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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo trata da inserção dos temas de segurança e de defesa na agenda e no 
circuito decisório da política externa brasileira, procurando identificar os fatores 
externos e domésticos que concorrem para tal inserção e as respostas adaptativas 
que a gradual conformação das agendas de segurança e de defesa suscitou no âm-
bito da política externa e na esfera do Ministério das Relações Exteriores (MRE).  
O significado e o alcance político de tais respostas e seus desdobramentos para uma 
interação harmônica entre as preocupações de segurança e de defesa e a diplomacia 
no marco da política externa são também considerados. 

O texto está organizado em cinco seções, sendo esta introdução a primeira 
delas. A segunda seção procura caracterizar a interação entre as esferas da defesa 
e da diplomacia em diferentes momentos e a progressiva conformação da agenda 
internacional do Ministério da Defesa (MD). Analisam-se também os fatores que 
levaram ao reposicionamento dos temas de segurança e de defesa na agenda e na 
estrutura organizacional do MRE. A terceira seção trata do processo decisório no 
âmbito deste ministério no que diz respeito aos temas de segurança e defesa, consi-
derando, em particular, a criação de instâncias precipuamente dedicadas a tais temas, 
suas atribuições e seu impacto sobre o processo decisório na esfera do próprio órgão. 
A quarta seção discute o significado e alcance político dos ajustes organizacionais 
procedidos na esfera do MRE em resposta à maior visibilidade e importância dos 
temas de segurança e de defesa na agenda diplomática, seguindo-se a seção conclusiva.

Na elaboração deste capítulo, foi compulsada, de modo seletivo, a biblio-
grafia que trata da evolução da política externa brasileira sob os governos de  
Fernando Henrique Cardoso (daqui em diante, FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva  
(daqui em diante, Lula). Deve-se esse motivo ao fato de ter sido sob a égide de 
ambos os governantes que também transcorreu o processo de criação e consolida-
ção do MD e que se produziram os textos políticos os quais definiram o escopo 
da política de defesa e que, ademais, se forjaram as iniciativas e os instrumentos 
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que dão forma à ação brasileira no âmbito da segurança internacional. Apesar de 
efetuar referências contextuais a desenvolvimentos anteriores a 2008, a análise se 
concentra essencialmente no período de 2008 a 2015, uma vez que é no transcurso 
dessa mesma época que se consolidou a agenda e se forjaram os mecanismos ins-
titucionais os quais definem o escopo das interações entre as esferas da defesa e da 
diplomacia ora consideradas. 

2  A CONSOLIDAÇÃO DA AGENDA INTERNACIONAL DA DEFESA  
E A INTERAÇÃO ENTRE DEFESA E DIPLOMACIA

A limitada e incipiente interação entre a diplomacia e a defesa no bojo da polí-
tica externa brasileira, a partir de meados dos anos 1990, foi descrita por João 
Paulo Soares Alsina Júnior como uma síntese imperfeita (Alsina Júnior, 2003).  
A expressão traduz um diagnóstico coerente com as trajetórias paralelas e com as 
óbvias diferenças quanto às formas e ao estágio de desenvolvimento da diplomacia e 
da defesa, no caso brasileiro, e de seus respectivos arcabouços político-institucionais 
e à influência na tomada de decisões sobre questões afetas à ação internacional do 
país que tradicionalmente as distinguiram.

Por sua vez, a proeminência do MRE enquanto locus privilegiado de decisão 
da política externa, somente limitado pelas prerrogativas de poder outorgadas 
constitucionalmente ao presidente da República, contrasta com o perfil entrópico 
que marcou a trajetória do MD ao longo de grande parte de sua primeira década 
de existência. Isso faz com que a síntese imperfeita, anteriormente referida, possa 
ser considerada um generoso eufemismo por relativizar a absoluta proeminência 
da diplomacia no que tange à influência na formulação, execução e avaliação da 
política externa, inclusive quanto aos temas da agenda de segurança internacional.

