

sobre Belo Monte 
     OEA 05.abr.2011, Brasília – Brasil 

Crítica ao relatório do departamento de 

estado dos EUA sobre DH 
     EUA 08.abr.2011, Brasília – Brasil 

Viagem a da Presidente Dilma à Grécia 

para diálogo sobre a crise e organização 

das olimpíadas 

 V  Grécia 09.abr.2011, Atenas - Grécia 

Visita da Presidente Dilma à China   V   China 10.abr.2011, Pequim, China 

Entrada da África do Sul no BRIC E    

BRIC e 

África do 

Sul 

14.abr.2011, III Cúpula dos BRICS, 

Sanya – China 

Participação no Fórum de Boao para a 

Ásia 
E    

BRIC e 

África do 

Sul 

15.abr.2011, X Conferência Anual do 

Fórum de Boao para a Ásia 

Brasil retalia OEA por causa do caso Belo 

Monte e suspende recursos 
     OEA 30.abr.2011, Brasília – Brasil 

Visita do Presidente da Alemanha ao Brasil    R Alemanha 04.mai.2011, Brasília – Brasil 

Visita do Primeiro Ministro da Suécia ao 

Brasil 
   R Suécia 16.mai.2011, Brasília – Brasil 

Declaração dos Estados-Partes do      Honduras 24.mai.2011, Assunção, Paraguai 
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MERCOSUL e Venezuela sobre Honduras 

Viagem da Presidente Dilma ao Uruguai   V   Uruguai 30.mai.2011, Montevidéu, Uruguai 

Fundo de financiamento do setor 

educacional FEM, do Mercosul 
     Mercosul 31.mai.2011, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da Venezuela ao Brasil    R Venezuela 06.jun.2011, Brasília - Brasil 

Visita do Secretário Geral da ONU ao 

Brasil 
   R ONU 16.jun.2011, Brasília - Brasil 

 Eleição de José Graziano à diretoria-geral 

da FAO 
     ONU, FAO 26.jun.2011, FAO - ONU 

Mercosul assina acordos e o Plano 

Estratégico de Ação Social do Mercosul 
E     Mercosul 

28.jun.2011, XLI Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Assunção - 

Paraguai  

Viagem da Presidente Dilma ao Paraguai   V   Paraguai 29.jun.2011, Assunção, Paraguai 

Doação de alimentos para a região do 

Chifre da África 
     PMA/ONU 28.jul.2011, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidente Dilma ao Peru para 

posse de Ollanta Humala  
  V   Peru 28.jul.2011, Lima - Peru 

Visita da Presidente da Argentina ao Brasil    R Argentina 29.jul.2011, Brasília - Brasil 

Voto de aprovação da condenação à Síria 

Conselho de Segurança da ONU  
     ONU, Síria 03.ago.2011, Brasília - Brasil 

Visita do Primeiro-Ministro do Canadá ao 

Brasil 
   R Canadá 05.ago.2011, Brasília - Brasil 

Envio de uma delegação conjunta a Síria 

pelo IBAS 
     IBAS, Síria 08.ago.2011, Damasco - Síria 

Reunião ministerial do BASIC      BASIC 25.ago.2011, Inhotim - Minas Gerais 

Posição brasileira na Conferência de Paris 

sobre a Líbia 
     Líbia 01.set.2011, Paris, França 

O conceito de "Responsabilidade ao 

Proteger" no discurso de abertura da 66ª 

Assembleia 

E     ONU 

21.set.2011, 66ª Debate anual da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Discurso de Abertura, Nova 

Iorque - EUA. 

Bolívia suspende construção de estrada 

com financiamento brasileiro 
     Bolívia 27.set.2011, Brasília - Brasil 

Participação na Missão de paz da ONU no 

Líbano 
     

ONU, 

Líbano 
29.set.2011, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidente Dilma à Bélgica   V   Bélgica 30.set.2011, Bruxelas - Bélgica 

Participação na V Cúpula Brasil - União 

Europeia 
E    

Cúpula 

Brasil - 

União 

Europeia 

02.out.2011, Bruxelas - Bélgica 

Viagem da Presidente Dilma à Bulgária   V   Bulgária 05.out.2011, Sófia - Bulgária 

Viagem da Presidente Dilma à Turquia   V   Turquia 06.out.2011, Istambul - Turquia 

Construção conjunta de um satélite com 

tecnologia trilateral, o SIBAS 
E     IBAS 

18.out.2011, V Cúpula IBAS, Pretória 

- África do Sul 

Viagem da Presidente Dilma à 

Moçambique 
  V   

Moçambiqu

e 
18.out.2011, Maputo - Moçambique 
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Viagem da Presidente Dilma à Angola   V   Angola 20.out.2011, Luanda - Angola 

Visita do Presidente da Ucrânia ao Brasil    R Ucrânia 23.out.2011, Brasília - Brasil 

Ação humanitária brasileira na América 

Central 
     ONU 28.out.2011, Brasília - Brasil 

V Cúpula de Chefes de Estado da UNASUL E    Unasul 

29.out.2011, V Cúpula da União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), 

Assunção - Paraguai 

VI Cúpula do G20, com Patriota e Mantega 

Dilma mencionou intenção em oferecer 

auxílio aos países europeus através do FMI 

e se reúne com primeiro-ministro chinês 

E    G20 
01.nov.2011, VI Cúpula do G20, 

Cannes - França 

Projetos financiados pelo do Fundo IBAS - 

Inauguração de Centro Multiesportivo 
     IBAS 19.nov.2011, Ramalá - Palestina 

Brasil não assina o texto final por 

considera-lo problemático e longe de uma 

segunda rodada do Protocolo de Kyoto. 

