
Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos – UNESP 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho”  

                                

 
  

Inserção do Brasil no Sistema  Internacional - 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 

 

 Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos – UNESP 

 

Expediente 
Responsável: Samuel Alves Soares 

Endereço 
Rua Major Claudiano, 1488. 

Centro - Franca – SP 
Cep 14400-690 

Tel (16) 37111800 / (16) 81670967 
cenarios@franca.unesp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos - UNESP 
Inserção do Brasil no Sistema  Internacional – 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 
 

2 

 

Apresentação 

O estudo a ser apresentado busca, portanto, apresentar 4 cenários possíveis para a 

Inserção do Brasil no Sistema  Internacional em 2016. Ao propor cenários que fujam de uma 

perspectiva tradicionalista e previsível da atuação brasileira e de análises das diversas 

vertentes do processo Inserção Internacional, esperamos esclarecer os impactos existentes 

em longo prazo entre a essa Inserção e diversos temas como o da Integração Regional e da 

Política Externa. 

Esperamos que os leitores do nosso estudo sejam capazes de estabelecer uma 

estratégia de ação eficaz, como exposto por Michel Godet: “Prospecção é a antecipação; o 

estudo das mudanças possíveis e desejáveis. Estratégia é a preparação para a tomada de 

decisões que deixem a organização apta a mudanças esperadas (pré-ação) e provoque 

mudanças desejadas (pró-ação)”1.  

Nosso relatório final busca sanar expectativas de diversos atores interessados em 

atuar na região – Estados, Empresas, Sindicatos e ONGs - portanto, a interdependência, os 

indivíduos, as idéias, Estados e Instituições compõem os diversos cenários imaginados. Como 

atividade científica, a elaboração de cenários é privilegiada por ser criativa ao mesmo tempo 

em que é rigorosa, permitindo que as escolhas metodológicas relacionadas às Relações 

Internacionais sejam deixada a critério do pesquisador/acadêmico. 

O relatório final Inserção do Brasil no Sistema Internacional – 2016 consiste em 4 

cenários gerais e os seguintes eventos: Política Externa Brasileira, ALCA, MERCOSUL, Aquífero 

Guarani, Terrorismo, Brasil e Conselho de Segurança da ONU, Biodiversidade e Biopirataria 

na Amazônia, Inserção Brasileira na OMC, Matrizes Energéticas e Comércio Internacional.  

Utilizamos a metodologia de Peter Schwartz2 e Michel Godet3 assim como o Método 

Delphi de consulta a peritos, com auxílio do software PUMA4. Basicamente, definimos forças 

                                                 
1 GODET, M. The art of scenarios and strategic planning: tools and pitfalls. Technological Forecasting and Social Change.v65, 
2000, p.8 
2 Ver SCHWARTZ, P. Arte da Visão de Longo Prazo. 
3 Ver GODET, M. Manual de Prospectiva Estratégica 
4 PUMA 2.0 – Brainstorming Consultoria - Brasil. 
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motrizes e fatos portadores de futuro que delineam eventos. Esses são avaliados por peritos 

(por meio de consulta em nosso website) em sua relevância e probabilidade de ocorrência 

para que sejam estabelecidos cenários.  

O presente estudo foi parte das nossas atividades para os anos de 2006/2007, que 

atualmente incluem cursos de capacitação e aperfeiçoamento em cenários prospectivos e 

planejamento estratégico assim como elaboração de relatórios de acompanhamento desse 

estudo e estudos iniciais para nosso próximo estudo. 
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RELATÓRIO FINAL COM CENÁRIOS 

 

1. Relatório da Política Externa Brasileira. 

 

De acordo com alguns estudiosos em relações internacionais5, o comportamento 

externo assumido por um Estado varia de acordo com as suas percepções da conjuntura 

internacional. A política externa, entendida como o conjunto de decisões assumidas pelos 

governantes de determinado país com o intuito de uma inserção eficaz e satisfatória no 

sistema internacional e condicionada por fatores tanto internos quanto externos, é reflexo 

daquilo que o Estado enxerga como possível margem de manobra em prol de seus interesses 

e o papel que este deseja ocupar frente aos demais Estados. Visando essa inserção, a Política 

Externa Brasileira (PEB) busca uma melhor percepção do processo global, compreensão dos 

fatos que estão por vir, e, a partir disso, a tomada das melhores decisões políticas.  

O sistema internacional do século XXI caracteriza-se pela multipolaridade econômica, 

política e cultural, o que torna o “jogo de poder” mais flexível, entretanto, o poder militar 

ainda parece estar concentrado em um, ou poucos pólos. No mundo globalizado existe 

diversidade nos temas da política externa, bem como diversidade de atores que participam 

dos processos decisórios: as negociações são feitas por Estados, diplomatas, sociedades civis, 

militares, além de agentes econômicos, organizações não governamentais e grupos 

religiosas. 

Algumas características básicas da PEB são: defesa do Direito Internacional, 

jurisdicismo (enfatiza os acordos multilaterais), continuidade e coerência (graças ao caráter 

do Itamaraty) caráter mediador entre as nações da América Latina, política de não-

intervenção nos assuntos internos de outros países, além da cooperação, negociação e 

pacifismo. 

                                                 
5 Podemos citar como exemplos os trabalhos desenvolvidos por Laura Neack, Foreign policy analysis: continuity 
and change in its second generation, 1999 e Alba E. Gaméz, Fuentes de cambio en política exterior: una revisión 
de los modelos de política exterior para los paises en desarrollo, 2005. 
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Atualmente, ocorre uma maior diferenciação de capacidades entre os países centrais 

e os periféricos do sistema capitalista mundial. Fatores como o aumento de circulação de 

capitais, bens e serviços, acabam por enfraquecer o Estado. Além disso, a busca por maiores 

espaços nas negociações da PEB por parte da sociedade civil e das empresas multinacionais, 

faz mister que os Estados exerçam suas tarefas de controlar, regular e impor limites a essa 

circulação e negociação.  

A sociedade civil, assim como as ONG’s, estão conscientes da importância de sua 

atuação, portanto, estão preocupadas em ter uma participação ativa nas decisões sobre a 

política externa. Juntas elas formam o que é chamado de Diplomacia Pública, que constituem 

novas responsabilidades no âmbito internacional. Esta diplomacia refere-se à união de 

governos e sociedades sendo prioridade o foco e a continuidade nos compromissos da 

nação. No Brasil, essa união fez surgir, por exemplo, a Marca Brasil, que se compromete com 

o multilateralismo, respeita à soberania dos países, adota uma política de não-intervenção, 

trata dos direitos internacional e humano, além de ter grande preocupação com o meio 

ambiente.  

A Política Externa Brasileira apresenta aspectos contraditórios: apesar de assumir o 

compromisso de respeitar as nações do sistema internacional, do pacifismo e da cooperação, 

o intento de legitimar suas ações políticas e o desejo de projetar-se como líder, tanto na 

esfera regional quanto na mundial, abre espaço para rivalidades e aumenta as desconfianças 

entre os parceiros brasileiros.  

Regionalmente, durante o Governo Lula, as intenções brasileiras rumo a uma possível 

consolidação da liderança regional assumem contornos mais definidos. Internacionalmente, 

o objetivo mais alto do governo brasileiro é a conquista de uma cadeira permanente no 

Conselho de Segurança da ONU. Sua proposição internacional gera polêmica: alguns 

acreditam que isso causará tensões desnecessárias com países latinos, outros apontam que 

os altos gastos com o Conselho de Segurança e a falta de preparação do país levará a 

população brasileira a uma condição de falta de bem-estar social, outros, entretanto, 

acreditam que o país realmente deve se firmar como o ator principal na América Latina. Além 
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disso, aprofunda-se a tentativa de fazer do Mercosul um bloco sólido econômica e 

politicamente. Apesar dessas considerações e intenções, é tarefa complexa prever o que 

acontecerá no cenário mundial nos próximos dez anos e como esses acontecimentos 

afetarão os caminhos da política externa brasileira.  

De acordo com as tendências visualizadas, o Brasil continuará com sua política de se 

consolidar como um líder regional, juntamente com seu projeto de política externa no 

tocante à América Latina. Neste intuito, o País buscará o fortalecimento e ampliação do 

Mercosul, como já demonstra a negociação da adesão da Venezuela e o convite feito pelos 

presidentes brasileiro e argentino para a entrada do México no bloco. Além disso, o Brasil 

continua buscando firmar acordos internacionais que abranjam igualmente todos os 

membros do bloco.  

O Brasil manterá os preceitos básicos de sua política externa, mantendo uma política 

democrática e cumprindo suas obrigações internacionais. Seguirá participando ativamente 

de organizações internacionais na busca de maior prestígio e expressão no cenário 

internacional.  

Para atingir tal fim, o Brasil tentará expandir sua política de influência pelo soft 

power6, como já vem demonstrando através de sua participação em missões de paz 

promovidas pela ONU, pela defesa dos valores de paz e de democracia, pelas suas posições 

em fóruns multilaterais de negociações comerciais e através de iniciativas de concertação 

como o G-4 e o G-20 em assuntos considerados como sendo de interesse nacional.  

Diante disso, a menos que ocorra uma reviravolta quanto às percepções brasileiras do 

cenário internacional7, será inevitável o investimento em uma maior diversificação 

                                                 
6 O DIA EM QUE O BRASIL ESTEVE AQUI. Direção: Caio Ortiz e João Dornelas. São Paulo: Prodigo Filmes, [2006]. 
1 DVD (73 min), , son., color.  
7 De acordo com a tipologia traçada por Charles Herman, pode haver 4 níveis de mudança de política 
externativa: (1) adjustment changes, (2) program changes, (3) problem/goal changes, (4) international 
orientation changes. Esta última, a que fazemos referência neste trabalho diz respeito a mudanças ocorridas de 
maneira mais profunda, caracterizando-se muitas vezes como rupturas com posturas tradicionais, devido a 
alguma mudança sistema internacional. Por exemplo, quando temas ligados a área de segurança adquirem 
grande destaque frente a questões ditas de baixo perfil. Cf.: ONUKI, Janina. As mudanças da política externa no 
governo Menem (1989-1999), 2002. 
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tecnológica e incremento produtivo de seu parque industrial, já que à tentativa de 

consolidação da liderança regional junta-se a determinação de se industrializar o País8.Além 

disso, possivelmente ocorrerá um aumento no número de acordos com novos parceiros e no 

orçamento com gastos militares, visto que uma política de baixo perfil não exclui 

preocupações estratégico-militares frente ao aumento da visibilidade internacional. 

 

Cenários da Política Externa Brasileira para 2016. 

 

Cenário mais favorável: Apesar de o Brasil não atingir sua meta de vir a ser um membro 

permanente no Conselho de Segurança, as alianças regionais estão cada vez mais 

fortalecidas, o que não impede que acordos extra-regionais amadureçam. A razoável 

estabilidade econômica que a Argentina voltou a ter, o apaziguamento da tensão com o 

Uruguai e, em menor grau, com o Paraguai e a entrada da Venezuela permite que o projeto 

de fortalecimento do Mercosul seja retomado como prioridade. 

Somando-se a isso, o sucesso da intervenção humanitária no Haiti eleva o país a uma 

posição de destaque quanto aos compromissos assumidos pelos países ocidentais frente a 

nova ordem mundial: defesa da paz como condição essencial para o bom relacionamento 

entre os Estados e a eleição da democracia como a melhor forma de governo. 

Economicamente, acrescido do retorno dos fluxos comerciais positivos 

proporcionados pelo Mercosul, o país continua com sua conduta atual nos fóruns de 

negociações internacionais, alcançando em algumas de suas reivindicações vitórias 

importantes. 

 

Cenário favorável: O Brasil torna-se membro permanente do CS com relativo apoio dos 

países latino-americanos, principalmente do México e da Argentina, que viam com reservas a 

expansão da influência brasileira no Continente. 

                                                 
8 Guillermo Figari. De Alfonsín a Menem: política exterior y globalización, 1997.  
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Além disso, o aumento de prestígio e apoio internacional permitem que o País adote 

posições ainda mais assertiva em questões comerciais, levando a vitórias condicionantes de 

um melhor crescimento econômico que, bem distribuídos, elevam os índices nacionais de 

desenvolvimento. 

A partir de sua estabilidade econômica e melhoria social, o Brasil segue mantendo um 

bom relacionamento com países vizinhos, limítrofes ou não, e estende cada vez mais seus 

interesses extra-regionalmente. 

 

Cenário desfavorável: a retomada de crescimento do Mercosul não ocorre da forma 

esperada e, após alguns meses de crescimentos positivos nas trocas comerciais entre os 

países membros, as importações/exportações intra-bloco atingem índices pouco 

satisfatórios. 

Por outro lado, a intervenção humanitária no Haiti não alcança sucesso e o caos 

político-administrativo continua a existir na Ilha, impossibilitando a eleição de um novo 

governo democrático e afetando negativamente a competência com que é vista o País em 

questões de resolução de conflitos internacionais. 

Além disso, o recrudescimento do mercado europeu e norte-americano, visto pelo 

aumento de barreiras econômicas, acarreta uma queda no nível de exportações brasileiras e 

condiciona um aumento prejudicial no déficit comercial do País. 

Assim, torna-se cada vez mais difícil a consolidação do objetivo da liderança regional. 

 

Cenário catastrófico: devido a uma crise econômica avassaladora em conjunto com o 

aumento de ingovernabilidade perante o vertiginoso aumento da criminalidade, a política 

externa cai a um segundo plano dentre as prioridades do País, prevalecendo as necessidades 

domésticas sobre as variáveis externas. 

Sendo assim, o Mercosul passa por uma séria dificuldade de sobrevivência, visto que, 

além de a crise brasileira diminuir drasticamente a balança comercial entre os países 

membros, causa grande impacto na economia argentina, em vias de recuperação. 
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Além disso, o crescimento dos acordos bilaterais assinados entre Chile e Estados 

Unidos e seus efeitos positivos para ambos os países faz com que a administração 

estadunidense retome sua intenção de estabelecer uma área de livre-comércio no 

Continente. Mediante a proposta, Uruguai, Paraguai e Argentina aceitam de imediato a 

proposta comercial – o que enfraquece ainda mais o Mercosul. 

A continuidade do governo chavista, bem como das prerrogativas que norteiam sua 

política externa, levam os Estados Unidos a tentar novamente desestabilizar aquele país e, 

conseqüentemente, enfraquecem possíveis alianças do governo chavista com o brasileiro 

para combater casos de crises. 

Todos esses acontecimentos fazem com que o Brasil seja forçado a se reendividar 

junto ao FMI e flexibilize suas condições de entrada em uma zona de livre comércio com os 

Estados Unidos, relegando o fortalecimento do Mercosul a uma menor importância e 

minando as possibilidades de o País consolidar sua liderança regional. 

 

 

2. Relatório sobre o Brasil e a Área de Livre Comércio das Américas 

 

Em 1990, o presidente George Bush lança o projeto “Iniciativa para as Américas” que 

visava a uma aproximação dos EUA com a América Latina, que fora antes disso, segundo 

alguns críticos, deixada em segundo plano pela política externa norte-americana. Em 1994, o 

governo Clinton retoma tal “Iniciativa” propondo a ALCA - Área de Livre Comércio das 

Américas. 

Estabelecida na Primeira Cúpula das Américas em Miami, no ano de 2004, a ALCA 

deveria englobar todos os países do continente americano, exceto Cuba. Foi estabelecido um 

prazo, até o ano de 2005, para que ela se efetivasse. O projeto de criação da ALCA, caso 

concretizado, deveria tratar de questões referentes a taxas alfandegárias, barreiras às 

exportações, regulação de subsídios e outros tipos de controvérsias, como a propriedade 
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intelectual. Funcionaria concomitantemente com o Mercosul e outros acordos bilaterais e/ou 

multilaterais. 

Ao tratar de relações bilaterais entre países em desenvolvimento e grandes potências, 

como Brasil e EUA respectivamente, surgem contradições econômicas, bem como questões 

ideológicas igualmente importantes na possibilidade de efetivação de uma área de livre 

comércio de abrangência continental. Dentre elas, a ascensão da esquerda latino-americana 

que, com o surgimento de alguns líderes nacionalistas e anti-EUA nos últimos anos, é 

considerada um importante entrave a uma aproximação com os EUA, uma vez que tais 

governos prezam o fortalecimento da integração sul-americana, justamente para fazer frente 

à hegemonia daquele país. 

Os governos da Bolívia e da Venezuela, por exemplo, encaram a ALCA como mais uma 

expressão do imperialismo e da globalização neoliberal estadunidense. Os discursos contra a 

ALCA são freqüentemente utilizados em suas retóricas nacionalistas e – para muitos críticos – 

também populistas. 

Em novembro de 2005 foi realizada a Cúpula das Américas, com a presença dos 

membros da OEA, em Mar Del Plata (Argentina), concomitante com a IV Cúpula dos Povos, 

com membros da sociedade civil, liderada por Hugo Chávez. Esta marcou a vertente anti-

neoliberal do movimento contrário à ALCA, que, para o presidente venezuelano, significou a 

“tumba” das negociações da ALCA, conforme discurso de duas horas, realizado com a 

presença de ouvintes importantes, como o então candidato à presidência da Bolívia, Evo 

Morales. 

Existem ainda países que acenam claramente para uma aproximação com os EUA e 

governos mais pragmáticos e moderados como é o caso do nosso País, com o presidente 

Lula, do Uruguai com o presidente Tabaré Vasquez e do Chile com Michelle Bachelet.  

Dentre as posições ideológicas em torno da ALCA, o Brasil tem papel peculiar nas 

negociações pela posição de liderança que o país ocupa na América do Sul. Inicialmente, a 

resposta da política externa brasileira à ALCA foi uma política e tática de protelação. Quando 

da “Iniciativa das Américas” lançada por Clinton, a resposta à ALCA não foi sim nem não. 
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“Nossa diplomacia criticou a falta de abrangência da proposta, sobretudo por não incluir a 

questão de transferência de ciência e tecnologia”, lembra José Augusto Guilhon 

Albuquerque9 em ensaio para a revista Política Externa de setembro de 200110.  