Mais recentemente, todavia, esse diagnóstico e a concepção que lhe é subjacente 
passaram a ser interpelados por desenvolvimentos provindos, simultaneamente, do 
sistema internacional e do âmbito doméstico e que apontam, com clareza, para o 
surgimento de crescentes sinergias entre ambas as esferas, o que passou a deman-
dar mecanismos institucionais os quais permitissem uma interação mais fluida.  
Esses canais, ainda que modestos, compõem os fundamentos de um novo padrão 
de relacionamento pautado não necessariamente no aplainamento das assimetrias, 
as quais se mantêm, mas no reconhecimento pragmático da inviabilidade de que, 
em face de sua própria consolidação, a defesa se mantivesse afastada ou mesmo 
alijada da órbita da política externa.

Como afirmado anteriormente, essa evolução resulta, primeiramente, da 
consolidação do MD, a qual encontra na conformação de sua agenda internacio-
nal uma de suas mais significativas expressões, o que se deu a partir da gestão do 
ministro Nelson Jobim, no advento da Estratégia Nacional de Defesa (END) e na 
constituição do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), no âmbito da União 
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de Nações Sul-Americanas (Unasul) ao final de 2008. Anteriormente, os únicos 
pontos da agenda internacional do MD que demandavam coordenação com o 
MRE se associavam à participação brasileira em operações de paz, tendo na Missão 
das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah, na sigla em inglês) 
seu foco principal. A partir de então, novas iniciativas despontaram, expandindo 
e moldando a agenda internacional da defesa para além das operações de paz, do 
exercício de formas tradicionais de cooperação militar e do diálogo político em 
instâncias regionais, como a Junta Interamericana de Defesa (JID). 

Dentre essas novas iniciativas, destacam-se as que decorreram da imple-
mentação da END, em particular, as diretrizes de priorizar o intercâmbio em 
torno dos três setores tecnológicos considerados indispensáveis à defesa nacional  
(nuclear, cibernético e aeroespacial), de revigorar a indústria nacional de de-
fesa e de promover as exportações de material bélico (Brasil, 2008, p. 11-19).  
Tais iniciativas foram: o estabelecimento de parcerias estratégicas com quinze países, 
tendo como essência o intercâmbio tecnológico cujo alcance transcende em muito 
a tradicional diplomacia militar; a aproximação com a indústria de defesa nacional 
e internacional, visando ao incremento das exportações e importações de material 
bélico; as negociações no marco do Projeto FX 2; a intensificação do diálogo político 
no marco do CDS e dos Diálogos de Defesa 2+2, inclusive com os Estados Unidos, 
França e Reino Unido; a realização de operações no contexto sul-americano, o envio 
de navios patrulha e a realização de exercícios na costa africana; e o envolvimento mais 
direto no seguimento da agenda de segurança em foros multilaterais, notadamente 
aquela afeita à não proliferação, aos regimes de controle de exportação de tecnologias 
sensíveis e à segurança cibernética. A estas iniciativas se somaram a continuada par-
ticipação na Minustah, o engajamento de um destacamento naval na Força Interina 
das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e do exercício do comando militar por um 
general brasileiro da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo 
(Monusco), além do diálogo político e da cooperação militar mantida no marco do 
Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul (IBAS). 

A conformação da agenda internacional da Defesa resultou, primariamente, 
de impulso endógeno provindo de uma mais clara definição da própria Política de 
Defesa Nacional (PDN), da orientação estratégica e das diretrizes para o planeja-
mento das Forças Armadas e que foram propiciadas pela END em 2008. Decorreu 
também de importantes desenvolvimentos envolvendo temas em relação aos quais 
as Forças Armadas haviam se mostrado relutantes e distanciadas nas décadas ante-
riores, como o enfrentamento ao terrorismo, ao crime organizado e aos diferentes 
tipos de tráfico, em especial ao de drogas, de armas e de munições. Nesses casos, 
observa-se que, por força da conjunção de impulsos domésticos e externos, estes 
provindos majoritariamente do entorno regional sob a forma do fortalecimento das 
ameaças não convencionais, as Forças Armadas foram instadas a dedicar particular 
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atenção à segurança nos espaços de fronteira, procurando inicialmente fortalecer 
sua presença no arco amazônico, o que ganhou força com a implementação do 
Plano Estratégico de Fronteiras em 2010.