Dilma: “o Brasil tomará suas próprias 

iniciativas”. Na véspera, tinha determinado 

a intensificação na fiscalização contra o 

desmatamento na Amazônia Legal, que em 

2011 atingiu o menor nível em 23 anos 

    ONU 
28.nov.2011, 17a Conferência do 

Clima 

Viagem da Presidente Dilma à Venezuela   V   Venezuela 30.nov.2011, Caracas - Venezuela 

III Cúpula CALC que dá início à CELAC      CELAC 02.dez.2011, Caracas - Venezuela 

Viagem da Presidente Dilma à Argentina 

para posse Cristina Kirchner 
  V   Argentina 

09.dez.2011, Buenos Aires - 

Argentina 

Visita da Diretora da ONU-Mulheres ao 

Brasil 
   R 

ONU, 

Mulheres 
12.dez.2011, Brasília - Brasil 

Visita do Primeiro-Ministro da França ao 

Brasil 
   R França 14.dez.2011, Brasília - Brasil 

Assinado acordo de Livre comércio com a 

Palestina e Mercosul 
     

Mercosul, 

Palestina 

20.dez.2011, XLII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Montevidéu - 

Uruguai 

Viagem da Presidente Dilma à Cuba   V   Cuba 30.jan.2012, Havana - Cuba 

Viagem da Presidente Dilma ao Haiti 

discutindo a entrada de haitianos no Brasil 

desde o terremoto de 2010 

  V   Haiti 01.fev.2012, Porto Príncipe - Haiti 

Acordo de Cooperação Econômica (ACE 

55) com o México 
     México 07.fev.2012, Brasília - Brasil 

Visita do Primeiro-Ministro da Finlândia 

ao Brasil  
   R Finlândia 12.fev.2012, Brasília - Brasil 

Suspensão da compra de aeronaves da 

Embraer pela Força Aérea dos Estados 

Unidos 

     EUA 01.mar.2012, Brasília - Brasil 

Visita da Presidenta Dilma Rousseff à 

Alemanha 
  V   Alemanha 02.mar.2012, Hannover - Alemanha 

Anuncio de preocupação com “tsunami 

monetário” 
     Alemanha 05.mar.2012, Berlim - Alemanha 

Visita do Presidente do Benin ao Brasil    R Benin 22.mar.2012, Brasília - Brasil 
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BRICS anuncia a criação do Banco de 

Desenvolvimento na cúpula e Dilma tem 

reunião bilateral com primeiro-ministro da  

Índia 

E     BRICS 
27.mar.2012, IV Cúpula dos BRICS - 

Nova Delhi - Índia 

Primeira Viagem da Presidente Dilma aos 

EUA, com resultados de cooperação em 

desenvolvimento energético, educação e 

comércio  

  V   EUA 09.abr.2012, Washington - EUA 

Dilma critica 'políticas expansionistas' na 

VI Cúpula das Américas Dilma e tem 

reunião bilateral com Presidente Manuel 

Santos  

E    

Cúpula das 

Américas, 

EUA 

14.abr.2012, VI Cúpula das 

Américas, Colômbia - Cartagena das 

Índias 

Visita da Secretária de Estado dos Estados 

Unidos da América ao Brasil 
   R EUA 16.abr.2012, Brasília - Brasil 

Primeira Conferência Anual de Alto Nível 

da Parceria para um Governo Aberto 
     EUA 17.abr.2012, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente do Uruguai ao Brasil    R Uruguai 19.abr.2012, Brasília - Brasil 

Apoio à resolução da ONU (CDH) contra 

Síria 
     ONU, Síria 

01.jun.2012, 19ª sessão do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, 

Genebra - Suíça 

Visita do Rei da Espanha ao Brasil    R Espanha 04.jun.2012, Brasília - Brasil 

Projetos financiados pelo do Fundo IBAS - 

Projeto agrícola no Laos 
     IBAS 05.jun.2012, Paksane - Laos 

Concessão de Asilo ao Boliviano Roger 

Pinto Molina 
     Bolívia 08.jun.2012, Brasília - Brasil 

Acompanhamento sobre a situação na Síria      Síria 08.jun.2012, Brasília - Brasil 

Renovação de metas e inclusão do combate 

à pobreza no documento final da Rio+20 
     RIO+20 

13.jun.2012, Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável Rio+20, Rio de Janeiro - 

Brasil. 