A posição brasileira diante a ALCA começa a mudar a partir do mandato do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, quando o governo começa a mostrar que realmente tem uma 

agenda para a ALCA. A nova postura na política externa de então refletiu uma mudança na 

percepção dos empresários que começam a vislumbrar algumas oportunidades reais de 

ganhos em contraste com o fatalismo anterior das análises sobre a ALCA que davam 

prejuízos generalizados como certos.  

Em uma análise mais profunda sobre a Alca é possível destacar vantagens e prejuízos 

claros.  O estudo do economista do BNDES, André Averbug 
11, ajuda a elucidar os riscos e 

oportunidades da ALCA, orientando a política externa para uma maximização dos seus 

benefícios e amortização dos riscos. Em resumo, neste estudo, o economista aponta a 

precipitação nas negociações como a principal fonte de desvantagem para o Brasil no âmbito 

da Alca. A partir da análise de vários autores, Averbug coloca como riscos a falta de preparo 

de muitas empresas brasileiras, que poderiam ser prejudicadas ao serem expostas em um 

ambiente de livre comércio sem proteção; além de fatores institucionais do Brasil e de infra-

estrutura que não permitiriam uma baixa dos custos, a instabilidade monetária de muitos 

países da América Latina, entre outros. Por outro lado, a efetivação da Alca poderia ajudar os 

países a estabelecerem a melhora dos fatores de riscos como metas a serem alcançadas, sem 

contar o aumento significativo dos investimentos em P&D (pesquisa e desenvolvimento) que 

poderiam ser feitos. “As negociações da Alca poderiam estimular a coerência e a 

transparência das políticas domésticas”.12 

                                                 
9 José Augusto Guilhon Albuquerque é professor titular de Relações Internacionais do Departamento de 
Economia da FEA-USP e coordenador científico do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da mesma 
Universidade.  
10 ALBUQUERQUE, José Augusto Guilhon. A Alca na política externa brasileira. Política Externa. v.10, n. 2, 2001. 
11AVERBUG, André. O Brasil no contexto da integração hemisférica: controvérsias em torno da Alca. Disponível 
em < www.ituassu.com.br/alca3.pdf >  
12 Araújo Jr, (1998). Política Externa. v.10, n. 2, 2001. 
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O Brasil poderia ainda se beneficiar da transposição de barreiras tarifárias – que 

implicam também em uma maior concessão tarifária por parte do Brasil aos EUA – e não 

tarifárias dos EUA que afetam suas importações como as cotas de importação e restrições 

sanitárias. O agronegócio brasileiro se beneficiaria amplamente das concessões sanitárias 

pois grande parte das exportações do setor são impedidas por barreiras sanitárias. Outra 

questão polêmica, e prejudicial ao setor agropecuário brasileiro são os subsídios agrícolas. A 

título de exemplo, temos o caso da soja: em 2001 o governo americano gastou quase US$3 

bilhões de dólares com os seus sojicultores 13, o equivalente a dois terços do valor total das 

exportações brasileiras deste produto, principal item na pauta de exportação do País. 

Dentre as posições de adesão ou rejeição à Alca, o Brasil tem inegavelmente um papel 

peculiar nas negociações devido a posição de liderança que o País ocupa na América do Sul. 

Apesar de haver sustentado uma postura anti-EUA e anti-ALCA à época de suas candidaturas, 

hoje Luís Inácio Lula da Silva e a política externa de seu governo apresentam sensíveis 

diferenças quanto às possibilidades de acordos bilaterais com os EUA. Nos primeiros anos de 

seu mandato, Lula inovou ao consolidar novos mercados com países como China e África do 

Sul. O Brasil vendeu à China no ano passado R$ 11 milhões de toneladas de soja, 50% a mais 

do que no ano anterior e quase 100% a mais do que em 200414. Enquanto cresce a economia 

chinesa, a demanda por alimentos aumenta,constituindo uma grande oportunidade para o 

comércio brasileiro, fora dos padrões tradicionais.15  

Embora a prioridade da política externa do governo Lula seja claramente o 

fortalecimento do Mercosul, seu pragmatismo não rejeita acordos bilaterais com os EUA, 

como expressado pelo presidente Lula na última visita do presidente Bush ao Brasil em 

março deste ano. 16 

                                                 
13 Fonte: USDA-ERS, Farm Structure and Farm Income Briefing Rooms.  
14 Fonte: USDA-ERS, Farm Structure and Farm Income Briefing Rooms. 
15FOLHA ONLINE,. 06 de abril de 2007. http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u61802.shtml 
 

16  FOLHA ONLINE, 10 de março de 2007. < http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u90160.shtml > 
Leia a íntegra dos discursos e entrevistas concedidas por Lula e Bush 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u90160.shtml
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Desde as especulações até as análises mais bem fundadas em torno da efetivação da 

Área, expressam claramente a necessidade de cautela da política externa brasileira em 

relação ao tema O Brasil precisa estar bem preparado para os novos fatores que ela institui e 

exige. Acima de tudo, é necessário um engajamento entre Brasil e EUA com um “equilíbrio de 

concessões’ para que ambos os países possam se beneficiar substancialmente. Como se vê, 

apesar das controvérsias, as negociações brasileiras em torno da ALCA, apesar de parecerem 

completamente estagnadas a primeira vista, continuam, se não pelo estabelecimento de 

uma área de livre comércio, pelo menos por uma ampliação das relações bilaterais com os 

EUA.  

Pouco mais de uma década após a Cúpula das Américas, realizada pelo presidente Bill 

Clinton em 2004 na cidade de Miami e mais de dois anos após o prazo fixado para a sua 

efetivação, a Área de Livre Comércio das Américas não só não se realizou como é muito 

pouco discutida nos dias de hoje. É quase pensamento comum entre acadêmicos, políticos e 

empresários o fracasso da Alca e sua impossibilidade de efetivação em um futuro próximo. 

Porém, para além do senso comum, é importante que sejam compreendidos os entraves à 

realização da Área para que, deste modo, todos os setores brasileiros interessados possam se 

antecipar quanto aos rumos que projetos de áreas de livre comércio, não só o da Alca, 

podem tomar e para que se possam elaborar melhores políticas de ação para maior 

competitividade do País nesses casos. 

A PEB é tradicionalmente pela sua preocupação com assuntos de integração regional, 

cada vez mais evidente no governo do presidente Lula e a ênfase dada ao Mercosul. Após a 

fase inicial de protelação à Alca, a política externa passou, nos últimos anos, a alegar a 

prioridade do fortalecimento do Mercosul sobre quaisquer primeiros passos a serem dados 

em direção à Alca. Em 2007, é tempo de se indagar se foi alcançado o fortalecimento 

almejado para o Mercosul à época, o que é motivo de controvérsias.  

Embora esteja revitalizado em muitos pontos, o Mercosul ainda possui muitos 

desequilíbrios entre seus países membros. As freqüentes controvérsias entre Brasil e 

Argentina, a demora dos congressos paraguaio e brasileiro para aprovação da entrada da 
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Venezuela no bloco, demonstram que a integração regional que se tem está longe daquela 

sonhada pela PEB e pelo presidente Lula, bem como para uma relação equilibrada com os 

EUA numa possível área de livre comércio. 

Com um Mercosul incipiente, os desequilíbrios de competitividade tornam-se ainda 

mais preocupantes. Tais desequilíbrios são velhos conhecidos como a negociação de 

subsídios, de barreiras não-tarifárias, os problemas estruturais de logística, conteúdo de 

exportação brasileira de baixo valor agregado, entre outros, diminuindo ainda mais a 

competitividade de nossos produtos.  

Anos após as primeiras negociações da Alca, a preocupação de nossos empresários, 

principalmente do agrobusiness, pouco mudou. O empresariado brasileiro, temendo crises 

de competitividade, age muitas vezes com desinteresse em relação ao assunto e, mais 

freqüentemente, fazendo pressão no Congresso contrária a acordos dessa natureza. O Plano 

de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007 pelo governo federal, embora seja 

ainda muito cedo para análise de seus resultados, se seguido, e bem sucedido, pode mudar o 

rumo das negociações da Alca nos próximos anos. 

Quanto aos entraves ideológicos à Alca, os quais giram em torno de que a Área seria 

mais um aspecto do imperialismo estadunidense, é preciso considerar a luta de alguns chefes 

de Estado latino-americanos, como Hugo Chavéz, presidente da Venezuela, e Evo Morales, da 

Bolívia. Outras nuances de governo, porém, não podem ser esquecidas. O governo uruguaio, 

por exemplo, não esconde sua aproximações com os EUA, expressas em tentativas de 

acordos bilaterais. No caso brasileiro, o governo Lula mantém sua política externa 

pragmática, já consolidada nos últimos cinco anos de seu governo. Não temos a intenção 

aqui de previsão das eleições brasileiras de 2010, e previsão sobre uma futura queda ou 

ascensão da esquerda latino-americana mais radical, nem sobre as eleições presidenciais 

norte-americanas em 2008, mas é necessário que se atente para as possíveis mudanças de 

orientação política que possam ocorrer nos próximos anos e que, certamente, afetarão as 

discussões sobre as ALC’s. 



Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos - UNESP 
Inserção do Brasil no Sistema  Internacional – 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 
 

16 

 

Por outro lado, além dos acenos do Uruguai para uma maior aproximação com os EUA, 

propostas de ALC’s com a Colômbia e o Peru esperam por aprovação no Congresso 

americano. Recentemente, no mês de agosto de 2007, o presidente Lula fez uma viagem ao 

México, Jamaica, Nicarágua, Honduras e Panamá, em um esforço evidente para a integração 

do Brasil com a América Central e Caribe, tão próximos dos EUA. "Grande parte da nova 

liderança desses países percebeu que tem relações muito próximas com os Estados Unidos e 

tem interesse em variar um pouco isso. O Brasil pode oferecer essa variedade e também tem 

interesse em diversificar [suas relações]", afirmou o diretor do Departamento do México, da 

América Central e Caribe do Itamaraty, embaixador Gonçalo Mourão, em entrevista ao jornal 

Folha de São Paulo.17 

Apesar da improbabilidade de efetivação da Alca, é evidente que novos acordos 

bilaterais serão alcançados e, dessa vez, terão como carro-chefe o etanol brasileiro. "Nossa 

intenção é levar cooperação na área de biocombustíveis porque todos eles [com exceção do 

México] são importadores de petróleo e poderiam economizar muito, como nós fizemos" 

comentou Mourão na mesma viagem do presidente ao Caribe. Vale ressaltar ainda a inclusão 

do Acordo de Complementação Econômica que, fixando preferências tarifárias pode evoluir 

para uma área de livre comércio. Como sê vê, novos aspectos para a discussão da Alca, 

mesmo que indiretos, estão surgindo, o que faz com que sua possibilidade de efetivação seja 

bem mais complexa do que possa parecer a um primeiro momento.  

 

Cenários da Área de Livre Comércio das Américas para 2016. 

 

 Cenário mais favorável: A Alca, projeto com o qual a política externa brasileira 

sempre se manteve reticente, não se efetiva. Os resultados da prioridade dada ao Mercosul 

em detrimento da Alca são finalmente sentidos, sendo seu fortalecimento visível. Os países 

da direita latino-americana, tendo alcançado um forte desenvolvimento social, podem agora 

                                                 
17 03/08/2007 Lula quer levar biocombustíveis à América Central  
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u317322.shtml > Acesso em: 05/08/07. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u317322.shtml
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moderar seus regimes. Os países que antes procuraram os mercados estadunidenses como 

alternativa a um Mercosul ainda incipiente agora podem voltar todos os seus esforços para o 

Bloco, afastando até a possibilidade de discussão sobre a Área com os EUA. Além disso, neste 

país, os democratas que assumem a presidência, são avessos à Alca no que se refere a 

questões trabalhistas e sindicais18. Apesar disso, ao incentivar a integração nos seus discursos 

e voltar seus olhos mais para a América Latina, os democratas fazem com que o país seja 

mais bem vistos pelos latino-americanos. 

Uma abertura de Cuba de Fidel Castro, seria uma porta para mudanças políticas 

significativas, visto que contribuiria para uma moderação gradual, ou seria resultado disso, 

das esquerdas latino-americanas na América Latina. 

Longe das fronteiras do Mercosul, a diversificação das exportações brasileiras abre 

novos mercados para o Brasil na América Central e Caribe. 

 

 Cenário favorável: A Alca não se efetiva, suas negociações continuam entravadas; 

desde 2005 as barreiras ao projeto não foram superadas. Apesar disso, o Mercosul caminha 

para o seu fortalecimento. Mesmo com as diversas controvérsias entre seus membros, que 

atrapalham o alcance da integração plena do Mercado, pelo menos nos moldes desejados 

pela PEB, entraves como as diferenças estruturais entre os países membros, desequilíbrios 

políticos internos que afetam as resoluções intra-blocos são resolvidos através da solução 

multilateral de controvérsias com mecanismos efetivos. 

A integração regional é maior, com aberturas de novos mercados para os produtos 

brasileiros que se expandem para além da América do Sul para o Caribe. 

Dados os rumos da PEB e sua projeção no cenário internacional, este se configura como 

o cenário mais provável. 

                                                 
18 Os democratas norte-americanos têm um histórico de discursos de rejeição à Alca , focando na questão 
trabalhista sindical e nos desempregos que a Área poderia acarretar. O diplomata Myles Frechette, ex-
presidente do Instituto America’s Society, elucida alguns pontos importantes sobre a visão de democratas e 
republicanos sobre a Alca em notícia publicada no site da BBC Brasil. Disponível em: < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2004/02/040218_angelapfn.shtml >.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2004/02/040218_angelapfn.shtml
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 Cenário desfavorável: As negociações da Alca são retomadas e, enquanto muitas das 

controvérsias do período anterior a 2004 voltam à tona, sem solução aparente, os países 

membros do Mercosul continuam procurando soluções para suas controvérsias, embora 

estas não sejam satisfatórias. 

Ocorre a tentativa de maior integração regional, com aberturas de novos mercados 

para os produtos brasileiros, porém em casos como o etanol sofre forte concorrência de 

outros grandes competidores das Américas Latina e Central . 

 

 Cenário catastrófico: Efetivada, a Alca é um completo fracasso, uma miragem de 

integração já esquecida pelos 34 países incluídos no projeto. A dificuldade dos países em 

desenvolvimento em fazer frente aos produtos estadunidenses, seus problemas estruturais, 

de logística e câmbio, faz com que as piores previsões dos analistas de desemprego, 

depreciação dos mercados nacionais, exaustão social, entre outros, tornem-se realidade. No 

Brasil, a situação é igualmente alarmante, visto o fracasso do PAC, cujas diretrizes não se 

efetivaram plenamente. 

A falha dos membros do Mercosul em solucionar suas controvérsias colabora para que 

Paraguai e Uruguai assinem maiores acordos bilaterais com os EUA, fazendo com que esses 

mercados percam sua significância e com que o Brasil perca parte relevante do seu mercado 

e enfraqueça sua pretensão de líder na América Latina. 

Por outro lado, posições políticas mais radicais, liderada por Hugo Chávez, se 

fortalecem cada vez mais, junto com o antiamericanismo. A continuação do mandato do 

partido republicano, eleito em 2008 corrobora o afastamento ideológico entre as Américas. 

 
 

3. Relatório do Aqüífero Guarani 
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A água é essencial a todas as formas de vida no planeta Terra. É um recurso natural 

indispensável, seja como componente dos seres vivos, como meio de vida de vegetais e 

animais ou ainda como elemento representativo de valores sociais e culturais. 

É uma substância abundante no planeta, cobrindo cerca de três quartos da superfície 

terrena. Desses três quartos de água apenas 3% corresponde a água doce, dessa pequena 

quantidade de água doce 79% encontra-se em calotas de gelo e geleiras, 20% corresponde a 

águas subterrâneas e apenas 1% é água doce encontrada na superfície com facilidade19. 

A disponibilidade de água por habitante/região vem diminuindo com o passar dos anos, 

como pode-se notar na tabela abaixo:  

 

Região 1950 1960 1970 198
0 

200
0 

África  20,6 16,5 12,7 9,4 5,1 

Ásia 9,6 7,9 6,1 5,1 3,3 

América Latina 105 80,2 61,7 48,8 28,3 

Europa 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1 

América do Norte 37,2 30,2 25,2 21,3 17,5 

TOTAL 178,
3 

140,
2 

110,
6 

89 58,3 

Fonte: N.B. Ayibotele. 1992. The world water: assessing the resource 

  

A distribuição dos recursos no mundo se dá na seguinte proporção: 70% é utilizado na 

agricultura, 22% na indústria e 8% em residências.  

A água é também um poderoso solvente, ou seja, ela dissolve boa parte das 

substâncias com as quais ela entra em contato, fazendo com que seja contaminada com 

facilidade por: fertilizantes, inseticidas, nitratos, herbicidas, fungicidas, detergentes, 

desinfetantes, solventes, metais pesados, produtos derivados de petróleo, lixo doméstico e 

outros detritos. 

O Brasil, a Rússia, a China e o Canadá são os países que podem ser considerados 

privilegiados, uma vez que controlam as maiores reservas de água doce no mundo. Sendo 
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que o Brasil detém 11,6% da água doce superficial do mundo, já as reservas de água 

subterrânea, no país, são estimadas em 112.000 km3 (112 trilhões de m3)20. 

A maior reserva subterrânea transfronteiriça de água doce é o Aqüífero Guarani, que 

abrange quatro países sul-americanos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse aqüífero se 

estende desde a Bacia Sedimentar do Paraná até a Bacia do Chaco-Paraná, localizado no 

centro-leste da América do Sul, entre 12º e 35º de latitude Sul e 47º e 65º de longitude 

Oeste. 

