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RESUMO:  O artigo tem como missão discernir e identificara as propostas de política 

externa dos candidatos à presidência da República Henrique Meirelles e Marina Silva. 

Busca-se analisar como as propostas dos candidatos podem ser tão próximas, visto às 

diferentes formações pessoais e acadêmicas de cada um, enquanto os autores trabalham 

as similaridades das suas propostas. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente texto visa explanar os planos de governo de Marina Silva e Henrique 

Meirelles, candidatos à presidência da República do Brasil no ano de 2018, dando 

enfoque às suas políticas externas. A estratégia e foco principal deste artigo é a de fazer 

uma análise comparada, de maneira a ressaltar as experiências e vida de cada candidato 

com as medidas e decisões planejadas para a política externa brasileira caso sejam 

eleitos. Por isso, o texto inicia-se com o percurso de vida de cada presidenciável, 

explicitando as disparidades nas vivências pessoais e formações acadêmicas de cada 

um. A partir daí, pretende-se discorrer sobre o âmbito da política externa: as questões 

econômicas, principalmente relações bilaterais e comerciais, e também às questões 

ambientais, externalizando as medidas dos candidatos nesta vertente. Assim, o texto 

visa instigar o leitor sobre como as discrepâncias pessoais entre os presidenciáveis não 

foram fatores capazes de impossibilitar visões e estratégias política semelhantes, 

principalmente as quais concernem ao âmbito internacional. 

 

HISTÓRIA DA VIDA DE HENRIQUE MEIRELLES 

 

                                                           
1 Graduanda em Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás 
2 Graduando em Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás 



Henrique de Campos Meirelles nasceu em Anápolis, Goiás, em 1945. É filho de 

Hegesipo de Campos Meirelles, interventor federal interino em Goiás e ex-advogado do 

Banco do Estado de Goiás, e Diva Silva Campos, estilista de vestido de Noivas. É 

formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, curso que finalizou no 

ano 1972. Dois anos depois, concluiu um MBA pelo Instituto de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, no mesmo 

ano, iniciou sua carreira no BankBoston, onde trabalhou durante 28 anos com atuação 

nacional e internacional. 

Em 1984, Henrique Meirelles cursou o Advanced Management Program pela 

Harvard Business School (curso no qual prepara executivos para assumir presidência de 

grandes corporações) além de integrar o Conselho da Harvard Kennedy School of 

Government e da Sloan School of Management do MIT. Recebeu, também, o título 

honorário de doutor pelo Bryant College. No mesmo ano, retornou ao Brasil e foi 

nomeado presidente do BankBoston no país, cargo que ocupou por 12 anos e o qual foi 

o primeiro brasileiro a ocupar a presidência da instituição no Brasil. Em 1996, foi 

escolhido presidente mundial da instituição com sede nos Estados Unidos, cargo que 

ocupou até 1999, sendo o primeiro estrangeiro a presidir um grande banco americano 

nos Estados Unidos da América (EUA).  

Aposentou-se em 2002 e retornou ao Brasil, onde foi eleito deputado federal 

pelo estado de Goiás com o maior número de votos no estado, 183 mil votos, cargo do 

qual abdicou para comandar o Banco Central. Foi presidente do Banco central de 2003 a 

2010, durante todo mandato do presidente Lula. No ano de 2011, fora convidado pela 

presidente Dilma Rousseff a comandar o Conselho Público Olímpico, função que 

executou por quatro anos e na qual coordenou todos os investimentos para realização 

dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Em 2016, com a posse de Michel 

Temer como presidente interino da República, Henrique Meirelles foi nomeado ministro 

da fazenda e da Previdência Social. Em 2018, filiou-se ao MDB e lançou sua 

candidatura à Presidência como candidato sucessor de Temer nas eleições presidenciais 

de 2018. 