Dilma articula reunião entre os líderes dos 

BRICS em paralelo à VII Cúpula do G20 e 

encontrou-se com Mario Monti da Itália, 

Angela Merkel, Vladmir Putin e Mariano 

Rajoy da Espanha 

E    G20 
18.jun.2012, VII Cúpula do G20, Los 

Cabos - México 

Comunicado Conjunto entre Brasil e 

Turquia (ver) 
   R Turquia 21.jun.2012, Rio de Janeiro - Brasil 

Comunicado Conjunto entre Brasil e China 

(ver) 
   R China  21.jun.2012, Rio de Janeiro - Brasil 

Senado brasileiro aprova revisão do 

Tratado de Itaipu pelo Brasil 
     Paraguai 23.jun.2012, Brasília - Brasil 

Renúncia de Samuel Pinheiro Guimarães 

como Alto Representante Geral do 

Mercosul 

     Mercosul 27.jun.2012, Brasília - Brasil 

Suspensão do Paraguai do Mercosul em 

reunião extraordinária da Cúpula dos 

Chefes de Estado do Mercosul 

E    
Mercosul, 

Paraguai 

28.jun.2012, XLIII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Mendoza - 

Argentina 

Cooperação para facilitação de viagens 

entre Brasil-EUA 
     EUA 11.jul.2012, Brasília - Brasil 
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Doação do Brasil ao UNICEF      Brasil 17.jul.2012, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidenta Dilma Rousseff ao 

Reino Unido para assistir abertura dos 

Jogos Olímpicos e foi recebida pela rainha 

em reunião privada em Buckingham 

  V   
Reino 

Unido 
25.jul.2012, Londres - Reino Unido 

Adesão da Venezuela como membro pleno 

do Mercosul  
E    

Mercosul, 

Venezuela 

30.jul.2012, Cúpula Extraordinária 

dos Chefes de Estado do Mercosul, 

Brasília - Brasil.  

Ivan Ramalho designado Representante-

Geral do Mercosul 
     Mercosul 

30.jul.2012, Cúpula de Chanceleres 

do Mercosul, Brasília - Brasil.  

Visita do Presidente do Uruguai ao Brasil    R Uruguai 31.jul.2012, Brasília - Brasil 

Morte de cidadãos brasileiros na Bolívia      Bolívia 15.ago.2012, San Matías - Bolívia 

Eleição do Brasil ao Comitê da Comissão 

de Construção da Paz na ONU, acolhe 

recomendações da ONU (CDH) de renovar 

comissão de Inquérito para a Síria e 

discursa sobre crise financeira, ambiente e 

Oriente Médio  

     ONU, Síria 
25.set.2012, Nova Iorque - EUA, 67ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas 

Visita do Primeiro-Ministro do Reino 

Unido ao Brasil 
   R 

Reino 

Unido 
27.set.2012, Brasília - Brasil 

3ª Cúpula América do Sul - Países Árabes e 

assina acordo de Cooperação com o 

Equador 

E     Equador 
01.out.2012, Lima – Peru, 3ª Cúpula 

América do Sul - Países Árabes 

Visita do Presidente da Irlanda ao Brasil     R Irlanda 07.out.2012, Brasília - Brasil 

Brasil eleito para compor Conselho de 

Direitos Humanos da ONU 
     ONU 

12.nov.2012, ONU, Nova Iorque - 

EUA 

Acordo de Cooperação com a Angola      Angola 13.nov.2012, Brasília - Brasil 

Visita da Presidente Dilma Rousseff à 

Espanha 
  V   Espanha 15.nov.2012, Madri - Espanha 

XXII Cúpula Ibero-Americana      Espanha 
16.nov.2012, XXII Cúpula Ibero-

Americana - Cádis - Espanha 

Adesão do Brasil ao Tratado de amizade e 

cooperação do Sudeste Asiático (TAC) 
     ASEAN 17.nov.2012, Phnom Penh - Camboja 

Comunicado do MERCOSUL sobre a 

situação da Palestina 
     

Mercosul, 

Palestina 
17.nov.2012, Brasília - Brasil 

Declaração do IBAS sobre o conflito em 

Gaza 
     IBAS, Gaza 21.nov.2012, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidenta Dilma Rousseff à 

Argentina 
  V   Argentina 

26.nov.2012, Los Cardales - 

Argentina 

Reconhecimento da Palestina como 

membro observador na Assembleia-Geral 

da ONU. Em 2011, Dilma lamentou “não 

poder saudar, desta tribuna, o ingresso 

pleno da Palestina na ONU”. Itamaraty fez 

campanha e votou a favor da resolução 

     
ONU, 

Palestina 
29.nov.2012, Nova Iorque - EUA 

VI Cúpula de Chefes de Estado da 

UNASUL 
E    Unasul 

30.nov.2012, VI Reunião Ordinária 

do Conselho de Chefes de Estado e 

de Governo da UNASUL, Lima - 

Peru 
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Memorando de Entendimento com a 