A extensão aproximada do aqüífero é de 1,2 milhões de km2, sendo que 4% está no 

Uruguai, 6% no Paraguai, 19% na Argentina e 71% está em território brasileiro, distribuído 

nos estados de Goiás, Matos Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

As reservas permanentes de água do aqüífero são da ordem de 45.000 km3. As reservas 

explotáveis correspondem à recarga natural (média plurianual) e foram calculadas em 166 

km3/ano21, representando o potencial renovável de água que circula no aqüífero. Sob 

condições naturais, apenas uma parcela das reservas reguladoras é passível de explotação. 

Em geral, esta parcela é calculada entre 40 a 80 km3/ano.A recarga natural ocorre por meio 

da infiltração direta das águas de chuva nas áreas de afloramento das rochas do Guarani; e 

de forma indireta, por filtração vertical ao longo de descontinuidades das rochas do pacote 

confinante sobrejacente. 

O Aqüífero Guarani possui água de excelente qualidade, em decorrência de mecanismos 

naturais de filtração e autodepuração bio-geoquímica que ocorrem no subsolo. A qualidade 

da água e a possibilidade de captação nos próprios locais onde ocorre a demanda fazem com 

que o aproveitamento das águas do Aqüífero Guarani assuma características econômicas, 

sociais e políticas. O Aqüífero Guarani constitui-se em uma importante reserva estratégica 

                                                                                                                                                          
19

 Fonte: Jornal Folha de São Paulo de 29 de maio de 2003, – Caderno Especial - fl03 
20 http://www.abas.org.br/index.php?PG=aguas_subterraneas&SPG=aguas_subterraneas_as 
21 Para todo o SAG estima-se que o recarregamento é de 166 Km³/ano. Sítio em < http://www.sg-
guarani.org/index/site/sistema_acuifero/sa002.php>  

http://www.sg-guarani.org/index/site/sistema_acuifero/sa002.php
http://www.sg-guarani.org/index/site/sistema_acuifero/sa002.php
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para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das atividades econômicas e do 

lazer. 

Um dos problemas existentes é o risco de deterioração do aqüífero em decorrência do 

crescimento das fontes de poluição pontuais e difusas e também do aumento do volume 

explorado.  

Com a intenção de elaborar uma proposta de modelo institucional, técnico e legal para 

o aproveitamento do Aqüífero Guarani, uma pesquisa que começou em março de 2000 está 

sendo financiada por um consórcio formado pelo Banco Mundial, pelo Global Environment 

Fund (GEF), por governos locais e pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Durante 

2002 realizaram-se acordos para sua implementação entre os quatro países beneficiários, a 

OEA, o Banco Mundial e outras agências de cooperação. Está em execução desde março de 

2003 e pretende ser finalizado até fevereiro de 2009. O estudo é de suma importância, uma 

vez que é apresentada uma fragilidade legal dos quatro países, pois apenas o Brasil tem 

legislação que prevê o uso sustentável de recursos hídricos. 

O Projeto Aqüífero Guarani visa contribuir para a superação da situação atual por meio 

da formulação de um modelo técnico, legal e institucional para a gestão dos recursos do 

aqüífero de forma coordenada pelo conjunto dos países e organismos envolvidos. 

O projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 

Guarani envolve representantes de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tem como objetivo 

dar apoio à criação de um marco de gestão legal e institucional baseado no aprofundamento 

dos conhecimentos técnicos e científicos do Sistema Aqüífero Guarani (SAG). 

Os principais temas do projeto em debate são:  

1. A construção do mapa base do Sistema Aqüífero Guarani e a operacionalização de 

contrapartidas para o conhecimento básico regional;  

2.  Implementação do Sistema de Informação do Sistema Aqüífero Guarani;  

3.  Capacitação e reforço institucional para gestores, incluindo as áreas dos Projetos 

Pilotos, abrangendo parte dos territórios de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
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O Projeto tem um caráter preventivo, visando evitar a má utilização da água que, por 

sua importância para os quatro países, deve ser protegida. 

A “Carta de Foz do Iguaçu sobre o Aqüífero Guarani” conclui que o aproveitamento da 

água deve ser feito exclusivamente para o abastecimento humano e consumo animal, e exige 

o controle público desses recursos e a soberania dos quatro países em relação a eles. Afirma 

também a necessidade de implementação de políticas de proteção ambiental. 

O mundo está voltado para questões ambientais, tornando assim a utilização das águas 

um tema em voga nos noticiários, revistas, filmes, discursos políticos e principalmente na 

Agenda Internacional. 

O Aqüífero Guarani e a utilização consciente das suas águas tornaram-se o principal 

foco da América do Sul, no entanto sua grandeza ainda é desconhecida. No passado foram 

feitos poucos estudos sobre o Aqüífero, mas hoje essa realidade está mudando.  

A tendência é que a preocupação com o aqüífero aumente e com isso também a 

integração política, social e econômica e amplie também a cooperação ambiental entre os 

quatro países no qual o aqüífero se encontra.  

O aqüífero possui um grande potencial econômico, pois os países que têm abundância 

em água irão ocupar maior espaço no mercado, pois poderão produzir alimentos em larga 

escala e assim como vender água envasada. Desta forma, o aqüífero é uma riqueza que gera 

outras riquezas.  

Além dos territórios contíguos, os principais países que compõem o Mercosul 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) estão ligados pelo subsolo através da maior reserva de 

água doce do planeta, por isso a integração dos mesmos está ligada as condições de 

utilização do aqüífero. A água do aqüífero é vista como uma “arma” poderosa para a paz, por 

isso existe uma compreensão de que a cooperação é uma única solução para a integração 

entre os quatro países, e há um entendimento de que as soluções são transfronteiriças, 

assim sendo, não se pode imaginar a execução de projetos isolados em relação a uma 

reserva hídrica tão importante. 
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O Mercosul facilita também uma formação de legislação básica comum para o Aqüífero 

Guarani, assim como desenvolvimento de sistemas de inspeção e policiamento da área, 

evitando a má utilização dos recursos hídricos. As legislações dos países envolvidos tornar-se-

ão mais adequadas à proteção ambiental e à forma de utilização das águas, sendo criadas leis 

que não somente punem ou aconselham, mas que também passem a fazer parte da vida 

cotidiana dos cidadãos que utilizam as riquezas naturais encontradas na região. 

No entanto, se a integração do Mercosul enfrentar crises, isso enfraquecerá o elo entre 

os países-membros, possibilitando conflitos na região pela água e divergência quanto à 

legislação e inspeção, aumentando cada vez mais as desavenças entre os Estados. 

  

Cenários do Aquífero Guarani para 2016. 

 

Cenário Mais Favorável: O SAG é um sucesso, assim como o modelo institucional, 

técnico e legal criado em conjunto com o Banco Mundial. O gerenciamento dos recursos 

hídricos do Aqüífero Guarani foi implementado por todos os países que o engloba. 

Os tratados de cooperação obtiveram resultados favoráveis e passaram a abranger 

outras áreas como educação, saúde, economia e política. 

As políticas ambientais foram formuladas e aplicadas em conjunto, surgindo uma 

instituição voltada para o controle de uso da água de forma sustentável e inteligente, 

implementando um Sistema de Informação do Aqüífero Guarani. 

O acesso a água potável passou a ser controlado por um órgão de regulamentação e 

cooperação dos países envolvidos, assim os recursos hídricos passaram a atender a demanda 

de água da população, mas sem desperdícios. 

 

Cenário Favorável: A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai em conjunto com o 

Banco Mundial conseguiram por em prática o modelo institucional, técnico e legal. Algumas 

falhas nas políticas ambientais e o processo burocrático entre os quatro países para 
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decidirem e aprovarem políticas para a utilização do Aqüífero Guarani fazem com que o 

projeto não atue em sua plenitude. 

Esse impasse em relação às políticas do aqüífero cria entraves também no Mercosul, 

fazendo com que os países passem a utilizar a diplomacia como forma de pressão mútua. 

Mas o projeto tem preservado o caráter preventivo, evitando assim a má utilização da 

água pelos cidadãos do Mercosul, pois a conscientização e a sustentabilidade já são parte do 

dia a dia da população. 

 

Cenário Desfavorável: Após a assinatura da “Carta do Foz de Iguaçu sobre o Aqüífero 

Guarani” houve vários estudos e pesquisas na região financiados sobretudo pelo Banco 

Mundial. Alguns tratados foram assinados, mas a institucionalização ainda não passa de uma 

proposta. 

Não foi assinado nenhum acordo que institucionalize a fiscalização das águas, assim o 

uso indiscriminado faz com que o volume de explotação aumente consideravelmente, 

diminuindo a recarga natural do aqüífero. 

As desavenças entre os países crescem consideravelmente devido ao fato de nenhum 

país assumir a responsabilidade pela explotação e contaminação excessiva, estremecendo a 

integração do Mercosul. 

 

Cenário catastrófico: devido à preciosidade da água, a ONU propõe que o Aqüífero 

Guarani fosse transformado em Patrimônio da Humanidade e que suas águas fossem 

consideradas reserva estratégica, intocada, para que no futuro fosse usada por toda a 

população do planeta, o que colocou os países onde se localiza o aqüífero em estado de 

alerta, pois eles não querem perder essa “riqueza” e muito menos diminuir ou mesmo 

perder sua soberania. Isso porque se esses recursos hídricos forem um bem de toda a 

humanidade, os países perderiam o controle sobre partes de seus territórios.  

O Aqüífero Guarani se torna, portanto, um motivo de rivalidades e de discórdias entre 

os países. 
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4. Relatório da biodiversidade e biopirataria na Amazônia. 

 

A partir dos anos 198022, juntamente com outras questões ambientais de alcance 

transfronteiriço, tais como a diminuição da camada de ozônio, a mudança climática global 

associada ao efeito estufa, a poluição dos ambientes marítimos e a devastação das florestas, 

a questão da perda da biodiversidade também despontou dentre os temas ambientais 

planetários.  

Um dos principais motivos para o surgimento do tema biodiversidade no cenário 

internacional foi a tomada de consciência por parte da comunidade científica, de governos e 

de crescentes segmentos da sociedade em geral a respeito da importância dos recursos 

naturais para a sobrevivência da vida no planeta Terra. 

Outra razão, igualmente fundamental foi o advento da biotecnologia moderna e das 

novas aplicações tecnológicas de recursos genéticos, quando alguns setores poderosos da 

sociedade passaram a despertar interesses em relação ao potencial econômico que podia ser 

extraído da biodiversidade das florestas. Sendo assim, o Brasil, surge como um atrativo 

internacional por possuir a maior diversidade biológica concentrada do Planeta, sobretudo, 

na região amazônica.  

A Floresta Amazônica ocupa uma área de 7 milhões de km2 e se estende por Brasil, 

Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Nesta área, segundo estimativas de 

biólogos, podem ser encontradas entre 5 milhões e 30 milhões de espécies na Amazônia – e 

                                                 
22 Desde os anos 1970, já vinha sendo colocada a necessidade de um instrumento internacional abrangente 

para garantir a proteção da natureza, mas, é somente na década de 1980 que se iniciam as discussões em torno 
da elaboração de uma Convenção sobre Diversidade Biológica, a partir dos debates travados no âmbito da 
União Internacional de Conservação da Natureza (UICN) e posteriormente dirigidos pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Esses debates, que estavam inicialmente orientados para resguardar 
os recursos genéticos globais, passaram em meados dos anos de 1980 a trabalhar com o conceito mais amplo 
de diversidade biológica, bem como a indicar a importância de uma abordagem mais extensa da questão, 
incluindo seus aspectos geopolíticos, sociais e econômicos.  
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só 1,4 milhões delas estão registradas. São cerca de 750 mil insetos, 40 mil vertebrados, 250 

mil plantas e 360 mil espécies diversas. Além disso, possui mais de 200 espécies diferentes de 

árvores por hectare, 1.400 tipos de peixes, 1.300 espécies de pássaros e mais de 300 

mamíferos diferentes.23 

Cerca de 55% da Floresta Amazônica encontra-se no território brasileiro, com 

5.033.072 km2, o que corresponde a 59,1% de todo o território nacional. A chamada 

Amazônia possui a maior bacia de água doce do planeta, representando um quinto do total 

de da reservas, ou seja, responsável por, aproximadamente, 20 % do desaguamento global 

dos rios e detém cerca de 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas e o maior banco 

genético do planeta, além de reter imensas quantidades de minérios, terras cultiváveis e 

outros tantos recursos24.  

Por desfrutar da condição de área geopoliticamente estratégica, em razão de suas 

dimensões continentais e de sua vasta riqueza natural, a Amazônia vem ao longo de sua 

história sendo alvo, em uma escala crescente, da ação dos chamados biopiratas, sendo em 

sua maioria pesquisadores representantes de grandes empresas multinacionais, indústrias 

químico-farmacêuticas e ONG’s estrangeiras que utilizam ilegalmente, como matéria-prima, 

as 20 mil espécies botânicas e as mais de 100 mil espécies de animais vertebrados, 

invertebrados e microorganismos da região. 

Apesar de ainda não haver um conceito definido e aceito mundialmente25, a prática da 

biopirataria ocorre há tempos. Ela pode ser entendida como o ato de transferir recursos 

genéticos ou conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade sem a expressa 

autorização do Estado possuidor do recurso, ou da comunidade tradicional que desenvolveu 

                                                 
23 Comissão para Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia, dado de 11/03/99 
24 Idem.  
25 Atualmente o termo biopirataria vem sendo modificado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual 
(OMPI) para biogrilagem que se refere a atos de apropriação do conhecimento tradicional. Não aborda, 
portanto, a apropriação das informações genéticas de plantas e animais. O termo é pouco utilizado e ainda não 
se encontram documentos que o utilizem. O Coordenador Geral de Pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), Efrem Jorge Gondim Ferreira, analisa o termo biopirataria de outra maneira. Ele explica 
que não existe só uma definição, "os técnicos entendem de um jeito e os políticos de outro, é difícil definir 
biopirataria, pois o termo não existe legalmente". 
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e manteve determinado conhecimento no decorrer dos anos. Inclui, ainda, a repartição não 

justa e equânime dos frutos obtidos pela exploração da biodiversidade ou de tais 

conhecimentos tradicionais. 

A transferência de recursos da Amazônia ao exterior, e do exterior para ela, teve início 

logo após o descobrimento do Brasil e perdura até hoje. O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) estima que o contrabando das 

riquezas da fauna e da flora amazônicas movimenta mundialmente cerca de US$ 60 bilhões 

ao ano e constitui a que hoje já é a terceira atividade ilícita do planeta. Atualmente, os 

recursos genéticos mais transferidos são os que têm, ou os que podem ter, caráter 

econômico: os maiores alvos dos biopiratas são espécies vegetais de importância medicinal, 

aromática, inseticida e corante naturais.  

Mesmo sendo uma prática ilegal desde os tempos do Brasil Colônia, somente no ano 

de 2001, com a edição da Medida Provisória 2.186, a biopirataria passou a ser considerada 

crime no País. Além do problema ambiental que acarreta o Brasil, segundo o IBAMA, deixa de 

arrecadar cerca de US$ 60 bilhão anuais, que poderiam ser revertidos em incremento 

tecnológico e científico para descobrimento, catalogação, e desenvolvimento de novos 

produtos a partir da exploração de espécies animais e vegetais.  

Em 1992, deu-se o primeiro passo para a regulamentação da exploração e proteção da 

biodiversidade: o governo brasileiro assinou, durante a Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção da Diversidade Biológica26. O documento 

ratificado em 1994 propõe regras para assegurar a conservação da biodiversidade, o seu uso 

sustentável e a justa repartição dos benefícios provenientes do uso econômico dos recursos 

genéticos, respeitada a soberania de cada nação sobre o patrimônio existente em seu 

território. 

                                                 
26 A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), no que diz respeito à propriedade intelectual, afirma que 
os países detentores de diversidade biológica deverão receber uma contrapartida para os produtos derivados 
dessa biodiversidade, inclusive os direitos provenientes de patentes relacionadas. Além disso, a CDB dispõe 
que, além da distribuição de benefícios entre as comunidades locais, populações indígenas e as empresas, faz-
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Além disso, a Senadora Marina Silva propôs em 1995 o Projeto de Lei nº 306 que trata 

dos instrumentos de controle e acesso à biodiversidade. O Projeto que dispõe sobre a 

preservação da diversidade, a integridade e utilização sustentável do patrimônio genético do 

país, e regulamenta alguns artigos da Convenção da Biodiversidade, fora enviado à Câmara 

dos Deputados, mas nada concreto foi deliberado até o momento.  

A falta de uma legislação específica que seja cumprida à risca, o avanço da 

biotecnologia, da facilidade de se registrar marcas e patentes em âmbito internacional, bem 

como os acordos internacionais sobre propriedade intelectual, tais como Tratado Sobre 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionado ao Comércio Internacional (TRIPS)27, 

entretanto, nada fazem além de contribuir à multiplicação de ações biopiratas. Atualmente 

existem vários casos na justiça, nos quais o Brasil está reivindicando a posse da patente de 

suas riquezas naturais. Um dos mais famosos é o da perda de patentes de certos produtos 

oriundos da Amazônia para empresas estrangeiras, como foi o registro da marca Cupuaçu 

pela empresa japonesa Asahi Foods, em 2002. 