No bojo desse plano, as Forças Armadas desencadearam uma série de ope-
rações sucessivas conduzidas em diferentes espaços da faixa de fronteira de forma 
coordenada com a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e as 
polícias civis e militares na esfera dos estados federados. Denominadas como 
Operação Ágata, essas operações têm por objetivos maiores combater os delitos 
transnacionais e ambientais, em particular o tráfico de drogas e o crime organiza-
do, reduzir os índices de criminalidade, coordenar o planejamento e a execução 
de operações militares e policiais, e intensificar a presença e a ação das Forças 
Armadas e do próprio Estado na faixa de fronteira. As Operações Ágata passaram 
a representar – ao lado do apoio prestado pelo MD à iniciativa semelhante, mas 
conduzida pela Polícia Federal no marco da Estratégia Nacional de Segurança 
Pública nas Fronteiras (Enafron) – a face mais evidente do ativo engajamento das 
Forças Armadas no enfrentamento aos ilícitos transnacionais e na promoção da 
segurança pública na faixa de fronteira. Esse fato as coloca igualmente frente ao 
desafio da cooperação com os países vizinhos, moldando, assim, um importante 
ponto da agenda internacional do MD (Vaz e Medeiros Filho, 2012, p. 60). 

Ao mesmo tempo, e como resultado direto da escolha da Federação  
Internacional de Futebol e do Comitê Olímpico Internacional de ter o Brasil 
como sede da Copa das Confederações, realizada em 2013, da Copa do Mundo 
de Futebol e dos Jogos Olímpicos em 2014 e 2016, respectivamente, o MD se viu 
também instado a participar direta e ativamente do planejamento das medidas de 
segurança para aqueles eventos. Dessa forma, colocou-se a necessidade de que o 
MD se somasse, dentre outros, aos esforços de cooperação em torno da prevenção 
a atos de terrorismo. Mesmo não sendo o MD um ator de linha de frente em tal 
matéria, a preocupação em integrar e otimizar os limitados recursos do país no 
campo da inteligência se soma ao imprescindível apoio internacional neste âmbito, 
tornando necessário seu envolvimento, mesmo que limitado, nesse campo. 

Finalmente, há que se considerar a importância de fatores de origem externa 
que passaram a representar desafios políticos que reclamaram posicionamento por 
parte da defesa e os quais, por conseguinte, impuseram necessidade de coordenação 
com o MRE. Três desses desafios são destacados para fins da presente análise: o 
debate suscitado em torno da intervenção humanitária e da aplicação do princípio 
da responsabilidade de proteger à raiz da intervenção na Líbia; os desdobramentos 
do conceito estratégico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e 
a propensão dessa mesma organização em atuar extraterritorialmente e, de modo 
muito particular, seu interesse em se projetar no contexto do Atlântico Sul; e, por 
fim, a ascensão das preocupações com a segurança cibernética à linha de frente das 
agendas de segurança dos países e no plano global. 
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A intervenção na Líbia trouxe à tona e confirmou as preocupações brasileiras 
com a aplicação do princípio da responsabilidade de proteger e com os possíveis 
desvios de suas finalidades originais. Destarte, levou-se à iniciativa de suscitar a 
discussão sobre as condições de implementação dos mandatos e para a aplicação 
da força em missões humanitárias, a qual se estabeleceu com o enunciado da 
responsabilidade ao proteger. Sendo as operações de paz uma das facetas mais im-
portantes e visíveis da agenda externa do MD – e também um ponto importante 
da agenda da política externa brasileira intensamente explorada junto à opinião 
pública doméstica e no meio internacional, particularmente após o engajamento 
na Minustah a partir de 2004 (Silva, 2010, p. 173) –, as controvérsias políticas e o 
debate em torno das operações de paz, no plano da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e em foros regionais e nacionais, alimentaram o interesse e a necessidade 
de um mais estreito diálogo entre o MD e o MRE. Tal diálogo visa a um duplo 
propósito: reiterar o interesse e o compromisso brasileiro com as operações de paz 
e equilibrar esse interesse com as preocupações acerca do desvirtuamento da apli-
cação do princípio da responsabilidade de proteger e dos mandatos que orientam 
as operações sob a égide desse princípio. Nesse sentido, o esforço de consolidar 
um discurso e posições homogêneas, a partir do enunciado da responsabilidade 
ao proteger, afigurou-se como aspecto importante da ação externa brasileira nesse 
tema particular, muito embora tal construção discursiva não representasse um 
desafio interno do ponto de vista de eventuais dissonâncias que pudesse suscitar 
junto às Forças Armadas. Ao contrário, a formulação do enunciado que proveio 
da esfera diplomática encontrou muito boa acolhida no meio militar, por expressar 
preocupações com o intervencionismo que nele estiveram sempre presentes.