Guiana sobre Infraestrutura 
     Guiana 05.dez.2012, Brasília - Brasil 

Assinatura do protocolo de adesão da 

Bolívia como membro pleno do Mercosul 
     

Mercosul, 

Bolívia 

07.dez.2012, XLIV Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Brasília - 

Brasil 

Viagem da Presidente Dilma à França 

tratando crise econômica mundial e de 

acordos de ciência e tecnologia 

  V   França 11.dez.2012, Paris - França 

Viagem da Presidente Dilma à Rússia 

tratando de assuntos comerciais 
  V   Rússia 14.dez.2012, Moscou - Rússia 

Candidatura brasileira à Direção da OMC      OMC 28.dez.2012, Brasília - Brasil 

VI Cúpula Brasil - EU E    

Cúpula 

Brasil - 

União 

Europeia 

24.jan.2013, Brasília - Brasil 

Viagem ao Chile para a I Cúpula CELAC-

União Europeia, I Cúpula CELAC e 

encontro oficial com Piñera e presidente do 

México, Enrique Peña Nieto  

 E    

Chile, 

CELAC, 

União 

Europeia 

26.jan.2013, Santiago - Chile 

Apresentação do Embaixador Roberto 

Azevêdo ao Conselho-Geral da OMC 
     OMC 31.jan.2013, Genebra - Suíça 

III Cúpula América do Sul-África (ASA) E     ASA 
18.fev.2013, Malabo - Guine 

Equatorial  

Viagem da Presidente Dilma Rousseff à 

Nigéria 
  V   Nigeria 22.fev.2013, Abuja - Nigéria 

Visita do Primeiro-Ministro da Nova 

Zelândia ao Brasil 
   R 

Nova 

Zelândia 
11.mar.2013, Brasília - Brasil 

Cerimônia fúnebre do presidente 

venezuelano Hugo Chávez 
 V  Venezuela 07. mar.2013, Caracas - Venezuela 

Viagem da Presidente Dilma Rousseff à 

Itália e ao Vaticano 
 V  Itália 17.mar.2013, Roma - Itália 

BRICS aprova relatório de viabilidade do 

Banco de Desenvolvimento 
E    BRICS 

26.mar.2013, V Cúpula dos BRICS, 

Durban - África do Sul 

Voto a favor da abertura do Tratado de 

Comércio de Armas na ONU 
     ONU 

02.abr.2013, Assembleia-Geral das 

Nações Unidas 

Reunião de Cúpula Extraordinária da 

Unasul 
   Unasul 

18.abr.2013, Reunião de Cúpula 

Extraordinária da Unasul, Lima - 

Peru 

Brasileiros detidos em Oruro na Bolívia      Bolívia 22.abr.2013, Oruro - Bolívia 

Viagem da Presidente Dilma à Argentina  V  Argentina 
25.abr.2013, Buenos Aires - 

Argentina 

Acordo sobre serviços aéreos com o 

Equador 
     Equador 03.mai.2013, Brasília - Brasil 

  Eleição de Roberto Azevêdo à chefia da 

OMC 
     OMC 07.mai.2013, OMC 

Visita do Presidente do Egito ao Brasil    R Egito 08.mai.2013, Brasília - Brasil 

Situação na Síria      Síria 09.mai.2013, Brasília - Brasil 
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Pedido ao presidente alemão auxílio para a 

Comissão da Verdade 
     Alemanha 13.mai.2013, Brasília - Brasil 

Voto de abstenção à resolução da ONU 

sobre a Síria 
     ONU, Síria 15.mai.2013, Nova Iorque - EUA 

Quatro acordos de cooperação com a 

Etiópia - Renegociação de US$ 900 milhões 

em dívidas de países africanos, Brasil é 

único país latino-americano a enviar chefe 

de estado para o encontro 

  V   

Região 

Africana, 

Etiópia 

24.mai.2013, Encontro de líderes 

mundiais para celebrar a União 

Africana e os 50 anos fundação de 

sua predecessora, a Organização da 

Unidade Africana (OUA), em Adis 

Abeba - Etiópia. 

Anúncio de que a Aliança do Pacífico “não 

tira sono” do Brasil 
     

Aliança do 

Pacífico 
25.mai.2013, Brasília - Brasil 

Brasil assina Tratado sobre o Comércio de 

Armas 
     ONU 03.jun.2013, Nova Iorque - EUA 

OEA tenta redefinir combate às drogas, 

Brasil toma posição neutra 
     

OEA, EUA, 

Guatemala 

04.jun.2013, XLIII Assembleia-Geral 

da OEA, Antigua - Guatemala 

Senado aprova criação do Instituto Social 

do Mercosul 
     Mercosul 06.jun.2013, Brasília - Brasil 

Visita da Presidenta Dilma Rousseff à 

Portugal 
  V   Portugal 09.jun.2013, Lisboa - Portugal 

Apresentação do Ministro Patriota na 

Comissão de Relações Exteriores do 

Senado 

     Brasil  20.jun.2013, Brasília - Brasil 

Depredação ao Palácio do Itamaraty      Brasil 21.jun.2013, Brasília - Brasil 

Sexta revisão da política comercial do 

Brasil na OMC 
     OMC 26.jun.2013, Brasília - Brasil 

Governo brasileiro chama embaixador dos 

EUA para explicar espionagem NSA 
     EUA 07.jul.2013, Palácio do Planalto 

Repúdio à espionagem americana no 

Mercosul e adesão da Guiana e Suriname 

como membros associados no Mercosul 

E     

Mercosul, 

Guiana e 

Suriname 

11.jul.2013, XLV Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Montevidéu - 