Outro problema que facilita a atuação dos biopiratas é a cooperação internacional na 

Amazônia. Um relatório apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) 

revelou que as relações que se estabelecem entre agências nacionais e internacionais são 

assimétricas. Há uma dominação dos parceiros estrangeiros no que se refere à agenda de 

pesquisa, recursos disponíveis e apropriação dos resultados gerados. Além disso, evidenciou-

se que os programas de cooperação internacional têm pouca convergência com os objetivos 

estratégicos dos centros de pesquisa regionais e estão ainda mais distantes das demandas e 

necessidades de desenvolvimento das populações locais. As dificuldades financeiras 

enfrentadas pelas instituições locais e sua falta de capacitação científica, além da falha 

                                                                                                                                                          
se necessário o consentimento prévio e esclarecido e a autorização dos Estados para a utilização e exploração 
dos recursos genéticos. 
27 TRIPS é um acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) de 1995 permite a globalização de patentes. 
O TRIPS garante as empresas o direito de proteger suas patentes em todos os países membros do OMC - 
atualmente 142. 
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institucional do Estado brasileiro em termos do controle e monitoramento da cooperação 

internacional na Amazônia, foram apontados como razões para essa situação problemática. 

Para que se evitem maiores perdas e para que se consiga proteger talvez o bem mais 

valioso do país, há a necessidade de se disciplinar a presença de pesquisadores estrangeiros 

nas instituições brasileiras; de fazer com que as ONG's se voltem para assuntos de interesse 

coletivo e funcionem como entidades sem fins comerciais; de definir e pôr em pratica uma 

legislação de troca e comercialização de material genético que inclua sanções quanto ao 

transporte clandestino de plantas amazônicas; o fortalecimento dos órgãos públicos na 

região; a educação ambiental; maior investimento para o conhecimento dos recursos 

genéticos; e, acima de tudo, o maior envolvimento da população nessa batalha, através da 

transformação de recursos de biodiversidade em atividades econômicas que gerem renda e 

emprego. Algumas dessas iniciativas para a proteção da floresta e combate a biopirataria já 

foram tomadas, entretanto, as dificuldades para refrear esse problema mostram que o tema 

é assaz complexo, o que põe o destino da biopirataria na Amazônia em caminhos incertos e 

deixa o Brasil à sombra de um futuro homogeneamente melhor. 

Não é sensato descartar, um possível aumento da biopirataria28, já que o acervo 

genético será, cada vez mais, fonte natural indispensável para o desenvolvimento de novos 

produtos farmacêuticos, bioquímicos e agronômicos, e para a obtenção de lucro às indústrias 

que a utilizam. Entretanto, o País buscará fortalecer sua legislação com a implantação de leis 

mais eficazes, e enrijecerá as já existentes, de modo a comprovar e garantir o uso sustentável 

de seus recursos naturais. Essas leis darão maior autonomia ao Poder Legislativo para que 

                                                 
28 Esse aumento pode ser justificado pelo: aumento do Ecoturismo, que poderá servir de atalho para o acesso 
de recursos naturais, funcionando, desse modo, como centro de turismo científico para a bioprospecção e a 
retirando de material genético conteúdo na biodiversidade sem nenhum controle por parte do governo e dos 
próprios moradores da região (tendência de peso – já acontece); proliferação de Organizações não 
governamentais estrangeiras com fachada ambientalista, mas que, na realidade, estarão à mando dos 
interesses de grandes industrias transnacionais e multinacionais. 
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possam conduzir CPIs que investigarão e punirão mais severamente aqueles que cometerem 

crimes ambientais29.  

No âmbito internacional, o Brasil buscará, juntamente com os países que compõem a 

região natural da Pan–Amazônia30, criar e reforçar alianças (ex: OTCA31) que visem à 

proteção conjunta da floresta e, em fóruns internacionais, exigirão a criação de tratados 

bilaterais e multilaterais que discorram sobre a vigilância e preservação da região Amazônica. 

Além disso, o País lutará pela criação de um Tribunal Internacional, onde delitos relacionados 

ao tema possam ser julgados, por uma organização internacional de finanças ligada à ONU e 

por fundos monetários regionais32 com finalidade assistencial para países que tenham sua 

biodiversidade ameaçada.  

É presumível que o governo brasileiro intente investir recursos de infra-estrutura na 

região Amazônica de modo a permitir uma maior integração e comunicação da região ao 

resto do país. Políticas de melhorias no efetivo do exército, no monitoramento das fronteiras 

e, principalmente, na condição socioeconômica e educacional da população nativa serão 

lançadas com o intuito de conscientizar a população e coibir a biopirataria. O conjunto desses 

fatores, somado ao incentivo dado aos cientistas brasileiros para o desenvolvimento de 

                                                 
29 Recentes ações da CPI de investigação de tráfico ilegal de animais e plantas silvestres realizada na Câmara de 

Deputados, que conforme artigo publicado no jornal ‘A Crítica’, de Manaus, foi possível identificar e indiciar o 
pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Marcus Gerardus Maria van Roosmalen, 
suspeito de envolvimento com a biopirataria 
30 Região natural, ecologicamente semelhante, situada ao norte do continente sul-americano. Corresponde à 
bacia do rio Amazonas, um gigantesco losango verde que, na largura, vai da pequena cidade peruana de Pongo 
Manseriche até o norte do Maranhão, e na altura, vai do delta do Orinoco, na Venezuela, ao norte de Mato 
Grosso, no curso médio do rio Juruena. Esta região abrange território de nove países tributários da bacia 
amazônica: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A Pan-
Amazônia pode ser dividida em quatro regiões naturais: região do Caribe; região do interior; região do Pacifico e 
região do Atlântico. 
31 A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) pretende proporcionar a preservação da 

patrimônio natural da Amazônia através dos princípios de desenvolvimento sustentável. Seus países membros 
são: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A OTCA surgiu em decorrência do 
Tratado de Cooperação Amazônica, que foi assinado em 3 de julho de 1978. Os objetivos do tratado são a 
preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais da Amazônia. Em 1995, as oito nações 
decidiram criar a OTCA para fortalecer e implementar os objetivos do Tratado. O protocolo de emenda ao TCA 
foi assinado em Caracas, capital venezuelana, em 14 de dezembro de 1998. 
32 Disponível em < http://www.ac.gov.br/outraspalavras/outras_16/especial.htm >, Acesso em: 18/08/07 

http://www.ac.gov.br/outraspalavras/outras_16/especial.htm
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pesquisas biotecnológicas, permitirá o desenvolvimento sustentável da região e o melhor 

manuseio estratégico de suas riquezas naturais, o que, quiçá, colocará o Brasil no hexaedro 

do poder mundial composto por grandes potências como EUA, Japão, China, Rússia, Europa.  

O Brasil, com fins de proteger seu patrimônio genético, também vem se envolvendo 

em discussões relacionadas à concessão de patentes. O governo tem trabalhado no 

desenvolvimento de novos projetos de normatização interna, como é o caso da resolução do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), que juntamente ao Ministério do Meio 

Ambiente e o Instituo Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), estabeleceram 

procedimentos a serem cumpridos, visando criar exigências legais para prevenir a 

biopirataria no Brasil33. Tais medidas, no futuro, poderão dar maior respaldo ao país que, 

juntamente com outros países em desenvolvimento, buscará a modificação de legislações 

internacionais que facilitam a concessão de patentes, como é o caso da TRIPs. Sendo assim, é 

possível vislumbrar que a OMC, num futuro próximo, alterará sua legislação e passará a 

exigir, de todos os requerentes de patente, informações sobre a origem legal do material 

genético e do conhecimento tradicional a ele associado, o que praticamente soluciona o 

problema da biopirataria.  

Apesar de não haver indicativo sobre a internacionalização da Floresta Amazônica, é 

prudente não descartar essa possibilidade, já que é uma área estratégica e sempre esteve 

sob cobiça das grandes potencias. Caso a floresta seja considerada um patrimônio da 

humanidade, chegariam a um fim as discussões relativas ao combate da biopirataria, pois o 

livre acesso a pesquisadores do todo o mundo seria permitido. Também não é possível 

                                                 
33 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, desde o dia 2 de janeiro de 2007 está vigorando a Resolução 

23 do CGen, bem como a Resolução 134/06, do Inpi, que estabelecem uma integração que e regulamenta o 
artigo 31 da Medida Provisória 2.186-16/01, sobre acesso e repartição de benefícios. 

Em resumo, para obter uma patente envolvendo componente do patrimônio genético nacional ou 
informação sobre conhecimento tradicional associado, o inventor, seja pessoa física ou jurídica, deverá 
informar o número e a data da autorização do acesso correspondente, bem como a origem do material 
genético ou do conhecimento tradicional associado. Com isso, assegura-se que o titular da patente tenha 
previamente acordadas as formas de repartição de benefícios como Brasil ou com a comunidade local ou 
indígena de onde obteve a informação. 
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rejeitar a possibilidade de uma intervenção armada realizada por Estados que possuam 

grandes empresas com ávidos interesses na Amazônia e um forte lobby político. 

 

Cenários da biodiversidade e biopirataria na Amazônia para 2016. 

 

 Cenário Mais Favorável: As políticas de incentivo à pesquisa ampliaram o 

conhecimento da biodiversidade da região, que se tornou referencia mundial no 

desenvolvimento de biotecnologia. A região se tornou dinâmica e protegida da biopirataria. 

O desenvolvimento é propagado gerando novas oportunidades de trabalho e melhoria dos 

indicadores sociais. Com a ratificação de um tratado assinado pelos países que têm em seus 

territórios parte da grande Floresta, os mecanismos de proteção, pesquisa e 

desenvolvimento, são disseminados e contam com um maiores investimentos. O tratado 

também permitiu que se criasse um sistema de vigilância conjunta, que conta com satélites e 

postos de polícia tranfronteiriços compostos por membros de todos os países amazônicos 

especialmente treinados para a proteção da região e dos indígenas que ali habitam. Além 

disso, o tratado versa sobre um novo regime de patentes que facilita a exploração conjunta 

da Floresta e garante que os benefícios das descobertas cheguem aos países que 

patrocinaram as investigações, exigindo, em troca, a responsabilidade desses países em 

repassarem a quantia na forma de investimentos na construção de novos centros 

tecnológicos e bolsas para  pesquisadores da região. Assim, tanto a Floresta Amazônica 

quanto a soberania dos países aos quais ela pertence são preservadas.  

 

Cenário Favorável: A Amazônia é uma região relativamente próspera. Seu dinamismo baseia-

se na combinação de segmentos novos, como a bioindústria e consolidação dos segmentos 

tradicionais. O desenvolvimento da região gera novas oportunidades de trabalho e 

substancial melhoria dos indicadores sociais. As leis são cumpridas com mais rigor, no 

entanto ainda sem eficácia para impedir que os biopiratas continuem atuando na região. 

Algumas medidas de segurança referentes à obtenção de patentes foram tomadas e, com 
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isso, o Brasil consegue parte dos lucros obtidos pela exploração de sua biodiversidade. A 

corrupção, entretanto, se faz presente em alguns órgãos que deveriam proteger a floresta. 

Esse é o cenário mais provável. 

 

Cenário desfavorável: A situação da Amazônia pouco ou nada se altera, pois ainda 

persiste no País a resistência a definir padrões de conduta que respeitem as questões 

humanas e ambientais. A permanente obstinação nas ações individualizadas em detrimento 

dos sistemas interligados, as perspectivas frustrantes dos empreendimentos estatais; a 

distância entre o discurso e a prática nos empreendimentos eco-econômicos, as soluções 

megalomaníacas para os problemas, a ausência de estudos multidisciplinares para 

implantação de obras de interesse coletivo, além de diversos outros vícios endêmicos que 

afetam a ação desenvolvimentista do governo. 

Desse modo, a Amazônia se configura como uma região com crescimento médio. A 

expansão econômica não se traduz em eliminação de pobreza e o meio ambiente 

experimenta um acentuado processo de degradação, tendo em vista a utilização de 

tecnologias não apropriadas. A biopirataria continua em alta e o manejo sustentável em 

baixa.  

 

Cenário catastrófico: A Amazônia é uma região economicamente estagnada. O espaço 

regional é desarticulado, a pobreza é extensa e o meio ambiente dá sinais visíveis de 

degradação. Poderia ser somada a esse cenário, a perda total do controle da Amazônia por 

processo de internacionalização ou a militarização estrangeira na região, fazendo com que o 

país perdesse a soberania de uma região estratégica e rentável. 

 

 

5. Relatório sobre a Inserção do Brasil na OMC 
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Responsável, em geral, por regular o sistema mundial de comércio e facilitar a 

aplicação de acordos, normas e regras do comércio internacional, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) tem como uma de suas grandes preocupações o crescimento das práticas 

protecionistas, principalmente quanto à aplicação de subsídios por diversos países. Resultado 

da Rodada Uruguai, foi adotado um Sistema de Solução de Controvérsias que possibilita a 

aplicação de retaliações aos membros que adotam medidas incompatíveis com as regras 

acordadas na organização34.  

Nesse contexto, o papel dos países em desenvolvimento tem sido fundamental para a 

concessão de aberturas no sistema da OMC por parte das nações desenvolvidas para facilitar 

as relações comerciais entre ambos os lados, principalmente respeitando os níveis de 

desenvolvimento de cada País e permitindo que a indústria nacional se adapte à 

concorrência feita por produtos importados que chegam ao seu mercado.  

Uma desvantagem na concessão de benefícios tem sido a pressão por parte das nações 

desenvolvidas, principalmente da União Européia (UE), de classificar nações emergentes 

como Índia, China e Brasil diferentemente dos demais países em desenvolvimento. Assim 

sendo, estes não teriam acesso ao direito de tratamento especial e diferencial, o que poderia 

influir negativamente em suas capacidades de comercializar e negociar com as nações 

desenvolvidas na OMC. E isso pois, desde o Gatt, o Brasil sempre defendeu a atenuação ou 

eliminação das normas de reciprocidade e implantação de regras especiais que levassem em 

conta a desigualdade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, podendo ficar 

desprovido da sua principal bandeira por se tornar mais “igual” aos países desenvolvidos35. 

Pode-se dizer que o Brasil é uma nação desenvolvida se comparada com outros países 

periféricos, mas seus produtos agrícolas ainda não são capazes de fazer frente aos produtos 

concorrentes vindos de partes mais desenvolvidas do globo, onde os governos concedem 

subsídios, para citar apenas um caso. O Brasil é um país sensível e vulnerável com respeito ao 

                                                 
34RAMANZINI, Haroldo Júnior. Atuação do Brasil na OMC: perspectivas teóricas e desafios empíricos. p. 8. 
35 LIMA, Maria Regina Soares de. Aspiração Internacional e Política Externa. Revista Brasileira de Comércio 
Exterior. n.82, ano XIX, 2005. p. 8 
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agronegócio, pois tem participação de 33% em seu PIB e ocupa 29,6% na pauta de 

exportação36. 

Em face disso, os contenciosos são muito importantes para garantir a participação de 

um mercado aberto e mais justo. As reivindicações frente aos subsídios praticados ao açúcar 

e ao algodão, os primeiros painéis agrícolas na OMC, são bons exemplos. Quarto maior 

exportador mundial de algodão e maior exportador de açúcar (29%), o Brasil – segundo 

dados do setor produtivo nacional – deixa de exportar, anualmente, cerca de US$ 400 

milhões por conta dos subsídios praticados pela UE no mercado internacional, extremamente 

prejudiciais ao seu crescimento interno e ao comércio internacional. Fato este que o País 

provou, junto ao Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC37, e o qual fortemente 

influenciou no Acordo Quadro da Rodada Doha, de Julho de 200438. Em 27 de julho de 2007 a 

OMC, em decisão preliminar, voltou a condenar os subsídios norte-americanos ao algodão, 

em ação movida pelo Brasil, permitindo uma retaliação contra produtos dos Estados Unidos 

se o País não adequar sua política agrícola39. 

Além desses exemplos, o Brasil tem sido uma das nações que mais participam de forma 

mediadora40 e fazem uso dos painéis da OMC (em quarto lugar na classificação geral depois 

de Estados Unidos, UE e Canadá, uma nação em desenvolvimento entre várias 

desenvolvidas), uma tradição que vem se fortalecendo desde o quadro entre Brasil e Canadá 

na questão de subsídio à produção de aviões da Embraer e da Bombardier. Também foi 

provado que muitos desses contenciosos são resolvidos já no período de consultas, o que 

demonstra a capacidade negociadora do país41. 

O Brasil tem participado e liderado muitos grupos, sendo o mais recente o G-20, que 

surgiu para contrabalançar a posição de Estados Unidos e UE sobre agricultura, e o qual 

                                                 
36 Disponível em: < http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=BR. > 
Acesso em 23/04/2007. 
37 Os contenciosos do algodão e do açúcar ocorreram em 2002. 
38 RAMANZINI, Haroldo Júnior. Atuação do Brasil na OMC: perspectivas teóricas e desafios empíricos. p. 13. 
39 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/economia/not_eco25998,0.htm > Acesso em 10/08/2007 
40 LIMA, Maria Regina Soares de. Aspiração Internacional e Política Externa. Revista Brasileira de Comércio 
Exterior. n.82, ano XIX, 2005. p. 8. 
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juntou países em desenvolvimento que tradicionalmente adotavam posições divergentes nas 

negociações agrícolas na OMC. Essa liderança vem sendo trabalhada nos últimos anos em 

parte pela sua experiência no OSC, por outro lado também por que é um assunto que lhe diz 

bastante respeito e, certamente, negociar em bloco é estratégico. É visível também que nos 

últimos anos as nações desenvolvidas têm tratado as nações em desenvolvimento com mais 

consideração, não mais supondo que elas aceitem as decisões de nações desenvolvidas como 

um fait accompli. 

O que tirou um pouco do fôlego do Brasil em seu sucesso como líder em negociações é 

a questão da Rodada Doha, que se iniciou em 2001. Objeto das negociações tem sido, por 

um lado, a exigência da redução dos subsídios agrícolas concedidos pelos países ricos e, por 

outro, a redução geral das tarifas de importação de bens industriais nos países em 

desenvolvimento42. As negociações encontram-se praticamente paralisadas depois que as 

principais partes negociadoras, que são Brasil, Índia, UE e Estados Unidos (o G-4), falharam 

em alcançar um pré-acordo em reunião na Alemanha, em junho de 2007, por falta de 

flexibilidade nas propostas de liberalização. Sem o G-4 na liderança das negociações, se torna 

mais difícil chegar a um acordo multilateral entre os 150 países sócios43.  