O conceito estratégico da OTAN, apresentado em 2010, e a propensão desta 
a atuar extraterritorialmente e a projetar sua presença no Atlântico Sul represen-
taram, a seu tempo, importantes fontes de preocupação, tanto no meio da defesa 
como no meio diplomático brasileiro, na medida em que colocam em questão 
um dos mais importantes vetores da PDN e da END, qual seja, a definição do 
entorno estratégico brasileiro como o espaço vital para a definição dos interesses 
e das necessidades brasileiras de defesa. 

O entorno estratégico brasileiro compreende o Atlântico Sul, em correspon-
dência com a prioridade conferida à América do Sul e à África no marco da política 
externa brasileira e com os eixos vertebrais do relacionamento Sul-Sul. No primeiro 
caso, as perspectivas de incremento da presença militar das grandes potências e 
de um inédito protagonismo de parte da OTAN no Atlântico Sul suscitam forte 
sensibilidade política – em particular no meio militar –, na medida em que expõem 
tanto as assimetrias de poder como acentua a necessidade para o Brasil de, com 
maior premência, buscar os meios para reduzi-las e para respaldar interesses na 
proteção dos ativos energéticos, de recursos naturais e de biodiversidade em suas 
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águas jurisdicionais, bem como das rotas comerciais. Ademais, reforça tais preocu-
pações o esforço por parte da OTAN de alcançar maior penetração no continente 
africano como um dos vetores de construção do Atlanticismo, formulação com 
a qual se procura revigorar, expandir e atualizar as bases e as agendas do relacio-
namento transatlântico forjado no contexto da Guerra Fria e então centrado no 
diálogo político e na cooperação entre a América do Norte e a Europa Ocidental 
(Buonanno, Cuglesan e Henderson, 2015). 

A atualização e adaptação por parte dos países da Bacia do Atlântico às novas 
realidades e aos desafios globais, tal como propugnado pelo Atlanticismo, consi-
deram a nova configuração e o deslocamento dos eixos de poder para a Bacia do 
Pacífico, a crescente influência da China tanto na África como na América Latina, 
e a existência de desafios em diversos campos passíveis de converter-se em pontos 
de uma agenda comum e de iniciativas de diálogo político e de cooperação entre 
os países atlânticos. Assim, o Atlanticismo, portando em seu bojo a dimensão da 
segurança e a própria OTAN, representa também um grande desafio para a diplo-
macia brasileira, já que coloca em questão o alcance do protagonismo brasileiro 
e a pretendida influência do país na América do Sul, na África e no encaminha-
mento das questões que afetam as áreas da segurança, da cooperação econômi-
ca e de temas geopolíticos no espaço do Atlântico Sul no médio e longo prazos  
(Vaz, 2011, p. 65). O Atlanticismo se depara, também, com forte preocupação e 
resistência brasileira, as quais se nutrem de forte convergência entre as perspectivas 
das Forças Armadas e da diplomacia brasileira em torno da preocupação com o aden-
samento da presença militar nos espaços adjacentes às águas jurisdicionais do país. 