Uruguai 

Patriota vai à cerimônia de posse do 

Presidente do Irã 
     Irã 01.ago.2013, Teerã - Irã 

Libertação dos torcedores brasileiros 

detidos na Bolívia 
     Bolívia 02.ago.2013, Oruro - Bolívia 

Rumores do perdão da dívida de Países 

Africanos 
     África 06.ago.2013, Brasília - Brasil 

Visita do Secretário de Estado dos EUA ao 

Brasil 
   R EUA 08.ago.2013, Brasília - Brasil 

Dilma vai à cerimônia de posse do 

Presidente Horácio Cartes no Paraguai 
  V   Paraguai 14.ago.2013, Assunção - Paraguai 

Declaração do IBAS sobre processo de paz 

no Oriente Médio 
     

IBAS, 

Oriente 

Médio 

23.ago.2013, Brasília - Brasil 

Ingresso do Senador Roger Pinto Molina 

em território brasileiro 
     Bolívia 24.ago.2013, Brasília - Brasil 

Troca de Ministro das Relações Exteriores - 

Luiz Alberto Figueiredo 
     Brasil 28.ago.2013, Brasília - Brasil 
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VII Cúpula da Unasul E   Unasul 
20.ago.2013, VII Cúpula da Unasul, 

Paramaribo - Suriname 

Ministro da Justiça viaja aos EUA para 

tratar de espionagem NSA 
     EUA 02.set.2013, Washington - EUA 

Brasil reforça oposição à intervenção 

militar na Síria no G20 e faz encontro 

informal dos BRICS à antes da reunião do 

G20 

E    G20, Síria 
05.set.2013, VIII Cúpula do G20, São 

Petersburgo - Rússia 

Reunião Especial do Conselho geral da 

OMC 
     OMC 07.set.2013, Genebra - Suíça 

Suspenção de visita de Estado aos EUA em 

razão da espionagem NSA 
     EUA 17.set.2013, Brasília - Brasil 

Repúdio na abertura da 68ª Assembleia 

Geral da ONU à espionagem da NSA 
     EUA, ONU 

23.set.2013, 68ª  Debate anual da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Discurso de Abertura, Nova 

Iorque - EUA. 

Reunião de Ministros do BRICS à margem 

da AGONU 
     IBAS 

25.set.2013, ONU, Nova Iorque - 

EUA 

Aprovação da resolução sobre a Síria no 

Conselho de Segurança 
     Síria 

28.set.2013, ONU, Nova Iorque - 

EUA 

VII Cúpula de Chefes de Estado da 

UNASUL 
E    Unasul 

30.set.2013, VII Cúpula da União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), 

Paramaribo - Suriname 

Visita do Presidente do Paraguai ao Brasil    R Paraguai 30.set.2013, Brasília - Brasil 

Denúncia de espionagem por agência de 

inteligência canadense 
     Canadá 07.out.2013, Brasília - Brasil 

Contribuições Humanitárias do Brasil à 

Síria 
     Síria 08.out.2013, Brasília - Brasil 

Participação da Presidente Dilma na 

Inauguração de linha de transmissão de 

Itaipú 

  V   Paraguai 
29.out.2013, Complexo binacional de 

Itaipú, Hernadárias - Paraguai 

Brasil e Alemanha apresentam à ONU 

projeto de resolução sobre privacidade na 

era digital 

     
Alemanha, 

ONU 

01.nov.2013, ONU, Nova Iorque - 

EUA 

Inauguração de polo regional de pesquisa 

agrícola 
     Mali 07.nov.2013, Sotuba - Mali 

Viagem da Presente Dilma ao Peru   V   Peru 08.nov.2013, Lima - Peru 

Visita do Presidente do Uruguai ao Brasil    R Uruguai 10.nov.2013, Brasília - Brasil 

ONU aprova o projeto de resolução 

apresentado por Brasil e Alemanha 
     

Alemanha, 

ONU 

26.nov.2013, ONU, Nova Iorque - 

EUA 

Parlasul tem orçamento aprovado, mas 

adia eleições diretas para 2020 
     Mercosul 02.dez.2013, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da França ao Brasil    R França 13.dez.2013, Brasília - Brasil 

Aprovação de Adesão da Venezuela ao 

Mercosul pelo Legislativo paraguaio 
     Mercosul 18.dez.2013, Assunção - Paraguai 