As disputas mais recentes nas quais o Brasil se envolveu foram contra a União 

Européia, em junho de 2005, a respeito de medidas supostamente descriminatórias, 

fundadas em argumentos de saúde pública e proteção ao meio-ambiente, que proíbem a 

importação de pneus usados da UE mas permitem a entrada de pneus recauchutados do 

Uruguai através de liminares, causando prejuízos ao setor na UE. O Brasil está recorrendo à 

decisão. A última disputa num painel da OSC foi iniciada pela Argentina em dezembro de 

2006 contra as medidas de anti-dumping supostamente praticadas pelo Brasil sobre 

importações de certas resinas daquele país. 

                                                                                                                                                          
41 RAMANZINI, Haroldo Júnior. Atuação do Brasil na OMC: perspectivas teóricas e desafios empíricos. p. 9. 
42 Disponível em: < http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2007/07/12d.htm > Acesso em 10/08/2007 
43 Disponível em: <  http://www.estadao.com.br/economia/not_eco19135,0.htm > Acesso em: 09/08/2007. 

http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2007/07/12d.htm
http://www.financeone.com.br/noticia.php?lang=br&nid=20075
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Com a tradição de envolvimento do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC), 

a tendência é que o País continue a negociar nas reuniões ministeriais para regras mais justas 

e benéficas aos países em desenvolvimento e para garantir o acesso de seus produtos aos 

mercados de países desenvolvidos. Da mesma forma, a tendência é que o País continue a 

participar de painéis no Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) em busca do cumprimento 

das regras acordadas entre os membros da organização.  

A liderança do Brasil no G-20 e nas pontas de negociação da Rodada Doha no G-4, 

juntamente com a Índia, é fundamental à abertura para que as demais nações em 

desenvolvimento, assim como as emergentes, façam maior proveito deste instrumento da 

OMC, participando ativamente da organização, contribuindo com a efetividade e ampliando 

sua participação no mercado mundial, seja através de produtos agrícolas, serviços ou 

industrializados e de tecnologia. 

No entanto, tanto a participação do Brasil na OMC quanto a forma de liderança do País 

dependem em grande parte de dois fatores. Em primeiro lugar, e em futuro bastante 

próximo, o resultado da Rodada Doha, a qual depende dos resultados das eleições de 2008 

nos Estados Unidos; se ela vai fracassar ou se ela será bem sucedida. O impasse está na 

cessão à exigência da redução dos subsídios agrícolas por um lado e a redução geral das 

tarifas de importação de bens industriais por outro. 

O mesmo vai ocorrer se for implementada a classificação diferenciada sugerida pelos 

países desenvolvidos, o que modificará a forma e o grau de envolvimento do Brasil nas 

negociações da OMC e principalmente a sua forma de liderança. As desvantagens seriam por 

um lado de ordem econômica pelo fato de o Brasil perder benefícios que permitem um 

desenvolvimento protegido por regras especiais que consideram a desigualdade entre os 

países; por outro lado, o País deixaria de ser parte de um sistema em cujo resultado foi muito 

investido e o qual é fundamental para o seu posicionamento na OMC. Seria, portanto, 

necessária toda uma reestruturação das estratégias de procedimento brasileiras. 

O que o Brasil precisa combater são as barreiras que ele mesmo impõe contra produtos 

de origem de países desenvolvidos, principalmente barreiras de tipo não-tarifárias, como as 
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técnicas e fitossanitárias, além da burocracia que gera lentidão, impostos diferenciados para 

empresas estrangeiras e a pirataria. Do contrário, países como a UE, já afirmaram que farão 

uso do OSC para criar condições de comércio mais justas44. 

 

Cenários da inserção do Brasil na OMC para 2016. 

 

Cenário mais Favorável: O G-20, com o Brasil na liderança, obteve sucesso em sua 

empreitada de reduzir substancialmente os subsídios dos países desenvolvidos no setor 

agrícola. Graças à negociação com o G-20 os países desenvolvidos dão abertura no setor 

agrícola, e a Rodada Doha é um sucesso, abrindo um enorme mercado para os produtos 

agrícolas brasileiros e dos demais países da região.  

O País segue sua tradição de envolvimento na OMC, negociando nas reuniões 

ministeriais por regras mais justas e benéficas aos países em desenvolvimento e para garantir 

o acesso de seus produtos aos mercados de países desenvolvidos. O mesmo ocorre com o 

seu envolvimento nos painéis do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC). O Brasil, 

portanto, se consolida como importante liderança mundial consegue abertura de mercado a 

partir dos resultados da Rodada Doha. 

 

Cenário favorável: A Rodada Doha é bem sucedida, porém para isso o Brasil teve que 

reduzir tarifas de importantes setores ainda sensíveis ao mercado mundial. assim como os 

países desenvolvidos reduziram seus subsídios ao setor agrícola. Devido à abertura de 

mercado recíproca, o resultado é favorável, mas aquém do desejado. 

O Brasil tem que compartilhar a liderança das negociações na ponta do G-20 e de 

outros grupos com os demais países emergentes, como a Índia, o que diminui a projeção 

internacional do país. Isso, no entanto, não afeta o grau de envolvimento do Brasil nas 

negociações da OMC e nos quadros do OSC, assim como as suas vitórias nestes. 

                                                 
44 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2007/not20070419p21156.htm >.Acesso 
em: 20/04/2007 

http://www.opovo.com.br/economia/688139.html
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Cenário desfavorável: Em virtude da efetivação da classificação diferenciada quanto ao 

padrão de desenvolvimento econômico, abrem-se três frentes de negociação: a dos países 

em desenvolvimento, dos emergentes e dos desenvolvidos. Isso gerou um impasse profundo 

na Rodada Doha e na liberalização do comércio em geral. As concessões de abertura de 

mercado no setor agrícola foram ínfimos. O G-20 se enfraquece devido à classificação 

diferenciada. A participação nos painéis do OSC diminuem, pois a Brasil passa por um 

período de adaptação e reestruturação dentro da OMC.  

 

Cenário Catastrófico: O fracasso da Rodada Doha devido à não abertura de setores por 

parte de ambos países desenvolvidos e em desenvolvimento resulta numa crise profunda na 

OMC e na liberalização do comércio mundial. O colapso também é eminente devido à 

classificação diferenciada entre países em desenvolvimento e países emergentes, pois toda 

forma de negociação está travada, pois os países precisam passar por um período de ajustes 

e os blocos de negociação, como o G-20, perderam seu sentido de existência devido à 

classificação diferenciada. Com o enfraquecimento da OMC, esta perde sua legitimidade e o 

OSC deixa de ser utilizado quase totalmente.  

 

 

6. Relatório das Matrizes Energéticas 

 

Assunto extremamente em voga desde o final do século passado e início deste, o 

aquecimento global tem sido causa de longas discussões ao redor do mundo, visto que é 

agravado pela ação antrópica na natureza e representa um grande risco para a sobrevivência 

da humanidade. Parte essencial dessas discussões é a busca por novas matrizes energéticas 

que diminuam a emissão dos gases de efeito estufa. 

É principalmente a partir de 1972, quando da “Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente” em Estocolmo, na Suécia, e a posterior “Conferência das Nações Unidas 
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para o Meio Ambiente e Desenvolvimento” (ECO-92) no Rio de Janeiro, que o assunto toma 

as rodas de discussão das relações internacionais. É, contudo, somente com o Protocolo de 

Quioto (estabelecido em dezembro de 1997 e tendo entrado em vigor somente em 

novembro de 200445), que uma série de nações industrializadas responsáveis pela maior 

parte das emissões globais de dióxido de carbono compromete-se a reduzir suas emissões de 

gases de efeito estufa em 5,2%, em relação aos níveis de 1995, para o período de 2008 a 

201246.  

A política governamental brasileira pautou-se por participar ativamente de projetos 

relacionados ao Protocolo de Quioto e ao desenvolvimento sustentável. Em 2002, foi criado 

o “Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas” para definir os incentivos fiscais a projetos 

sobre novas matrizes energéticas renováveis e impactos do aquecimento global sobre o 

país47.  

As matrizes energéticas do Brasil, que se desenvolveram principalmente ao longo do 

século XX, têm como bases a geração de energia elétrica a partir de fontes hídricas e o 

petróleo como fonte de combustíveis derivados para indústria e transportes – com a notável 

exceção do Pró-Álcool durante a década de 1970, independentemente do desempenho do 

programa na época de sua implementação. 

As principais alternativas que se anunciam são: energia eólica, solar, nuclear, biomassa, 

biocombustíveis e hidrogênio – além da possibilidade de expansão da obtenção da já 

utilizada energia por fontes hídricas. No caso do Brasil, o destaque fica, evidentemente, para 

os biocombustíveis. Em 2005, o Governo Federal brasileiro lança o Programa Nacional de 

Biodiesel, objetivando reduzir sua dependência de petróleo, estimular a economia agrícola e 

reduzir o impacto ambiental dos combustíveis derivados de petróleo. Resultado de uma 

rodada de debates e estudos em diversas áreas de conhecimento, o biodiesel foi apontado 

                                                 
45 Depois, somente, da ratificação ao Protocolo por parte da Rússia, o que fez com que ele abrangesse países 
responsáveis por pouco mais de 51% das emissões de gases de efeito estufa.  
46 Em GORE, AL. An Inconvenient Truth. The planetary emergency of global warming and what we can do about 
it. United States, 2006. 
47 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2004/jun/21/29.htm > Acesso em: 26/04/05. 

http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2004/jun/21/29.htm
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como uma fonte energética renovável com potencial de exploração viável que poderá trazer 

ao país até mais benefícios do que a introdução de álcool combustível na matriz energética. 

O Brasil está na liderança mundial na obtenção de bioenergia oriunda de diversas 

fontes, tais como plantas oleaginosas, cana-de-açúcar, biomassa, lixo orgânico e de 

biodigestores. Algumas destas fontes podem ser convertidas diretamente em dois 

combustíveis líquidos principais, os chamados biocombustíveis: etanol e biodiesel. 

Em razão do clima e da abundância de terras para uso agrícola, muitas nações latino-

americanas são singularmente adequadas para o cultivo de cana-de-açúcar e de milho, o que 

faz com que o etanol seja uma fonte alternativa de energia e renda de extrema relevância 

para essa região, já que pode, produzido em larga escala, voltar-se à exportação. Nesse 

cenário, observa-se que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está oferecendo 

assistência técnica a vários governos da América Central que planejam iniciar indústrias de 

etanol com tecnologia e experiência fornecidas pelo Brasil e outros países. 

Existe também a possibilidade de produção do bioetanol a partir de celulose, a qual 

pode provir tanto do bagaço da cana-de-açúcar como de madeira, esta última abrindo 

espaço para países de clima não tropical participarem do mercado – essa teconologia, 

porém, encontra-se ainda em fase de desenvolvimento. Já consolidado, observa-se o 

aproveitamento cada vez maior da biomassa investindo na produção de energia elétrica nas 

próprias usinas de cana-de-açúcar.  

Observa-se, ainda, que o comércio internacional de etanol, embora represente menos 

de 10% da produção total, vem crescendo rapidamente. Em Março de 2007 foi lançado por 

Brasil, Índia, União Européia, China, África do Sul e Estados Unidos o Fórum Internacional dos 

Biocombustíveis, uma iniciativa que propõe a criação de um mercado internacional para 

fontes de energia alternativas, como por exemplo o etanol. 

Já o biodiesel é feito, basicamente, de óleo de soja e pode advir também de outras 

culturas como a mamona e o girassol. Seu uso é relativamente pequeno, mas contribui 

efetivamente para a qualidade do ar. Em dezembro de 2004, o governo autoriza o uso 

comercial do biodiesel, inicialmente para a mistura de 2% ao diesel de petróleo. A partir de 



Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos - UNESP 
Inserção do Brasil no Sistema  Internacional – 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 
 

42 

 

2008, a mistura será compulsória, e em 2013, o percentual será elevado para 5%. O governo 

pretende a introdução gradual do biodiesel na matriz energética brasileira, permitindo o 

crescimento conjunto e seguro da demanda e da oferta do óleo. 

A matriz eólica, por sua vez, é uma das formas mais limpas de obtenção de energia que 

se conhece. No país, tem potencial significativo na região Nordeste48 – o que pode ajudar a 

diminuir o risco de desabastecimento de energia nos grandes centros urbanos, localizados 

principalmente na região Sudeste, cujas fontes são, majoritariamente, as usinas hidrelétricas, 

tendo em vista a significativa amplitude sazonal dos regimes pluviométricos dessa região49.  

Outra potencial forma de obtenção de energia é a oriunda da energia solar, que pode 

ser usada como alternativa ao uso de energia gerada a partir da queima de carvão e de 

fontes hidrelétricas. Pode ser usada para aquecimento, geração de eletricidade e iluminação 

de domicílios. 

Outra fonte de energia que poderá até 2016 apresentar um aumento de sua 

participação na matriz energética brasileira é a nuclear, a despeito das pressões de 

movimentos ambientalistas. O presidente Luis Inácio Lula da Silva já sinalizou diversas vezes 

a intenção de ampliar a participação do setor no Brasil, tendo em vista as dificuldades para a 

implementação de novas usinas hidrelétricas, especialmente os entraves ambientais. 

A geração de energia a partir da biomassa – outra fonte que se apresenta – é feita pela 

queima de resíduos de madeira gerados pela agricultura e indústrias, mas sua participação 

ainda é pequena. 

Uma outra fonte de energia bastante promissora é a energia a partir de hidrogênio, 

que pode ser usado na geração de eletricidade e para mover veículos. Ocorre, entretanto, 

que a utilização do hidrogênio como combustível, embora já tecnologicamente possível, é 

atualmente inviável em larga escala do ponto de vista econômico e uma eventual expansão 

                                                 
48 Conforme estimativas do Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE. 
49 Disponível em http://www.dewi.de/dewi_neu/deutsch/themen/magazin/19/10.pdf, pág 12. Acesso em: 
09/04/07 

http://www.dewi.de/dewi_neu/deutsch/themen/magazin/19/10.pdf
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de seu uso dependerá de aperfeiçoamentos tecnológicos que requerem grandes volumes de 

investimento. 

Verifica-se, portanto, uma clara tendência global de uma lenta, porém gradual 

substituição de energia oriunda da queima de combustíveis fósseis – principalmente petróleo 

– pelas chamadas energias limpas. Entretanto, este combustível fóssil deverá continuar 

tendo um papel de grande importância no cenário internacional até 2016, dado que sua 

substituição ocorre lenta e parcialmente. De qualquer forma, observa-se que o comércio 

internacional de etanol, embora ainda represente menos de 10% da produção total, vem 

crescendo rapidamente e o Brasil, como visto, não foge a esta regra. Nada simboliza melhor 

este fenômeno do que o fato de a própria Petrobras estar expandindo seus negócios em 

direção à pesquisa, desenvolvimento de projetos de logística e comercialização de biodiesel e 

etanol. 

No país, este processo de substituição está adiantado em virtude da adição de 

bioetanol na gasolina e do advento dos carros “flex fuel”, o que, juntamente com o biodiesel, 

coloca o país na liderança mundial dos biocombustíveis. 

Uma questão a ser levada em conta pelo Brasil é a da viabilidade econômica do motor 

movido a hidrogênio ser atingida em larga escala, o que seria catastrófico para a indústria 

nacional de biocombustíveis – especialmente biodiesel, tendo em vista que as usinas de 

álcool podem sempre optar por produzir açúcar. Mas, mesmo neste caso, o preço do açúcar 

deverá despencar drasticamente, ocorrendo quebra de boa parte da indústria 

sucroalcooleira nacional pela perda da demana do etanol. Uma outra ameaça vem do etanol 

de celulose, que se por um lado aumenta a produtividade das usinas brasileiras através do 

aproveitamento do bagaço da cana, pode levar a uma diminuição muito grande da demana 

internacional pela commodity, tendo em vista que a madeira produzida em países como 

Canadá, Austrália, Rússia e EUA, por exemplo, poderá ser convertida em etanol. Considera-se 

improvável, entretanto, que até 2016 a tecnologia de obtenção do etanol de celulose esteja 

plenamente desenvolvida e implementada, o que favorece o Brasil. 
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Considera-se provável, portanto, que até 31 de dezembro de 2016, o governo brasileiro 

veja confirmadas suas expectativas em relação ao seu programa interno de introdução de 

novas matrizes no setor energético, a ponto de criar demandas internacionais substanciais 

para seus produtos energéticos, reposicionando positivamente o Brasil no cenário de 

produção de energia mundial.  

 

Cenários das Matrizes Energéticas para 2016. 

 

Cenário mais favorável: o etanol e o biodiesel tornam-se commodities de alta demanda 

internacional, em um contexto em que o petróleo é lenta e gradualmente substituído. O 

Brasil mantém sua liderança na produção desses biocombustíveis. No âmbito interno, os 

ganhos oriundos da comercialização internacional de biocombustíveis são investidos em 

setores desfavorecidos da economia brasileira ou mesmo em projetos de cunho sócio-

ambiental. 

 

Cenário Favorável: Num cenário considerado positivo, no entanto não tão favorável ao 

Brasil, o país se vê obrigado a dividir sua liderança mundial da produção de biocombustíveis 

com outros países, tais como Índia, países da América Central e Caribe, do sul da Ásia e da 

África, assim como outros da América do Sul. Tal cenário ocorre, assim como o mais 

favorável, sob a condição da substituição lenta e gradual de matrizes energéticas oriundas de 

combustíveis fósseis e commoditização dos biocombustíveis.  