Por fim, cabe referir-se à forte ascensão das preocupações com a segurança 
cibernética como tema que vincula as esferas da defesa e da diplomacia, particu-
larmente ao tomar-se em conta o fato de estarem as Forças Armadas na vanguarda 
desse tema no país há vários anos e de ter sido o Exército brasileiro incumbido 
do tema desde a ótica da defesa, no marco da END ainda em 2008. A despeito 
do fato da segurança cibernética extrapolar em muito a esfera e as considerações 
estritamente de defesa, é preciso também considerar que as necessidades orgânicas e 
tecnológicas para afiançá-la nesse plano são igualmente importantes para promovê-
-la em outros domínios. Isso leva ao estabelecimento de um vínculo inequívoco 
entre as necessidades e as iniciativas definidas desde a defesa e a ação diplomática 
conduzida com o sentido de apoiar a construção de parcerias internacionais voltadas 
para o desenvolvimento e a cooperação no campo tecnológico que resultem na 
construção de capacidades de proteção frente a ameaças nesse campo.

A formação da agenda e a interlocução entre o MD e o MRE se veem facili-
tadas, em particular no que diz respeito aos dois primeiros fatores, pela existência 
de um forte substrato nacionalista que lhes é comum. Entretanto, isso não implica 
que este fator conduza a uma interação mais simétrica. Ao contrário, contribui 
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para manter a capacidade de iniciativa e de proposição e o protagonismo externo 
em mãos do próprio MRE, o que não é colocado em questão pelos militares, os 
quais, em oposição, reconhecem a pertinência e a necessidade de que a diplomacia 
se mantenha na linha de frente no que tange aos temas considerados. 

Ao longo desta seção, foram considerados os fatores domésticos e exter-
nos que têm concorrido para a conformação da agenda internacional no setor 
da defesa, que se torna visível nos últimos oito anos. Como visto, a mais clara 
definição e a expansão dos interesses e do universo de interlocução da defesa no 
ambiente internacional, somadas à necessidade de considerar o reposicionamento 
das agendas e as tendências observadas na agenda de segurança nos planos global 
e regional, induziram o MRE a tomar medidas, no plano organizacional, com 
vistas a ajustar-se, funcionalmente, a esses movimentos, trazendo à consideração a 
necessidade também de tratar da coordenação política com a área da defesa, agora 
em um novo patamar institucional e qualitativo. Em outras palavras, a agenda da 
defesa adentrou a pauta diplomática, introduzindo novos elementos e instâncias 
no processo de seguimento e de tomada de decisões no âmbito do MRE, os quais 
são objeto de consideração na seção seguinte. 

3  O PROCESSO DECISÓRIO DO MRE EM TEMAS DE SEGURANÇA:  
AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, O CIRCUITO ORGANIZACIONAL  
E AS INSTÂNCIAS VOLTADAS PARA A SEGURANÇA E A DEFESA

Nos últimos treze anos, a organização interna do MRE foi alterada em seis ocasi-
ões.2 Foram, em sua grande parte, mudanças tópicas que não marcaram inflexões 
com a estrutura vigente. Aquelas ocorridas entre 2003 e 2006, ademais de ajustes 
internos, configuravam também resposta a uma série de fatores. Dentre eles, havia 
a necessária adaptação ao longo processo de reforma do Estado e da administra-
ção pública iniciado no início dos anos 1990 e aprofundado no governo FHC  
(1995-2003), a ampliação da agenda da política exterior e as próprias transformações 
do sistema internacional e o consequente redirecionamento de focos geográficos e 
temáticos que as acompanhavam. Apesar do peso e da importância desses fatores, 
seus impactos sobre a estrutura organizacional e, por conseguinte, sobre o processo 
decisório de política externa não se fizeram refletir proporcionalmente no escopo 
e no alcance da mudança que deveriam induzir.