Greve dos Servidores do Itamaraty      Brasil 12.jan.2014, Brasília - Brasil 

Contribuições Humanitárias do Brasil à      Síria 17.jan.2014, Brasília - Brasil 
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Síria 

Dilma vai ao Fórum Econômico Mundial 

de Davos e visita a sede da FIFA 

acompanhada pelo presidente da 

organização Joseph Blatter 

E     FEM 
24.jan.2014, Fórum Econômico 

Mundial de Davos - Suíça 

II Cúpula dos Estados Latino-americanos e 

Caribenhos (CELAC) 
E     CELAC 30.jan.2014, Havana - Cuba 

Chanceleres da UNASUL aprovam 

resolução para assessorar diálogo na 

Venezuela 

E     
Unasul, 

Venezuela 

12.mar.2014, Santiago do Chile - 

Chile 

Abstenção na resolução da ONU (AG) 

sobre referendo de anexação da Criméia 
     

ONU, 

Ucrânia e 

Rússia 

27.mar.2014, Assembleia-Geral da 

ONU 

VII Cúpula Brasil - União Europeia E    

Cúpula 

Brasil - 

União 

Européia 

24.abr.2014, Bruxelas - Bélgica 

Comunicado sobre o diálogo na Venezuela 

na 46ª Cúpula dos Chefes de Estado do 

Mercosul. 

E     Venezuela 

20.mai.2014, 46ª Cúpula dos Chefes 

de Estado do Mercosul, Caracas - 

Venezuela 

Visita da Presidente do Chile ao Brasil    R Chile 12.jun.2014, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da Angola ao Brasil     R Angola 16.jun.2014, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da Rússia ao Brasil    R Rússia 14.jul.2014, Brasília - Brasil 

BRICS assina acordo constitutivo do Banco 

de Investimento 
E  

 

BRICS 15.jul.2014, VI Cúpula dos BRICS 

Visita do Primeiro Ministro da Índia ao 

Brasil 
   R 

Índia 16.jul.2014, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da China ao Brasil    R China 17.jul.2014, Brasília - Brasil 

Cúpula de Brasília de líderes da China e da 

América Latina e Caribe 
     

China, 

América 

Latina 

17.jul.2014, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente da Comissão Europeia 

ao Brasil 
     

Comissão 

Europeia 
17.jul.2014, Brasília - Brasil 

Avanços no andamento do Banco do Sul no 

seio do Mercosul 
     Mercosul 

29.jul.2014, XLVI Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Caracas - 

Venezuela 

Visita do Primeiro-Ministro do Japão ao 

Brasil 
   R Japão 07.ago.2014, Brasília - Brasil 

Brasil não assina a carta final da Cúpula 

do Clima 
     ONU 

23.set.2014, Cúpula do Clima, Nova 

Iorque - EUA. 

Reforço do diálogo em casos de conflito e 

terrorismo, na ONU (AG) 
     

ONU, 

Estado 

Islâmico 

24.set.2014, 69ª Debate anual da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Discurso de Abertura, Nova 

Iorque - EUA. 

Encerramento do contencioso entre Brasil e 

EUA sobre o algodão 
     EUA 01.out.2014, Brasília - Brasil 

Esclarecimento sobre a nomeação em 

cargos de direção e assessoria no Itamaraty 
     Brasil 16.out.2014, Brasília - Brasil 
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Em IX Cúpula do G20 critica Rússia em 