 

Cenário Desfavorável: a liderança da tecnologia para a produção de biocombustíveis é 

tomada por outros países (possivelmente pela Austrália e pelos Estados Unidos, que 

investem muito mais em pesquisa), deixando o Brasil com menos condições de competição 

no cenário internacional. Outra questão importante encontra-se no caso de o país manter-se 

na liderança da produção de etanol e biodiesel e não saber controlar os efeitos sócio-

ambientais causados pela extensa produção dos biocombustíveis.  
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Cenário Catastrófico: Ocorre a desindustrialização do país causada pela alta 

comercialização internacional brasileira de biocombustíveis. Com a entrada maciça de moeda 

estrangeira e a conseqüente valorização da moeda nacional (doença holandesa), há um 

enfraquecimento da capacidade de exportação de outros setores da economia do país que 

não o de biocombustíveis. Além disso, há a elevação dos preços de alimentos e a valorização 

excessiva da terra e também da água, ou seja, problemas econômicos causando 

desequilíbrios sociais e até mesmo ambientais. Além disso, ocorre uma viabilização 

econômica e tecnológica da produção em larga escala de energia a partir do hidrogênio ou 

qualquer outra fonte alternativa que venha a ser desenvolvida, na qual o Brasil não possui 

investimento em tecnologias competitivas. 

 

 

7. Relatório do Mercosul 

 

Durante a segunda metade do século XX, observa-se a crescente tendência entre os 

países de uma compreensão global integrada, e não somente pautada em áreas de 

conhecimento específicas e fracionadas. É a partir dessa égide, que são assinados tratados 

que representam esforços globais de integração e cooperação. Na América Latina, foram 

assinados Tratados de Montevidéu, em 1960 com a criação da Associação Latino-Americana 

de Integração (ALALC) e 1980 com a mudança da mesma para ALADI - que propuseram áreas 

de livre comércio na região. 

Os reflexos negativos sofridos pelo continente sul-americano devido a conjuntura 

recessiva dos anos 1980 e o aumento da dívida externa dos três países de maior expressão 

(Brasil, Argentina e México), dificultaram a plena liberalização do comércio regional na 

América Latina e fragilizaram os tratados supra citados. 

Ainda na tentativa de integração regional da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai firmaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção que deu origem ao 
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Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O acordo previa que, até dezembro de 1994, houvesse 

a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, 

da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de 

mercadorias; do estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC); da coordenação de 

políticas macroeconômicas e setoriais entre os países-membros do Tratado para que fossem 

garantidas condições adequadas de concorrência entre eles; e do compromisso dos Estados-

Parte de concatenar suas leis nacionais em nome do desenvolvimento do processo de 

integração.50 

A partir disso, é que seria possível o estabelecimento de uma união aduaneira entre os 

países membros. Entretanto, em meados dos anos 1990 ocorreram crises individuais dos 

Estados-parte provenientes de processos inacabados de estabilização macroeconômica e 

dificuldades de alinhamento à dinâmica ordem econômica global da década. Sendo assim, 

houve a necessidade da adoção de uma agenda voltada para o aprofundamento e 

consolidação do Bloco, o que foi firmado pelo protocolo de Ouro Preto, em 17 de dezembro 

de 1994. Essa agenda previa a intensificação do intercâmbio de informações e o 

acompanhamento regular da evolução da conjuntura econômica das quatro nações.  

Resultado positivo de tal medida foi a entrada, dois anos mais tarde, do Chile e da 

Bolívia no Mercosul – fase considerada de “sucesso do Bloco”. O notório crescimento do 

intercâmbio comercial entre os países no período de 1991-1996, da ordem de mais 309%, 

saltando da cifra de US$ 4 bilhões para algo em torno de US$ 20 bilhões ao final de 1998, fez 

com que o Mercosul pudesse ser considerado de grande relevância no cenário internacional. 

No mesmo período, as exportações dos quatro membros iniciais para o restante do mundo 

passaram de US$43,3 bilhões para US$62,3 – um aumento da ordem de 47% – enquanto que 

a importação vinda de países extra-bloco registraram um incremento de US$25 bilhões para 

US$78,8 bilhões, cerca de 200%51. 

                                                 
50 CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL /  
REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA. Disponível em < http://www.camara.gov.br/mercosul/Outros/Historico.htm > 
Acesso em: 25/07/2007. 
51 Dados disponibilizados pelo governo brasileiro. Disponível em: Carta Internacional. 

http://www.camara.gov.br/mercosul/Outros/Historico.htm
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No entanto, observou-se questões pendentes a serem trabalhadas no Mercosul, tais 

como a não aderência total a tarifa externa comum - o que impõe limites à plena e efetiva 

vigência da união aduaneira. Além disso, há ainda uma lista de produtos em exceção à TEC, 

mantidas por cada país-membro, e regimes especiais de importação, relacionados a 

determinados setores da estruturação produtiva, que os países desejam proteger. Outra 

fragilidade é a dupla cobrança da TEC, ou seja, a mercadoria importada de um país que não 

faz parte do bloco, é tributada no momento de sua entrada na área econômica integrada, e 

depois paga novo imposto ao cruzar a fronteira para entrar em outro país do bloco. Dois 

temas carentes de definição e que também constituem perfurações à TEC, são os regimes 

automotivo e açucareiro. Ambos estão sendo objeto de exaustivas negociações. 

Os históricos dos países que compõem o bloco também caracterizam assimetrias 

estruturais que se sobrepõem às semelhanças conjunturais que esses países têm. Isso deriva 

da diferença e da velocidade dos processos de estabilização econômica e política dos países 

membros. Ou seja, não se pode excluir o fato de que problemas estruturais internos, como o 

caso da crise argentina, afetam a conjuntura intra-bloco e acabam se materializando na 

adoção de medidas unilaterais como forma de tentar compensar os desequilíbrios internos e 

externos dos países membros. 

Outro desafio, proposto inclusive quando da criação do Mercosul, diz respeito à adoção 

de uma ordem democrática entre o bloco – proposta ainda em 1992 pelo Protocolo de 

Ushuaia – e do estabelecimento de estratégias e políticas que respondam às exigências do 

atual cenário internacional. Tal desafio deve atender questões relativas ao equilíbrio político 

interno (processos eleitorais ou crises políticas); a novos contratos econômicos internos e 

externos (com o FMI e fundos internacionais); à preparação técnica e diplomática na 

participação em foros de liberalização comercial (no Mercosul, na Alca, e na OMC); dentre 

outros. No que tange a essas relações internacionais, é necessário que o Bloco fortaleça seu 

viés estratégico e adote posições claras e coordenadas frente à União Européia, Alca e OMC.  

Apesar do notável incremento promovido pelo Bloco nas economias dos países-

membros, o Mercosul enfrenta como um de seus principais obstáculos, além da ausência de 
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uma instância reguladora comum, o descontentamento de alguns de seus parceiros (no caso, 

os dois países de menor expressão, Paraguai e Uruguai), visto que, de acordo com a visão 

destes, Brasil e Argentina privilegiam relações bilaterais, em vez de promoverem uma 

participação equânime entre todos os membros do mercado comum.  

A atualidade da questão do fortalecimento do Mercosul como bloco econômico sólido 

e estável, reflete a necessidade de o Brasil inserir-se de maneira satisfatória no cenário 

internacional, possibilitando maior aumento do fluxo comercial com os países vizinhos e a 

melhoria de suas negociações no comércio internacional.  

Sendo assim, o país deverá analisar a proposta de adesão da Venezuela (2005) ao 

Mercosul, além de aliar as necessárias mudanças requeridas pelo bom funcionamento do 

Bloco à tentativa de contornar os impactos das reivindicações feitas pelos sócios menores 

para conseguir que os objetivos inicialmente traçados cheguem à prática. Do contrário, o país 

poderá assistir a retomada da proposta estadunidense em se estabelecer a Alca ou até 

mesmo o enfraquecimento irremediável do Mercosul frente aos seus problemas, fato que, 

em condições normais, só poderia ser imaginado caso houvesse uma mudança inesperada 

capaz de alterar os alicerces em que se apóia o sistema internacional vigente. 

 

Cenários do Mercosul para 2016. 

 

 Cenário mais favorável: Progressos em relação à harmonização das políticas 

macroeconômicas dos países, bem como dos interesses nacionais levam a uma melhora 

funcional do Mercosul, fazendo com que o fluxo comercial aumente em relação aos anos 

anteriores. 

Além disso, a entrada de novos membros que melhorem o desempenho do Bloco e a 

assinatura de alguns acordos comerciais extra-regionais possibilitam um compromisso mais 

explícito por parte dos primeiros sócios para que o processo de integração alcance um êxito 

razoavelmente benéfico. 
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Disto, resulta uma maior satisfação do Uruguai e do Paraguai, que, por alguns 

momentos, deixam de questionar sobre a existência de vontade política ou não quanto a 

uma união aduaneira de fato. O Brasil, líder do Bloco, se esforça junto aos seus parceiros 

para que Mercosul se fortaleça e alcance maior evidência e eficácia em sua inserção no 

cenário internacional. Este cenário possui uma probabilidade alta de ocorrência. 

 

 Cenário favorável: Após intensas rodadas de negociações o Mercosul consegue a 

adoção de uma instância reguladora comum sobre as políticas macroeconômicas dos países 

sócios, podendo, enfim, gozar de uma TEC efetiva. 

Ocorre um aumento no fluxo comercial, que, dividido eqüitativamente, resulta na 

melhoria dos índices sócio-econômicos dos membros. Com isso, Uruguai e Paraguai 

reassumem seu compromisso explícito com o Bloco e relegam suas considerações acerca de 

uma zona de livre comércio com os Estados Unidos a um segundo plano. A Argentina acena 

cada vez mais com a sua vontade de compatibilizar seus assuntos de política externa e suas 

demandas domésticas com o bom andamento do Mercosul. 

O Brasil, como líder do bloco, consegue, desta forma, fortalecer um dos elementos 

constituintes de seu projeto de política externa para o âmbito sub-regional e caminhar mais 

um passo rumo a sua consolidação como líder regional, fazendo com que o Mercosul adquira 

fôlego o suficiente para se expandir regionalmente e angarie mais parceiros para seu modelo 

de integração regional. Esse cenário possui baixa probabilidade de ocorrência. 

 

Cenário desfavorável: A permanência das disparidades econômicas intra-Bloco e a não 

adoção de uma instância reguladora supranacional fazem com que o descontentamento 

entre os membros ganhe proporções preocupantes.  

Argentina e Brasil decidem amenizar os efeitos da estagnação do Mercosul através de 

medidas que favoreçam as trocas comerciais entre os dois países, divergindo ainda mais de 

Uruguai e Paraguai. Além disso, negociações com outros blocos regionais, principalmente 

com a União Européia, não chegam a se efetivar - o que acarreta no enfraquecimento 
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qualitativo do Mercosul enquanto tentativa de integração regional bem sucedida. Cenário de 

média probabilidade de ocorrência. 

 

Cenário catastrófico: O acirramento incontornável entre os países membros, a não 

adoção de mecanismos mais eficazes de integração e, decorrente disto, a flexibilização ainda 

maior das regras do jogo acarretam em uma séria debilidade do Mercosul frente à proposta 

da Alca. 

Frente a isso, devido à ineficácia político-administrativa de Uruguai, Paraguai, 

Argentina e Brasil (os dois primeiros questionando acerca da validade de um Bloco 

assimétrico economicamente, mas que obriga igualmente os membros aos mesmos 

compromissos e os dois últimos não chegando a acordos reais de compatibilidade entre seus 

interesses nacionais e projetos de política externa) assistem ao desaparecimento do 

Mercosul e a incorporação de suas economias em uma zona de livre comércio com os 

Estados Unidos. Esse cenário possui uma baixa probabilidade de ocorrência. 

 

8. Relatório da Participação Brasileira no Comércio Internacional 

 

Entre janeiro de 2003 e janeiro de 2006, o Brasil duplicou suas vendas ao exterior. A 

marca de US$ 120 bilhões de exportações em 12 meses, alcançada em janeiro de 2006, é de 

grande relevância. Obtida sob condições cambiais desfavoráveis, essa marca é resultado do 

esforço de milhares de empresas brasileiras dos mais diferentes portes e setores de 

atividade. Toda essa mudança no cenário internacional foi favorecida pelas políticas 

governamentais desenvolvidas desde 2002, que visavam a aumentar o número de 

exportações. Exemplo disso foi a criação da Agência de Promoção das Exportações (APEX-

Brasil) em 2003 e a atuação de vários órgãos que auxiliam o comércio exterior, tais como a 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), o Departamento de Operações de Comércio 

Exterior (DECEX), o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
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Em 2006, a participação do Brasil no comércio internacional manteve-se entre 1,1% e 

1,2%. Apesar do país bater o recorde de US$ 137,4 milhões em 2006, esse aumento em 

relação a 2005 não foi suficiente para que o Brasil subisse no ranking da OMC. 

“A Áustria, que estava na 22ª colocação, teve crescimento de 12,7% de suas 

exportações, para US$ 140,5 bilhões. A Suécia, que estava na 21ª posição, também atingiu 

US$ 140 bilhões em exportações. Para completar, os Emirados Árabes, que estavam na 24ª 

posição no ano passado, registraram uma alta de 36% em suas vendas de petróleo, o que 

deve acabar tirando o lugar do Brasil na 23ª colocação”. 52 

Entretanto, a classificação brasileira não é o centro do problema, mas sua participação 

e peso no comércio mundial, que mudaram pouco na última década. No início dos anos 

1990, o Brasil representava 0,9%53 das exportações mundiais, já em 2005, passou a 

representar 1,1% e deveria atingir 1,2% ao final de 2006. Ainda assim, o percentual é 

insignificante diante do tamanho da economia brasileira, uma vez que esse valor é menor 

que os obtidos nos anos 80. 

Nos anos seguintes a 2007, o Brasil pode aumentar sua dificuldade em subir no ranking 

da OMC e aumentar a participação brasileira no comércio internacional. O MDIC anunciou o 

aumento da meta de exportação em 10,5% em relação a 2006, alcançando os US$ 152 

bilhões no ano. Segundo a OMC, nos últimos anos, as vendas brasileiras não acompanharam 

o aumento no índice de exportações da América do Sul, nem de alguns dos principais países 

emergentes e concorrentes do Brasil, como China, Índia, México e Rússia, em 2006. 

De janeiro a setembro de 2006, o aumento nas vendas brasileiras em valores foi de 

16%, inferior aos 22,6% de 2005. Em 2006 o aumento das exportações mundiais em valores 

foi de 13%. Esse desempenho reflete muito mais os aumentos de preços internacionais das 

commodities do que um crescimento efetivo do volume de vendas dos produtos brasileiros. 

Na América do Sul, a taxa média de crescimento das exportações em 2006 chegou a 26,6%. 

                                                 
52 GLOBAL 21. Brasil perde posto entre exportadores. Disponível em: < 

http://www.global21.com.br/materias/banco.asp?tipo=noticia > Acesso em: 11/04/2007 

http://www.global21.com.br/materias/banco.asp?tipo=noticia
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O baixo crescimento relativo das exportações brasileiras tem também como princípio 

as barreiras que dificultam a entrada de seus produtos nos mercados internacionais. 

Analisando-se os resultados de uma pesquisa realizada pela Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior (Funcex) em 1997, na qual, a partir de questionários respondidos por 336 

empresas exportadoras, foram apontados, entre 16 possibilidades, os seis principais 

obstáculos à elevação das exportações brasileiras. São eles: a) tarifas portuárias domésticas - 

83% das respostas; b) taxa de câmbio - apontada na mesma proporção; c) frete internacional 

- 74% das respostas; d) ausência de financiamento às exportações - apontada por 73% das 

empresas; e) tributos domésticos incidentes sobre as exportações - 72% das respostas; e f) 

frete doméstico - lembrado em 69% dos questionários. 

Esses obstáculos dificultam a estruturação de eficientes sistemas de logística que 

constituem além do término de obras em andamento e a revisão de processos dos sistemas 

aduaneiros54. Estes representaram o ponto de partida para a promoção de uma política 

governamental comercial ofensiva, haja visto a necessidade de se revitalizar a capacidade 

exportadora da economia, de modo a reduzir sua vulnerabilidade externa, e com isso, 

garantir a retomada do crescimento econômico nacional.  

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo brasileiro em 

2007, prevê até 2010 um aumento de R$ 58,3 bilhões nos investimentos de infra-estrutura 

na área de logística. Do ponto de vista das prioridades, de um lado há um direcionamento 

dos recursos para os setores apontados como “gargalos” (impedimentos ao aumento do 

nível de atividade econômica nacional), como o fornecimento de energia e de infra-estrutura 

de transportes em geral. Trata-se de uma sinalização importante ao setor privado para suas 

decisões de investimento em ampliação da capacidade produtiva. No entanto, o 

investimento da infra-estrutura não fica a cargo somente do governo, já que o setor privado 

                                                                                                                                                          
53 GLOBAL 21. Brasil perde posto entre exportadores. Disponível em: < 
http://www.global21.com.br/materias/banco.asp?tipo=noticia > Acesso em: 11/04/2007 
54 Dados fornecidos pelo Governo brasileiro. Disponível em: < 
http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev904.pdf > Acesso em: 07/05/2007. 

http://www.global21.com.br/materias/banco.asp?tipo=noticia
http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev904.pdf
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também participa ativamente da construção de novos portos e nas concessões de estradas, 

não podendo descartar iniciativas como as Parcerias Público – Privada (PPP). 