 

HISTÓRIA DA VIDA DE MARINA SILVA 

 

Marina Silva nasce em 1958 com o nome de Maria Osmarina Silva de Souza no 

Seringal Bagaço, zona rural de Rio Branco, Acre. Marina começou a trabalhar no 



seringal aos dez anos de idade, tendo exercido várias atividades rural-familiar, como 

fazer peneira de cipó, cesta de palha, e principalmente, cortar seringas. Ela deixou a 

localidade aos quinze anos para alfabetizar-se na zona urbana da capital acreana, pouco 

tempo depois de sua mãe ter falecido. Em Rio Branco, participou ativamente da igreja 

católica, estando perto de tornar-se uma freira. Nesta mesma época, tornara-se próxima 

do influente ativista Chico Mendes. Trabalhou como empregada doméstica, na qual 

orgulha-se do feito, visto a citação que fez ao seu emprego na sua primeira propaganda 

eleitoral das eleições de 2018. Menos de dez anos após sua alfabetização, Marina Silva 

graduou-se em História pela Universidade Federal do Acre. 

Formada em 1981, a presidenciável iniciou sua carreira política logo mais, em 

1984, participou da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no seu estado natal, em que 

o ambientalista Chico Mendes era presidente da entidade. Em 1988 foi eleita a 

vereadora mais bem votada de Rio Branco, no mesmo ano que Mendes foi assassinado. 

Nesta época, já era uma ativista contrária ao desmatamento na região amazônica. Em 

1990, foi eleita a deputada estadual mais bem votada, novamente. Nas próximas 

eleições, lançou-se candidata a senadora da república, conquistando o assento no 

Senado Federal nas eleições de 1994, e assegurando-o na sua reeleição de 2002, na qual 

o mandato durou até 2010. Foi nomeada ministra do Meio-Ambiente no governo Lula 

em 2003, cargo em que se manteve até 2008. No ano seguinte do seu desligamento do 

ministério, Marina Silva rompe com o Partido dos Trabalhadores (PT), após cerca de 30 

anos de filiação petista. Recentemente, Marina fracassou em criar seu partido político, a 

Rede Sustentabilidade, a tempo das eleições de 2014. Contudo, o mesmo foi criado em 

meados de 2015 com autorização do TSE, e pelo qual a presidenciável é filiada nas 

eleições de 2018. 

 

LIVRE COMÉRCIO E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Após uma recapitulação da história de vida de cada candidato analisado, 

percebe-se certa similaridade nas suas propostas de Governo, com foco na política 

externa. Apesar da temática não ser um dos cernes dos debates eleitorais, nem tampouco 

participar ativamente do discurso dos candidatos, entende-se que as diretrizes e novos 

condicionamentos que a Política Externa Brasileira (PEB) tomará com o novo governo 

é importante para o país. Tendo em vista o plano de governo de Marina Silva e 

Henrique Meirelles, o eleitor depara-se com pouca atenção dada ao relacionamento do 



Brasil com o exterior. No plano de governo do candidato, há apenas dois curtos 

parágrafos sobre o assunto. Já Marina Silva desenvolve com mais detalhes, porém, 

ainda de maneira curta e superficial seus planos para a PEB. 

O plano de governo de Meirelles, intitulado “Pacto pela confiança!”, explicita 

em sua oitava página a intenção de conduzir a política externa nacional com base na 

abertura econômica. “No mundo atual, não se cresce – nem se geram empregos e renda 

– sem abertura”. É possível analisar tal passagem como um indicador de neoliberalismo 

econômico, já conhecido na sua trajetória profissional. Já a plataforma eleitoral da 

candidata ressalta a necessidade de uma maior ênfase do Brasil para as regiões de maior 

preponderância no cenário econômico mundial, a ponto de indicar quatro regiões 

necessárias de aprofundamento das relações com o país, sendo elas: América do Sul, 

América do Norte, União Europeia e Leste Asiático. Tais regiões são as que o Brasil 

tem mais oportunidades comerciais, graças a(o): Mercosul e proximidade geográfica, a 

presença dos Estados Unidos da América (EUA), o futuro acordo Mercosul-União 

Europeia e potencial do mercado europeu, e o desenvolvimento econômico do leste 

asiático, respectivamente. Portanto, Marina Silva também pauta seus projetos de PEB 

em acordos e facilitações comerciais. 