sua intervenção na Ucrânia e eclipsa 

acordo econômico 

E    G20 
14.nov.2014, IX Cúpula do G20, 

Brisbane - Austrália 

Apoio à resolução da ONU de DH contra 

Coreia do Norte 
     

Coréia do 

Norte 

18.nov.2014, Comitê de Direitos 

Humanos da Assembleia Geral da 

ONU, Nova Iorque - EUA 

Contribuição brasileira ao combate 

internacional ao vírus do ebola 
     

Libéria, 

Serra Leoa 
03.dez.2014, Brasília - Brasil 

UNASUL inaugura sede permanente em 

Quito e discute Cidadania Sul-Americana  
E    Unasul 

05.dez.2014, Reunião Extraordinária 

de Chefes de Estado da UNASUL, 

Quito - Equador 

Admissão do Brasil no comitê consultivo da 

UNRWA 
     ONU 12.dez.2014, Nova Iorque - EUA 

Renovação do FOCEM na presidência pro-

tempore do Mercosul 
 E    

FOCEM, 

Mercosul 

17.dez.2014, XLVII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Paraná -

Argentina 

Troca de Ministro das Relações Exteriores - 

Mauro Vieira 
     Brasil 31.dez.2014, Itamaraty  

Participação da Presidente Dilma na posse 

de Evo Morales na Bolívia 
  V   Bolívia 

22.jan.2015, Cerimônia de Posse de 

Evo Morales, La Paz - Bolívia 

Florisvaldo Fier designado Representante-

Geral do Mercosul 
     Mercosul 26.jan.2015, Brasília - Brasil 

III Cúpula da CELAC  E    CELAC 
28.jan.2015, III Cúpula da CELAC, 

Sâo José - Costa Rica 

Viagem da Presidente Dilma ao Uruguai 

para posse de Tabaré Vázquez e encontro 

com José Mujica 

  V   Uruguai 28.fev.2015, Montevidéu - Uruguai 

Visita da Comissão de Chanceleres da 

UNASUL à Venezuela 
     

Unasul, 

Venezuela 
06.mar.2015, Caracas - Venezuela 

Assinatura do 5° Protocolo Adicional 

(ACE-55) com o México 
     México 09.mar.2015, Rio de Janeiro - Brasil 

Reunião da Comissão de Chanceles da 

UNASUL sobre a Venezuela 
     

Unasul, 

Venezuela 
14.mar.2015, Quito - Equador 

Violação de correspondência eletrônica 

relativa à candidatura brasileira à OMC 
     EUA, OMC 24.mar.2015, Brasília - Brasil 

Criação da relatoria especial sobre "O 

Direito à Privacidade na Era Digital" 
     ONU 26.mar.2015, Genebra - Suíça 

Abstenção à resolução da ONU de DH 

contra o Irã 
     Irã 

27.mar.2015, Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, Nova Iorque - 

EUA 

Abstenção à resolução da ONU de DH 

contra a Síria 
     Síria 

27.mar.2015, Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, Nova Iorque - 

EUA 

VII Cúpula das Américas E    
Cúpula das 

Américas 
10.abr.2015, Cidade do Panamá 

Visita da Presidente da Coréia o Brasil    R Coréia 25.abr.2015, Brasília - Brasil 

Execução de cidadão brasileiro na 

Indonésia 
     Indonésia 28.abr.2015, Brasília - Brasil 
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Projeto de cooperação Sul-Sul para 

produtores de algodão na África e América 

Latina 

     

África 

América 

Latina 

30.abr.2015, Brasília - Brasil 

Reunião de negociadores chefes do 

Mercosul e da União Europeia 
     

Mercosul e 

União 

Europeia 

11.mai.2015, Bruxelas - Bélgica 

Visita da Vice-Presidente do Vietnã ao 

Brasil 
   R Vietnã 15.mai.2015, Brasília - Brasil 

Visita do Primeiro-Ministro da China ao 

Brasil 
   R China 18.mai.2015, Brasília - Brasil 

Visita do Presidente do Uruguai ao Brasil    R Uruguai 21.mai.2015, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidente Dilma ao México   V   México 26.mai.2015, Cidade do México 

Acordo de cooperação Brazil-OECD, o 

primeiro passo concreto da aproximação 

com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico  

   OCDE 05.jun.2015, Paris - França 

Reeleição de José Graziano à diretoria-

geral da FAO 
     ONU 06.jun.2015, Roma - Itália 

Turquia chama para consulta seu 

Embaixador no Brasil depois de 

declarações do Senado sobre o povo 

armênio e o centenário da “campanha de 

extermínio de sua população” envolvendo o 

Império Otomano  

     Turquia 09.jun.2015, Brasília - Brasil 

II Cúpula CELAC-União Europeia  E    

CELAC, 

União 

Europeia 

10.jun.2015, Bruxelas - Bélgica 

Itamaraty teria liberado documentos de 

'Operação Abafa' do caso Lula 
     Brasil 12.jun.2015, Brasília - Brasil 

Visita da Comissão Externa do Senado à 

Venezuela 
     Venezuela 18.jun.2015, Caracas - Venezuela 

Declaração política de Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai na ONU (CDH) 
     ONU 22.jun.2015, Genebra - Suíça 

Segunda viagem da Presidente Dilma aos 

EUA 
  V   EUA 

29.jun.2015, Nova York, Washington 

e São Francisco - EUA 

Brasil vota a favor sobre resolução do CDH 

à Síria 
     Síria 02.jul.2015, Nova York - EUA 

Embaixada do Brasil no Haiti exigiria 

pagamento propina para vistos 
     Haiti 07.jul.2015, Porto Príncipe - Haiti 

Firmados acordos entre os bancos de 

desenvolvimento nacionais e o Banco do 

BRICS 

E    BRICS 
09.jul.2015, VII Cúpula dos BRICS, 

Ufá - Rússia 

Viagem da Presidente Dilma à Itália   V   Itália 10.jul.2015, Roma - Itália 

Novo protocolo de adesão da Bolívia como 

membro pleno do Mercosul 
     

Mercosul, 

Bolívia 

16.jul.2015, XLVIII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Brasília - 

Brasil. 

Visita da Presidente da Argentina ao Brasil    R Argentina 17.jul.2015, Brasília - Brasil 

Negociação de acordo comercial com a      Mercosul, 
17.jul.2015, XLVIII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Brasília - 
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União Europeia no Mercosul UE Brasil. 