 Contudo, as barreiras para a ampliação do mercado internacional não são somente de 

caráter infra-estrutural. Com os países desenvolvidos, os interesses brasileiros concentram-

se nos temas que compõem a questão dos subsídios e dos protecionismos nesses mercados, 

que dificultam o acesso dos produtos agrícolas brasileiros e acabam eliminando a 

possibilidade de concorrência. Um dos setores que corresponde a uma grande parcela das 

exportações brasileiras, e que vem recebendo restrições no mercado internacional, é o setor 

agropecuário. A capacidade de competir, o porte e o dinamismo da agropecuária brasileira 

alçou o Brasil à condição de potência agrícola mundial. Entretanto, segundo o deputado 

Abelardo Lupion “... o país tem sido confrontado com restrições e ameaças ao crescimento 

continuado de sua agricultura, tanto internamente quanto no ambiente internacional”.55  

O Brasil mantém a liderança, há anos, na produção e na exportação de café, açúcar, 

álcool e sucos de frutas. Além disso, é o líder das vendas externas de soja, tabaco, carne 

bovina, carne de frango, couro e calçados de couro. Milho, arroz, frutas frescas, cacau, 

castanhas e nozes, além de suínos e pescados, também são destaques no agronegócio 

brasileiro. Ainda há a forte possibilidade e potencial para aumentar a produção de algodão e 

de biocombustíveis, já que o país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar - com uma 

área plantada de 5,4 milhões de hectares e uma safra anual de cerca de 354 milhões de 

toneladas.-  

Todos esses dados caracterizam o Brasil como grande exportador, mas sua relevância 

no comércio mundial ainda não contemplou todo seu potencial. A posição do governo 

brasileiro é adotar medidas que incentivem, facilitem e ampliem a exportação. Num âmbito 

interno, com a injeção de capital nas áreas defasadas de estrutura, e no âmbito externo, ao 

posicionar-se contra as políticas de subsídios que cerceiam ainda mais a capacidade 

produtora e exportadora do Brasil. 

                                                 
55Discurso do presidente da Comissão de Agricultura, deputado Abelardo Lupion (PFL-PR) na câmara. 



Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos - UNESP 
Inserção do Brasil no Sistema  Internacional – 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 
 

54 

 

O crescimento de 23% nas exportações desde o ano de 2004 conferiu ao Brasil uma 

participação de 1,1%56 do fluxo global de trocas. Essa marca foi alcançada devido ao 

aquecimento da demanda internacional, às estratégias de crescimento das grandes empresas 

brasileiras e ao aumento dos preços internacionais, em particular para algumas commodities 

e produtos de considerável importância em sua balança comercial. Apesar dos dados 

caracterizarem o Brasil como grande exportador, sua relevância no comércio mundial ainda 

não contemplou todo seu potencial, seja por imperfeições internas ou por motivos exógenos, 

como é o caso dos subsídios.  

A vitória do Brasil na OMC contra os subsídios norte-americanos ao algodão em março 

de 2007 elevou, a partir de um amplo questionamento, a expectativa de que as políticas pró-

subsídios tendem a chegar ao fim. A posição do Brasil fortaleceu a discussão entre outros 

países em desenvolvimento a respeito dessas políticas. É possível observar que um dos 

entraves para o crescimento comercial do Brasil está sendo largamente debatido e vem 

mostrando suas fragilidades, e por isso a sentença de que o Brasil tende a participar cada vez 

mais das trocas comerciais globais não está errada.  

Além do amplo acesso aos mercados agrícolas externos, o crescimento econômico 

poderá se pautar pelo desenvolvimento de tecnologia do álcool como combustível, assim 

como no desenvolvimento do biocombustível, setores em franca expansão, haja vista a 

necessidade de combustíveis que representem alternativas para o petróleo. A injeção de 

capital nas pesquisas na área de biocombustíveis revelam uma tendência de peso na 

utilização desses combustíveis a médio e longo prazos. 

Contudo, o aumento da produção deverá acompanhar a melhoria da estrutura 

portuária, logística e de transportes. A injeção de capital nesses setores está prevista no PAC 

(Plano de Aceleração do Crescimento do Governo), que prevê um aumento de R$ 58,3 

bilhões nos investimentos de infra-estrutura, além das iniciativas privadas. Assim, pode-se 

observar que a melhoria neste setor é inevitável, já que essa mudança deveria ser efetuada 

nos portos e na logística desde o início da década. 

                                                 
56 Dados fornecidos pelo governo brasileiro. 
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Outro fator de suma importância para o crescimento econômico do Brasil é a 

emergência de novos pólos e potenciais concorrentes, como a China, Índia, México, Rússia e 

África do Sul. Esses países não podem ser abstraídos, pelo fato de a desaceleração da taxa de 

crescimento brasileiro nas exportações ter estreita relação com a concorrência com esses 

países em vários setores. Além disso, sabe-se que é evidente a concorrência de países que se 

encontram num mesmo nível de industrialização. 

A análise do perfil de exportação do Brasil nos mostra que as commodities representam 

a parcela mais expressiva das exportações. A fim de subir sua participação no comércio 

mundial em dez anos, o Brasil necessita mudar esse paradigma. A produção de bens com alto 

valor agregado é um meio pelo qual a indústria brasileira pode sofrer modernizações 

positivas e assim aumentar sua competitividade no mercado externo. Além de garantir ao 

país uma balança comercial mais estável e superavitária. 

  

Cenários para a Inserção do Brasil no Comércio Internacional até 2016. 

 

Cenário mais favorável: As políticas pró-subsídios são derrubadas, o Brasil se insere 

nos mercados dos países desenvolvidos liderando a concorrência dos países emergentes. A 

injeção de capital, segundo o PAC em parceria com o setor privado se concretiza, e em 2010 

toda a infra-estrutura necessária para a exportação é melhorada e renovada. O 

desenvolvimento de tecnologia de biocombustíveis torna-se um sucesso e o Brasil, detentor 

hegemônico dessa tecnologia, monopoliza o mercado internacional de biocombustíveis. 

Além disso, o governo promove investimentos em tecnologias capazes de aumentar a 

produção de alto valor agregado. Assim, o Brasil alcança 2% da participação do comércio 

internacional. 

 

Cenário favorável: O Brasil alcança novas vitórias na OMC em relação à política de 

subsídios e se insere parcialmente nos mercados dos países desenvolvidos, tanto pela 

questão dos subsídios não constituírem práticas em desuso, quanto pela concorrência que o 
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Brasil enfrenta dos outros países emergentes. O setor de biocombustíveis apresenta uma 

significativa mudança no cenário energético mundial, apesar de não alcançar a importância 

do petróleo. O PAC se efetiva parcialmente e a produção de bens de alta tecnologia sofre um 

razoável aumento. Portanto, o Brasil alcança o patamar de 1,6% da participação comercial 

internacional.  

 

Cenário desfavorável: As práticas de subsídios não se alteram em nenhum aspecto, ou 

seja, o Brasil não se expande nos mercados dos países desenvolvidos. O Brasil perde 

mercados para outras potências emergentes, que constituem grandes concorrentes. O 

desenvolvimento de biocombustíveis não gera o retorno esperado e o PAC, distante da 

iniciativa privada, não se concretiza em nenhum aspecto, excluindo a possibilidade de uma 

indústria de produção de bens de alta tecnologia ser fomentada no Brasil. Assim, a 

participação do comércio internacional não atinge 1,6%, mas fica compreendido entre este e 

1,1%. 

  

Cenário catastrófico: As políticas pró-subsídios aumentam em larga escala, inclusive 

países de médio porte adotam medidas protecionistas, o que faz com que, além de não 

ganhar mercados, o Brasil perca os que já possui, restringindo seus mercados acessíveis. A 

concorrência se torna cada vez mais desleal (dumping, subsídios, taxa de câmbio artificial) e 

outros países emergentes se tornam potências. Há uma onda de proteção de mercados 

internos (retração da globalização), e cada vez mais, os países buscam, pelo emprego da 

força, resolver questões econômicas. O setor de biocombustíveis é um fracasso total, já que 

as ilhas do Caribe desenvolvem uma nova, mais barata e melhor tecnologia que a 

desenvolvida pelo Brasil. O PAC não acontece, e o setor privado não acompanha o ritmo da 

economia brasileira. A diminuição da taxa de crescimento e o aumento de déficits na balança 

comercial fazem o Brasil retroceder seu nível econômico, entrando numa brusca recessão. 

Há o abandono de investimentos em indústrias de produtos com alto valor agregado. Assim, 
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o Brasil não alcança os 1,6% da parcela do mercado internacional e retrocede para abaixo de 

1%. 

 

 

9. Relatório do Terrorismo 

 

“O Brasil repudia qualquer manifestação de violência 

política, principalmente a de grupos que se utilizam do 

terrorismo para impor ideologias e desestabilizar governos” 

Ministério das Relações Exteriores 

 

Uma nova configuração do terrorismo no mundo evidenciou-se com os atentados de 

11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, os atentados ao metrô em Madrid em 2004 e 

em Londres em 2005, fazendo com que o mundo passasse a se preocupar cada vez mais com 

a segurança. Em 2006 ocorreram 14 mil atentados, 25% a mais que no ano anterior, 20 mil 

pessoas morreram em consequência destas ações, além do aumento de 58% no número de 

feridos em relação ao ano de 200557. Conseqüentemente, esse assunto tornou-se parte das 

discussões dos países a nível regional e global, em busca de formas de combater e prevenir 

este crime transnacional que ameaça a paz, a segurança e a tranqüilidade pública dos 

povos58.  

Embora a definição concreta do termo terrorismo ainda não seja um consenso mundial, 

se trata de forma de luta não baseada em exércitos, pelo menos no sentido tradicional59, mas 

são realizados ataques contra a humanidade para chamar atenção a assuntos de interesse 

próprio, causando terror e o pânico. Para isso, é necessário que esses grupos se lancem 

                                                 
57 Segundo o Relatório Anual sobre Terrorismo Global, elaborado pelo Departamento de Estado norte-
americano. 
58 WOLOSZYN, Maj PMRS André Luís. Aspectos Gerais e Criminais do Terrorismo e a Situação do Brasil. 
Disponível em: < www.defesanet.com.br >. Acesso em: 09/05/2007 
59 SOARES, Samuel Alves. Um dilema imposto ao sistema internacional: democratização x autoritarismo.  

http://www.defesanet.com.br/
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mundo afora, difundindo a ideologia e arrecadando fundos; o objetivo a ser alcançado é que 

suas pretensões sejam contempladas.  

Atualmente, a incerteza do cenário internacional é configurada pelas inúmeras células 

terroristas espalhadas pelo globo e o crescimento de seu número; as causas geralmente 

apontadas são a falta de resolução de conflitos, falhas na segurança dos territórios dos 

Estados e a sua base de sustentação são apontados como sendo o crime organizado, o 

narcotráfico, a corrupção, a lavagem de dinheiro e a debilidade de Estados60. A possibilidade 

de qualquer Estado estar gerando uma célula terrorista gera um clima geral de desconfiança.  

Existem duas principais áreas no Brasil que podem ser consideradas vulneráveis ao 

desenvolvimento de grupos terroristas e/ou para seu financiamento. A primeira é a Tríplice 

Fronteira, constituída por cidades do Paraguai, Argentina e Brasil, é considerada por muitos 

pesquisadores como uma área onde a estrutura estatal frágil facilita esse desenvolvimento. 

Nos estados de São Paulo, Paraná, Pará e Rio Grande do Sul existe uma forte comunidade 

árabe-palestina na qual podem estar infiltrados militantes e simpatizantes de organizações 

extremistas islâmicas e de grupos contrários à situação política entre Israel e Palestina61. Da 

mesma forma, a Tríplice Fronteira é uma área de intensivo comércio, contrabando, lavagem 

de dinheiro e pouca fiscalização. Parte do lucro das atividades ilícitas desenvolvidas se 

configuraria em uma fonte de financiamento do grupo libanês Hezbollah e da facção 

palestina Hamas, entre outros, considerados partidos políticos pela lei brasileira. Essa região 

não configuraria diretamente uma ameaça ao Brasil por não existir repressão ou aversão à 

comunidade residente e pela tradição de diplomacia pacífica brasileira; mesmo assim, 

contribui com a insegurança internacional. 

Uma outra área de preocupação é a tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Venezuela, 

conhecida pelo intenso narcotráfico, e também pelos constantes deslocamentos do grupo 

das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que podem avantajar-se da pouco 

                                                 
60 CALLE, Fabián. La Cooperación Argentina-Brasil em el escenario post 11-9: un processo funcional a los 
intereses de seguridad y estabilidad de los EE. UU. p. 174 e 177. 
61 Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. 
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monitorada floresta Amazônica em território brasileiro para montar bases de guerrilha 

contra o Exército Colombiano e Forças dos EUA envolvidas no Plano Colômbia62. É 

importante ressaltar que o Brasil não qualifica esses grupos ilegais como terroristas, mas 

como uma ameaça à paz e segurança do território nacional63. Em 2003 foi criado o Grupo de 

Trabalho Bilateral para a Repressão da Criminalidade e do Terrorismo entre Brasil e Colômbia 

e o qual “tem por objetivo a promoção da cooperação e do intercâmbio de informações 

entre o Brasil e a Colômbia para a efetiva prevenção e repressão da criminalidade e do 

terrorismo”64. Esse é um exemplo de como o Brasil tem se envolvido também a plano 

regional no combate ao terrorismo e algumas de suas formas de financiamento em forma de 

cooperação.  

A posição do Brasil de repúdio ao terrorismo já vem desde antes dos eventos do 11 de 

setembro, sendo que este princípio pode ser encontrado já na Constituição brasileira de 

198865. O Brasil participa ativamente dos debates referentes ao terrorismo internacional no 

Comitê Interamericano Contra o Terrorismo (CICTE) que foi criado em 1999 para coordenar a 

troca de informações e discussão de estratégias contraterroristas. Também aderiu aos 12 

acordos internacionais patrocinados pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a 

Resolução n° 1373/01 da Organização que prevê o intercâmbio de informações operacionais 

e a cooperação por intermédio de arranjos e acordos bilaterais e multilaterais; da mesma 

forma que cumpriu as 28 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional Contra 

a Lavagem de Dinheiro (GAFI). O Brasil foi também um dos primeiros países a assinar, em 

2002, a Resolução 1840 (CICTE) aprovada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados 

                                                 
62 WOLOSZYN, Maj PMRS André Luís. Aspectos Gerais e Criminais do Terrorismo e a Situação do Brasil. 
Disponível em: < www.defesanet.com.br >. Acesso em 09/05/2007 
63URIGÜEN, Hernán Moreano. Las implicaciones del conflicto interno colombiano para las fronteras de Equador, 
Perú, Brasil y Venezuela, 2000-2005. Em: Íconos: Revista de Ciencias Sociales, enero, numero 024. Quito, 
Equador. p. 167. 
64 Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/b_colo_96_5117.htm > Acesso em: 16/05/2007 
65 Relatório para o Comitê Antiterrorismo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, referente à aplicação 
da Resolução 1373 (2001). Ministério das Relações Exteriores. 

http://www.defesanet.com.br/
http://www2.mre.gov.br/dai/b_colo_96_5117.htm
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Americanos (OEA) que visa prevenir, combater e erradicar atividades terroristas66. Além 

destes, o Brasil também possui acordos de cooperação policial e judicial no âmbito regional e 

bilateral, como o plano COBRA entre Brasil e Colômbia. Mas apesar de participar de 

assembléias, conferências e acordos que versam sobre o terrorismo o país procura 

distanciar-se de conflitos diretos, nunca tendo atuado militarmente contra grupos 

terroristas. 

O Brasil, mesmo repudiando o terrorismo internacional e admitindo que nenhum país 

está completamente livre da presença de apoiadores deste, ainda não promulgou nenhuma 

lei antiterror. Em abril de 2007, porém, foi desenvolvido um anteprojeto sobre o assunto a 

ser aprovado pelos órgãos oficiais do Governo.  

Uma legislação que criminalize o terrorismo é fundamental no combate internacional 

ao terrorismo, assim como a fiscalização e o controle das fronteiras para a prevenção de 

atividades e migrações que venham a contribuir para a falta de estabilidade e desconfiança 

no mundo com relação ao terrorismo e, principalmente, para prevenir que o próprio país se 

torne um alvo. 

De acordo com a análise do ambiente mundial, pode-se inferir três hipóteses possíveis 

para eventuais atividades terroristas em território nacional: como área de recrutamento, 

apoio, trânsito e homizio de militantes de organizações fundamentalistas islâmicas e de 

grupos palestinos; eventuais ações na parte norte ocidental da região de fronteira; como 

base para lançamento de uma ação terrorista contra alvos tradicionais internacionais e como 

alvo de uma ação terrorista67.  

Até o ano de 2016, é esperado que o Brasil aumente seus níveis de desenvolvimento e 

siga caminhos para se consolidar cada vez mais como influente pólo econômico na região sul-

americana. Tais caminhos dependem igualmente do desenvolvimento de ações políticas. A 

partir do momento em que um Estado ganha maior notoriedade internacional, todas as suas 

                                                 
66 WOLOSZYN, Maj PMRS André Luís. Aspectos Gerais e Criminais do Terrorismo e a Situação do Brasil. 
Disponível em: < www.defesanet.com.br >. Acesso em 09/05/2007 
67 WOLOSZYN, Maj PMRS André Luís. Aspectos Gerais e Criminais do Terrorismo e a Situação do Brasil. 
Disponível em: < www.defesanet.com.br >. Acesso em: 09/05/2007 

http://www.defesanet.com.br/
http://www.defesanet.com.br/
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atitudes são observadas de perto, principalmente as atitudes tomadas em relação a 

caminhos difíceis, como a questão da segurança internacional e o combate ao terrorismo. 

Mesmo com duas possíveis mudanças no cenário político brasileiro – eleições 

presidenciais em 2010 e 2014 –, os rumos da diplomacia brasileira permanecerão 

inalterados: o Brasil continuará prezando por uma política diplomática que evite o confronto 

militar, inclusive em questões como o terrorismo internacional. Esse fato aponta que o 

desenvolvimento econômico brasileiro não contará com vultosos gastos no setor bélico, 

visando, como se é esperado, a utilização desse capital para a implementação de programas 

de incentivo a produtores e empresários e de auxílio às populações mais necessitadas. Pode-

se notar também que a atitude do governo continuará sendo a de atuar ativamente contra o 

terrorismo, porém em instâncias organizacionais, como a Assembléia Geral da ONU e da OEA 

– nos âmbitos internacional e regional, respectivamente. 