Sobre as intenções de política referentes ao Mercosul, ambos os candidatos têm em suas 

propostas fortalecer o bloco, algo visto como necessário, visto os problemas que o 

mesmo enfrenta: a crise econômica argentina3, atrofia da PEB sob o último governo 

Dilma Rouseff e todo o governo de Michel Temer, além da paralisia política que o 

bloco apresenta recentemente. Frente à tais desafios, Marina Silva e Henrique Meirelles 

ditam objetivos genéricos, como “Mercosul modernizado e livre” e o incentivo ao livre 

mercado dentro do bloco. Contudo, é fácil notar que nenhum dos candidatos sinaliza 

como irá fazer tal fortalecimento. Ambos citam o fim que se pretendem alcançar: 

revigorar o bloco, mas nenhum traz os meios de se realizar tal objetivo.  

O plano de Meirelles é superficial em sua parte dedicada a política externa. 

Contudo, apresenta certa especificidade ao referir-se à adesão do Brasil à Organização 

para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), instituição internacional 

na qual compartilha os mesmos princípios econômicos defendidos por Meirelles. 

Marina, apesar de não se referir a tal organização, cita outras importantes, como a 

Aliança do Pacífico e a União Europeia, reforçando a necessidade do livre comércio 

                                                           
3 Vide pedido de ajuda recente da Argentina ao FMI, requisitando US$50 bilhões como ajuda financeira. 



entre o Brasil/Mercosul com estes blocos econômicos. As propostas dos candidatos, 

apesar de citarem diferentes Organizações Internacionais (OIs), assumem características 

comuns, em muito relacionadas ao livre comércio.  

Visto que, segundo alguns analistas, o ambiente internacional caminha para um 

sistema de zero superpotência, com algumas grandes potências (BUZAN, 2005), o 

plano de governo de Marina Silva tenta captar esse vácuo deixado pelos EUA, 

ressaltando o comprometimento do protagonismo brasileiro nas negociações 

multilaterais. Tal comprometimento, inclui o reforço do G4, grupo formado por 

Alemanha. Brasil, Japão e Índia, que conta com o objetivo de reformar o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, a ponto que tais países alcancem assentos permanentes 

em tal conselho4.  

A mesma busca de maior protagonismo brasileiro é encontrado no plano de 

Governo de Henrique Meirelles. Com poucas divergências, os planos de Governo de 

ambos os candidatos apresentam significativa semelhança. Os valores morais e 

tendências econômico-diplomáticas convergem. As poucas diferenças são encontradas 

nas diferentes OIs citadas por cada candidato, contudo, os mecanismos de proceder no 

Sistema Internacional, em quaisquer que sejam as instituições na qual o Brasil participa, 

são bem semelhantes. Henrique Meirelles e Marina Silva apresentam tendências 

próximas em suas propostas para a política exterior brasileira. 

 

MEIO-AMBIENTE 

 

O meio ambiente também é um fator em comum no plano de governo de ambos 

os candidatos, apesar de haver diferença em como é dado o enfoque por cada um. O 

plano de governo de Henrique Meirelles é dividido em cinco pautas – “um Brasil MAIS 

FORTE, um Brasil MAIS JUSTO, um Brasil MAIS INTEGRADO, um Brasil MAIS 

HUMANO e um Brasil MAIS SEGURO” – nas quais ele menciona a questão ambiental 

em duas. No âmbito da segurança, Meirelles expõe a necessidade de defesa do 

patrimônio natural e valorização da biodiversidade brasileira, dando foco especial na 

Amazônia. 

                                                           
4 Para mais detalhes sobre o grupo e notícias sobre o mesmo, ler: Itamaraty (2017). Encontro do G4 em 

Brasília. [online] Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17946-encontro-

do-g4-em-brasilia-24-de-novembro-de-2017 [Acesso em 13 Set. 2018]. 



No âmbito da integração é quando o candidato mais apresenta propostas voltadas 

a essa temática, citando novamente a Amazônia e a necessidade de programas que 

visem a diminuição do desmatamento na região. Além disso, o plano também elucida a 

importância de recuperação de nascentes e da revitalização do Rio São Francisco, ações 

que podem ser melhoradas com o uso de verbas convertidas de multas ambientais. 