Visita da Chanceler da Alemanha ao Brasil    R Alemanha 20.ago.2015, Brasília - Brasil 

Estabelecimento de relações diplomáticas 

com as Ilhas Cook 
     Ilhas Cook 

01.set.2015, Wellington - Nova 

Zelândia 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável 
     ONU 25.set.2015, Nova Iorque - EUA 

Viagem da Presidente Dilma à Colômbia   V   Colômbia 08.out.2015, Bogotá - Colômbia 

Doação de US$ 250 mil ao PMA para o 

Haiti 
     Haiti 14.out.2015, Itamaraty 

Pedido de painel no contencioso na OMC 

conta Indonésia 
     

OMC, 

Indonésia 
16.out.2015, Genebra - Suíça 

Viagem da Presidente Dilma à Suécia   V   Suécia 
18.out.2015, Linköping e Estocolmo - 

Suécia 

Viagem da Presidente Dilma à Finlândia   V   Finlândia 20.out.2015, Helsinque - Finlândia 

Presidente promulga adesão do Brasil como 

sócio regional no BDC (Banco de 

Desenvolvimento do Caribe) 

     Caribe  23.out.2015, Bridgetown, Barbados 

Visita do Príncipe e a Princesa do Japão ao 

Brasil 
   R Japão 28.out.2015, Brasília - Brasil 

Designação de Facilitadora das 

negociações da reforma do CS da ONU 
     ONU 28.out.2015, Nova Iorque - EUA 

Brasil aprova Resolução de combate à 

corrupção na ONU 
     ONU 06.nov.2015, Nova Iorque - EUA 

IV Cúpula América do Sul - Países Árabes 

(ASPA) 
     ASPA 09.nov.2015, Riade - Arábia Saudita 

I Reunião para ampliação do acordo de 

complementação econômica com o México 
     México 13.nov.2015, Cidade do México 

X Cúpula do G20 E    G20 
15.nov.2015, X Cúpula do G20, 

Antália - Turquia 

Apoio à Resolução da ONU (CS) sobre 

combate ao Estado Islâmico 
     ONU 24.nov.2015, Nova Iorque - EUA 

Brasil foi o único PED a se comprometer 

com redução absoluta de gases na COP 21 
     ONU 

30.nov.2015, 21.ª sessão anual da 

Conferência das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações 

Climáticas, em Paris. 

Acompanhamento das eleições legislativas 

na Venezuela 
     Venezuela 03.dez.2015, Caracas - Venezuela 

Dilma Rousseff participou da cerimônia de 

posse de Mauricio Macri 
  V  Argentina 10.dez.2015, Brasília - Brasil 

Troca de listas de pedidos para Acordo 

ACE-53 com o México 
     México 19.dez.2015, Brasília - Brasil 

Cúpula de Chefes de Estado no Mercosul  E    Mercosul 

20.dez.2015, XLVII Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul, Assunção - 

Paraguai 

Apoio à Resolução do CSONU sobre a Síria      Síria 22.dez.2015, Nova Iorque - EUA 

IV Cúpula de Chefes de Estado e de E     CELAC 27.jan.2016, Quito - Equador  
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Governo da CELAC e encontro com 

Presidente do Equador, Rafael Correa 

Visita do Presidente da Bulgária ao Brasil    R Bulgária 01.fev.2016, Brasília - Brasil 

Conclusão da II rodada de negociação do 

ACE com o México 
     México 18.fev.2016, Brasília - Brasil 

Visita do Líder da Igreja Ortodoxa Russa 

ao Brasil 
   R Rússia 19.fev.2016, Brasília - Brasil 

Visita da Vice-Presidente da Argentina ao 

Brasil 
   R Argentina 22.fev.2016, Brasília - Brasil 

Delegação parlamentar venezuelana ao 

Brasil 
     Venezuela 25.fev.2016, Brasília - Brasil 

Viagem da Presidente Dilma ao Chile   V   Chile 26.fev.2016, Santiago do Chile 

Aprovação do Acordo da OMC sobre a 

facilitação de comércio pelo Congresso 
     Brasil 04.mar.2016, Brasília - Brasil 

Entrada em vigor do acordo de preferências 

comerciais do MERCOSUL e a SACU 
     

Mercosul, 

África 

Austral 

04.abr.2016, Brasília - Brasil 

Pedido de Consulta no Contencioso na 

OMC contra a Indonésia  
     Indonésia 04.abr.2016, Brasília - Brasil 

Pedido de Consulta no Contencioso na 

OMC contra a Tailândia 
     Tailândia 04.abr.2016, Brasília - Brasil 

Negociações Mercosul-União Europeia      

Mercosul, 

União 

Europeia 

08.abr.2016, Bruxelas - Bélgica 

Dilma denuncia na ONU “um golpe de 

Estado” no Brasil. Assinatura do Acordo de 

Paris da Convenção da ONU sobre 

Mudança do Clima e encontro com 

Presidente Barack Obama 

E     ONU 

22.abr.2016, Sede da Organização 

das Nações Unidas Nova Iorque - 

EUA 

Michel Temer passa a exercer as funções 

da presidência   
      13.mai.2016, Brasília - Brasil 

 

 