Além disso, a votação e promulgação da primeira lei antiterror no Brasil, se acontecer 

em um futuro próximo, se configurará dubiamente no cenário brasileiro. O controle das 

fronteiras deverá ser intensificado, enquanto que o país poderá enfrentar repúdio do próprio 

Exército, que demandará um maior financiamento por parte do governo. O narcotráfico e o 

contrabando – e, consequentemente, o financiamento a grupos terroristas internacionais – 

ver-se-ão em uma situação complicada, ao mesmo tempo em que buscarão formas 

alternativas de continuar sua proliferação em território nacional. 

O fato de o Brasil não se configurar como alvo de ataque terrorista não significa que ele 

não possa ser considerado um território ameaçador à segurança internacional – leia-se: 

gerador/financiador de células terroristas – por parte de países ofensivos, como os Estados 

Unidos. É importante lembrar que, até o ano de 2016, a configuração mundial sofrerá 

alterações, e as eleições estadunidenses de 2008, 2012 e 2016 serão fatores de suma 

importância para os rumos das políticas de combate ao terrorismo internacional. O Brasil, 

portanto, poderá não escapar da possibilidade de configurar-se como país armado contra o 

terrorismo, mas isso causará um embate ético entre governo, história diplomática e opinião 

pública nacional, além da preocupação dos seus vizinhos do Mercosul. 
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Cenários do Terrorismo para 2016. 

 

Cenário mais favorável: O Brasil aprova e promulga a lei antiterror em um futuro 

próximo e essa é bem-aceita pela população em geral e consegue controlar quaisquer células 

terroristas ou de financiamento presentes em território nacional. O capital que poderia ser 

investido no setor militar é utilizado para aumentar o desenvolvimento econômico-social do 

país. O país continua a atuar intensamente na ONU e na OEA em favor da luta pacífica contra 

o terrorismo. O Mercosul cria uma política comum de controle da Tríplice Fronteira, não 

deixando apenas para Brasil, Paraguai e Argentina todos os encargos. O Brasil, portanto, não 

se configuraria como alvo de ataques terroristas. 

 

Cenário favorável: Com a promulgação da lei antiterror, o Brasil, após enfrentar 

problemas em sua implementação, consegue controlar suas fronteiras embora as fontes de 

financiamento do terrorismo e o controle de fluxo de pessoas envolvidas não ocorra da 

forma mais eficiente possível. 

 

Cenário desfavorável: Brasil aprova lei antiterror, mas ela é desestruturada e não 

consegue ser efetivamente estabelecida. Isso significa que o controle das fronteiras e o 

combate às fontes de financiamento ocorrem de forma inexpressiva. O país sofre críticas de 

países que combatem o terrorismo por constituir uma ameaça à paz e segurança mundial 

através da falta de controle de seu território e das atividades que ocorrem nele. 

 

Cenário catastrófico: O Brasil, com muito esforço, aprova a lei antiterror, mas ela 

acaba não entrando em vigor. As verbas para o projeto acabam sendo desviadas, o crime 

organizado, o contrabando e a lavagem de dinheiro crescem, colocando o Brasil em uma 

posição desconfortável: o país é colocado na lista de países que possibilitam o financiamento 

do terrorismo internacional e fica à beira de uma invasão de países como os Estados Unidos, 



Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos - UNESP 
Inserção do Brasil no Sistema  Internacional – 2016 

Cenários Prospectivos – UNESP (n.1, dezembro de 2008) 
 

63 

 

após forte retaliação por parte dos mesmos. O país se vê obrigado a aumentar seus gastos 

militares e acaba desestruturando sua economia e sociedade. 

 

 

10. Relatório sobre o Brasil e o Conselho de Segurança da ONU 

 

Desde o primórdio da criação de organizações de cunho de cooperação social no 

cenário internacional, como a Sociedade das Nações (SDN) em 1920, a política externa 

brasileira se propôs a operar ativamente, de forma a ganhar cada vez mais espaço no campo 

global. Para isso, a obtenção de uma posição de destaque junto a países centrais como 

Estados Unidos, Reino Unido e França era de grande importância. 

O embrião da Organização das Nações Unidas (ONU), a SDN, tinha entre suas 

propostas o fim do incansável conflito entre as nações européias que, com o fim da Primeira 

Guerra Mundial, estavam estruturalmente enfraquecidas. A busca pela estabilidade no 

território europeu, entretanto, causou desconforto em razão da proposta de criação de 

organismos de competências autônomas e hierarquizadas: a Assembléia Geral e o Conselho, 

respectivamente. Tal Conselho era formado por membros rotativos e permanentes, sendo o 

Conselho Permanente composto pelos países mais influentes da época, exceto a Alemanha, a 

grande derrotada da Guerra. A ele competia a função de zelar pela paz e segurança no que 

dizia respeito a conflitos e, aos membros permanentes, o direito a veto em todas as questões 

levantadas. 

O Brasil, por sua vez, sempre foi respeitado internacionalmente por sua posição 

pacifista e apaziguadora, referente a questões de segurança internacional. Suas ações frente 

à SDN, no entanto, marcaram o início de uma discussão que se estende até os dias de hoje, 

agora nas competências da ONU. A pretensão brasileira de se tornar membro do Conselho 

Permanente da SDN causou desconforto pela forma com que foi tratada na organização, já 

que era uma época em que a reinserção da Alemanha na sociedade internacional era 
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imprescindível. O desenrolar das negociações políticas no âmbito da SDN ocasionou a 

retirada do corpo diplomático brasileiro da mesma, por vontade própria. 

Com o fim da SDN e a deflagração de um novo conflito mundial, as propostas de 

cooperação pareciam ter se esfacelado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

tem-se a criação da ONU, como uma nova tentativa de integração política e econômico-social 

de extensão global. Os mesmos problemas, porém, permaneceram quando um novo 

Conselho foi estruturado, com a presença de importantes países militarizados entre seus 

membros permanentes (atualmente Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França).  

Com fim da Guerra Fria e a emersão de novas possíveis potências provindas do mundo em 

desenvolvimento, a proposta de reforma da estrutura das Nações Unidas foi se tornando 

cada vez mais urgente. 

Diversos países procuraram propor a democratização do Conselho, mas seus 

membros permanentes pareciam endurecer cada vez mais suas posições contrárias. O Brasil, 

depois de um longo período de silêncio frente a esse problema, voltou a salientar a 

necessidade da construção de um Conselho de Segurança de abrangência global que 

representasse a nova realidade do século XXI. Suas propostas a um assento permanente 

datam desde o governo do ex-presidente Itamar Franco, tendo continuidade no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

As recentes discussões, retomadas no governo de Luís Inácio Lula da Silva, apontam 

para “‘uma mudança na geografia do poder mundial’, na qual o Brasil deverá ocupar lugar de 

destaque”68. Este lugar tão almejado, porém, não é apoiado por todos os países-membro da 

Organização. Países como México e Argentina, por exemplo, não consideram o Brasil como 

líder natural da América Latina, enquanto a Índia ainda não está certa de seu total apoio à 

candidatura brasileira à posição de membro permanente. Em discurso no Palácio do 

Itamaraty, o secretário das Relações Exteriores do México defendeu que o assento 

permanente não deveria ser atribuído exclusivamente ao Brasil, mas à região latino-

                                                 
68 LOHBAUER, Christian. < http://www.ahk.org.br/extranet/revista/2004/comen_politico_nov_dez04_port.pdf 
>. Acessado em abril de 2007. 

http://www.ahk.org.br/extranet/revista/2004/comen_politico_nov_dez04_port.pdf
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americana que, por meio de eleições, celebraria a rotatividade do assento no território (idéia 

corroborada por seu país). 

A posição negociadora e low-profiler da política externa brasileira, entretanto, 

possibilitou a simpatia e um possível apoio de muitos governos nessa empreitada, como a 

Alemanha e recentemente a Inglaterra, como proferiu, em coletiva, o ex-ministro inglês Tony 

Blair: 

“Um Conselho de Segurança da ONU *Organização das Nações 

Unidas] sem Alemanha, Japão, Brasil ou Índia, sem falar nos 

países africanos ou nações islâmicas irá, com o tempo, não 

apenas perder legitimidade aos olhos do mundo, mas 

seriamente inibir qualquer ação efetiva”.69 

 

É fato que o mundo atual difere substancialmente do mundo pós-guerra de 1945. 

Assim sendo, uma reforma estrutural na ONU permitiria o ajuste à realidade contemporânea, 

já que o mundo bipolar da Guerra Fria tornou-se multipolar a partir da década de 1990. A 

mudança na estrutura da ONU, em especial dentro do Conselho de Segurança, deve 

expressar essa nova realidade do sistema internacional: a emergência dos países em 

desenvolvimento e a necessidade de um local para estes se expressarem. O Conselho deve 

ser algo mais representativo, com mais legitimidade e deve procurar ser mais eficiente.  

Existem várias propostas de mudanças e alianças diferentes envolvendo os mais 

diversos países, com ou sem intenção de veto imediato aos novos membros. Exemplo disso 

são as propostas conjuntas do Brasil, Alemanha, Japão, Índia e da União Africana que 

expõem para o mundo a possibilidade da difusão de decisões, que até então são tomadas 

unilateralmente pelo grupo dos membros permanentes do Conselho. Os resultados de uma 

eventual reformulação deste organismo, porém, nem sempre seriam favoráveis a países 

como o Brasil. 

                                                 
69 AGÊNCIA BRASIL. < http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/28/materia.2007-01-
28.7799010563/view > Acesso em: 13/04/07. 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/28/materia.2007-01-28.7799010563/view
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/28/materia.2007-01-28.7799010563/view
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Os membros permanentes do Conselho de Segurança são os países que mais 

contribuem financeiramente para o melhor funcionamento da ONU. O Brasil, atualmente, 

possui uma dívida de aproximadamente US$ 100 milhões em contribuições não-pagas ao 

organismo que arrecada fundos para as Nações Unidas. Se sua posição como membro 

permanente fosse efetivada, o país teria que, não somente quitar a dívida, como também 

aumentar significativamente suas contribuições, de modo a operar ativamente em missões 

de paz e deliberar sobre sanções impostas a países que ameaçassem a paz e a segurança 

internacional. 

Essas exigências poderiam, de alguma forma, alterar a percepção futura de outros 

países (tanto em âmbito regional, quanto global) em relação às características das ações 

políticas brasileiras no cenário mundial, que desde o Barão do Rio Branco tentou pregar uma 

postura pacifista, de não intervenção nos assuntos internos de outros países, mas sim, de 

mediação dos conflitos entre os países sul-americanos. 

Atualmente, as negociações em relação à reforma do Conselho de Segurança, e de 

outras estruturas da ONU, caminham lentamente. As discussões são muitas, e ainda não foi 

encontrado um meio-termo razoável entre as partes para que qualquer decisão possa ser 

tomada. O discurso do governo brasileiro ainda trata da necessidade de democratização do 

organismo e da posição que o país possui no cenário local e global, considerando suas ações 

políticas, que sempre se configuraram como sendo de cunho pacifista e cordial. A proposta 

brasileira almeja, em tese, ampliar sua notoriedade na América Latina e consolidar o país 

como líder regional, mesmo encontrando obstáculos significativos para essa consolidação, 

tanto no campo político quanto econômico. A falta de apoio dos países do próprio bloco 

diminui expressivamente as chances brasileiras de conseguir o tão desejado assento 

permanente. 

É certo que uma reforma no Conselho de Segurança da ONU está em vias de ocorrer. 

O grande problema, além dos resultados dessa reforma, seria estimar uma data para que 

fosse finalizada. Os discursos proferidos em relação à difusão das decisões do Conselho a 

outras partes do globo versam sobre a maior democratização e eficiência do mesmo, 
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tornando-o mais justo para o resto do mundo. Deve-se perguntar, portanto, se esse é 

realmente o ponto onde os atuais membros detentores do veto querem chegar, já que no 

sistema internacional pode-se perceber claramente que certos desejos referentes à 

segurança seguem no caminho da manutenção do status quo vigente. 

De acordo com tudo o que foi explicitado anteriormente, o Brasil continuará 

insistindo na expansão do Conselho de Segurança e, conseqüentemente, buscando uma vaga 

específica para ele, na condição de líder regional da América Latina. Tal fato gerará certo 

desconforto nas relações bilaterais com países que também reivindicam este posto: México e 

Argentina. O primeiro por sua proximidade física com os Estados Unidos e inúmeros acordos 

bilaterais com a principal potência do Conselho e o segundo por sua posição política no 

Mercosul, além da proximidade física com o Brasil. 

O Brasil, portanto, sofrerá grandes perdas, dada sua entrada para o Conselho 

Permanente, tanto local quanto internacionalmente. No plano local, os gastos a serem 

empregados em armamento e investimento na ONU obrigarão o país a reduzir seus gastos 

em políticas sociais, além do aumento da possibilidade da contração de empréstimos em 

Fundos Monetários, a fim de angariar fundos para manter sua pretensão de liderança. Será 

no plano internacional, porém, que o país sofrerá maiores perdas: sua diplomacia não será 

mais vista como pacífica e a sua segurança deverá ser intensificada. O país passará a ser visto 

como um daqueles que têm na mão o poder de autorizar algum tipo de intervenção em 

qualquer território do globo, além do fato de ter que garantir sua própria segurança em 

relação a possíveis ataques terroristas, dada sua nova função. No plano sub-regional, o 

Mercosul se encontrará numa posição desconfortável, tendo o Brasil como maior expoente 

econômico e também político-militar. 

Não é certo, porém, que o Conselho de Segurança se estruture na condição de 

acrescentar membros de todos os continentes e sub-divisões continentais. Se a posição do 

governo mexicano fosse acatada, por exemplo, os países entrariam no Conselho na forma de 

blocos, representando todas as áreas do globo: América do Norte, América Latina, Europa, 

Ásia, África e Oceania. Os membros revezariam, de tempo em tempo, o assento que 
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atribuiria o direito de veto nas questões levantadas pelo Conselho. Isso o redemocratizaria e 

o atualizaria para a realidade do século vigente, fazendo com que os problemas político-

econômico-sociais do Brasil diminuíssem; suas pretensões políticas, porém, não seriam 

plenamente alcançadas. Sua posição de líder regional poderia ser comprometida por essa 

simples mudança. 

É por isso que o fato de não ingressar no Conselho de Segurança, como se configuram 

as tendências para ao menos os próximos 10 anos, não exclui a possibilidade de o país vir a 

se consolidar como líder da América Latina. Um assento no Conselho de Segurança 

aumentaria exponencialmente a notoriedade do Brasil no cenário regional e global, e com 

isso os gastos econômicos e a incerteza das reações de redes terroristas. O país está 

caminhando positivamente em busca de seu objetivo. O fortalecimento do Mercosul, o 

desenvolvimento de novas tecnologias em relação às matrizes energéticas e as políticas de 

segurança de fronteiras são apenas alguns exemplos que poderão, gradualmente, fazer com 

que o país atinja a posição almejada, a de líder regional da América Latina, de um modo mais 

positivo e menos custoso política, econômica e socialmente. 

 

Cenários do Conselho de Segurança para 2016 

 

Cenário Mais Favorável: O Conselho de Segurança da ONU é reformado e, com isso, o 

Brasil ganha o assento de membro permanente. Suas pretensões são alcançadas sem 

grandes divergências políticas, apesar de discursos contrários de México e Argentina. O país 

inicia o projeto de abrandar o Conselho, tornando-o mais justo em questões referentes às 

intervenções e Missões de Paz. Os gastos referentes a seu assento permanente são pagos 

com as novas tecnologias desenvolvidas pelo país, que se tornou forte nos assuntos 

energéticos. A militarização e controle das fronteiras garante ao país uma maior 

tranqüilidade, apesar das ameaças sofridas na mídia por grupos terroristas. 
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Cenário Favorável: O Conselho de Segurança da ONU é reestruturado, mas contando com a 

rotatividade dos membros no assento que permite o veto. O Brasil divide seu assento com 

seus parceiros da América Latina. Não há grandes embates políticos em relação à nova 

configuração do Conselho, mesmo com os intensos debates provocados por países como a 

Venezuela, Bolívia e Colômbia em questões referentes às intervenções em território latino-

americano. As ações políticas brasileiras, com a reforma do Conselho de Segurança, se 

voltam para questões sub-regionais e locais, como o fortalecimento do Mercosul e o 

desenvolvimento econômico, com a nova versão do Plano de Aceleração do Crescimento. 

 

Cenário Desfavorável: O país não obtém um assento no Conselho de Segurança. As 

reformas na ONU não conseguem ser efetivadas plenamente, e a preferência foi dada à 

manutenção do status quo vigente. O Brasil, portanto, encontra no plano local as respostas 

para atingir suas pretensões: o país vê no Mercosul e em seu alargamento, a possibilidade de 

se tornar referência regional, e assim aumentar a área de influência de sua diplomacia. O 

problema é que sua economia instável e as mudanças nas configurações políticas da América 

do Sul não permitem o salto pretendido à condição de líder regional e o país acaba se 

contentando, ao final de 10 anos, com a posição de líder sub-regional, ainda sob fortes 

críticas do governo argentino. Cenário mais provável. 

 

Cenário Totalmente Desfavorável: O Conselho de Segurança não é reformado e os 

países detentores do direito a veto adiam indefinidamente as discussões referentes a esse 

assunto. O Brasil é criticado internacionalmente por repetir o comportamento que teve 

quando da reivindicação na SDN. Sua mudança diplomática acaba por minar as condições de 

se constituir como líder sub-regional, com o enfraquecimento do Mercosul, dada a maior 

importância ao assunto da reforma do Conselho de Segurança. As alianças regionais, como a 

do México com a Argentina, fazem com que o Brasil se contente, ao final de 10 anos, com a 

posição de vice-líder sub-regional, perdendo seu prestígio político para a Argentina. 