Entretanto, a ideia é que outros procedimentos visando manutenção e revitalização das 

riquezas naturais brasileiras também façam proveito dos recursos advindos de multas 

ambientais. Em relação à proteção da vida marinha, o plano de governo de Henrique 

converge em direção à criação de unidades de conservação nos arquipélagos de São 

Paulo e São Pedro (PE) e de Trindade e Martim Vaz (ES). Já no âmbito internacional, o 

plano dá relevância ao reflorestamento, à utilização de bioenergia na matriz energética 

brasileira e incentiva o investimento em energias renováveis, as quais são algumas das 

condutas previstas no Acordo de Paris, assinado pelo Brasil em 2016. 

A candidata Marina Silva tem uma agenda muito cheia e detalhada quanto ao 

assunto meio ambiente, citando medidas que podem ser incluídas em todos os setores de 

forma a reduzir/prevenir danos e até mesmo projetos específicos para essa vertente. 

Dentre as práticas para redução de gases do efeito estufa, o plano da candidata cita a 

Agricultura de Baixo Carbono – agropecuária de forma sustentável/agroecologia e 

preservando recursos naturais – universalização do saneamento básico; 

desenvolvimento urbano visando à redução de emissão de tais gases, através do 

transporte público com baixa emissão de poluentes, substituição de veículos movidos a 

combustíveis fósseis pelos elétricos e movidos a biocombustíveis; monitoramento de 

desmatamento e medidas de compensação – pagamento por serviços ambientais, 

valorizando as florestas e podendo atingir a desmatamento zero no Brasil – 

compensação financeira a comunidades tradicionais e agricultores familiares que 

protegerem a biodiversidade e o ecossistema; Mercado Brasileiro de Redução de 

Emissões, objetivando a precificação das emissões desses gases no Brasil; e economia 

de carbono neutro – opção por energias renováveis e limpas, a qual pode ser explicitada 

no propósito de massificação de instalação de painéis de energia solar em cidades e 

comunidades vulneráveis. 

Outros aspectos da política ambiental publicado no plano de governo de Marina 

Silva são a preservação do patrimônio natural e do conhecimento científico através de 

tombamentos e revitalização ambiental; uso sustentável de recursos – substituição de 

insumos não renováveis, além de pesquisas visando o aproveitamento da biodiversidade 



brasileira com impacto socioambiental e também visando a proteção ao meio ambiente 

– combate à biopirataria; recuperação e conservação de mananciais, nascentes e bacias 

hidrográficas, evitando assim crises hídricas; investigação e condenação de crimes 

ambientais; efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – coleta seletiva, 

reciclagem, reutilização, descarte adequado de resíduos sólidos e política do lixo zero – 

monitoramento de extremos climáticos para mitigação dos impactos de desastres 

naturais como secas, alagamentos, enxurradas, deslizamentos etc; ecoturismo; economia 

circular – indústria transformando resíduos em matéria prima e energia – e cultura de 

cuidado com a água contendo o desperdício, visando a economia e o reaproveitamento 

de águas das chuvas. Marina Silva destaca a importância do Brasil em estar na 

vanguarda de discussões internacionais as quais os temas se referem a mudança de 

clima e conservação da biodiversidade, elucidando a importância do Acordo de Paris e 

as implicações dele como, por exemplo, a recuperação de vegetação nativa. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 Em suma, é notável as convergências dos planos de governos e, 

consequentemente, das políticas externas de ambos os presidenciáveis apesar de serem 

pessoas com histórias de vida, formações acadêmicas, experiências, pontos de vista e 

crenças tão discrepantes. A Política Externa de ambos é marcada por táticas que 

objetivam o livre comércio, a diminuição de protecionismo e demais medidas liberais. 

Além disso, os presidenciáveis apostam em medidas de aproximação e inserção do 

Brasil no comércio internacional, principalmente os laços com o bloco econômico do 

Mercosul. Por fim, os candidatos apostam na necessidade brasileira de se fazer cumprir 

o Acordo de Paris, tendo em vista não somente a necessidade de conservação e 

revitalização da flora e fauna brasileira, mas também para serem vistos positivamente 

pela comunidade internacional. Dessa forma, Marina Silva e Henrique Meirelles 

buscam alcançar uma maior participação do Brasil no sistema internacional, seja através 

de acordos bilaterais, livre mercado, participação em blocos econômicos ou até mesmo 

em conferências de amplitude global - como é o caso de Acordo de Paris - fazendo 

assim que o Brasil consiga um protagonismo no plano internacional. 
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