Essa mudança envolveu, basicamente, a incorporação tímida de canais de 
diálogo com atores estatais e não estatais e a ampliação das bases estruturais do 
ministério para abarcar um maior número de temas nas diferentes instâncias 

2. Em junho de 2003, por meio do Decreto no 4.759; em abril de 2004, por meio do Decreto no 5.032; em dezembro 
de 2006, por meio do Decreto no 5.979; em setembro de 2010, por meio do Decreto no 7.304; e em julho de 2016, 
por meio do Decreto no 8.817.
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departamentais (Figueira, 2010, p. 13), sem afastar-se do modelo fortemente hie-
rárquico conformado em dois substratos: um primeiro que congrega as instâncias 
políticas e executivas de alto nível, no caso, o gabinete do ministro de Estado, a 
secretaria geral e suas sete subsecretarias,3 e um segundo, que conforma a base 
do processo decisório interno e que está integrada pelas coordenações e pelos 
departamentos, estes com suas respectivas divisões, vinculados às subsecretarias 
cujo âmbito de atuação é definido por critérios geográficos ou temáticos.

O importante a destacar, contudo, é o fato de que, a despeito da amplitude e 
do alcance do modelo organizacional do MRE, e refletindo sua natureza fortemente 
hierárquica, as questões de maior sensibilidade política são nele decididas em um 
circuito fechado. Nas palavras de Figueira (2010, p. 13-14):

o ápice da cúpula decisória está nas mãos presidenciais que, juntamente com o 
ministro de Estado e seus assessores diretos, tomam as decisões internacionais do 
país. Estão submetidos a esse processo decisório altamente concentrado na cúpula 
todos os temas de caráter mais sensíveis e que envolvem maiores custos financeiros, 
sendo que os demais funcionários alocados abaixo dessa estrutura funcional possuem 
baixa autonomia decisória, funcionando muitas vezes como despachantes. Em outras 
palavras, o espaço de interlocução intraministerial é aberto apenas para o tratamento 
de temas que são considerados menos sensíveis, pois do contrário, a decisão sobre 
determinada política é realizada pela diplomacia de gabinete, que restringe as decisões 
a um pequeno núcleo de pessoas da alta hierarquia governamental, como: presidente 
da República, ministro das Relações Exteriores, secretário de Estado, subsecretários.

É, portanto, sobre esse pano de fundo que se deve considerar a atual estrutura 
organizacional e o circuito decisório, bem como o alcance e o significado das ins-
tâncias dedicadas ao tratamento das questões de segurança, em particular daquelas 
criadas recentemente para tal fim por força dos fatores referidos na seção precedente. 

No desenho organizacional que resulta das mudanças procedidas en-
tre 2004 e 2006 em particular, as questões de segurança ficaram sob a égide da  
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte. 
Dentre os temas de sua competência estão o acompanhamento da ONU e da Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA), a não proliferação nuclear, a cooperação 
nuclear para fins pacíficos, o combate aos ilícitos transnacionais, as operações de paz 
e questões ligadas ao direito humanitário, aos direitos humanos e aos fatores sociais.

O tratamento desses temas que delineiam, em sentido geral, a agenda da 
segurança na esfera diplomática, se dá, de modo mais detido, nos departamentos 
respectivos e suas divisões, quais sejam: Departamento dos Estados Unidos, Canadá 

3. São elas: Subsecretaria-Geral de Política I e II; Subsecretaria de América do Sul, Central e Caribe; Subsecretaria-Geral 
de Assuntos Econômicos e Financeiros; Subsecretaria-Geral de Comunidades Brasileiras no Exterior; Subsecretaria-Geral 
de Cooperação, Cultura e Promoção Comercial; Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia; 
e Subsecretaria-Geral de Serviço no Exterior. 
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e Assuntos Interamericanos (Decin) com a Divisão de Estados Unidos da América 
e Canadá;4 o Departamento de Organismos Internacionais (DOI) contendo a 
Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis, a Divisão das Nações Unidas 
e a Divisão de Paz e Segurança Internacional (DPAZ). Esta última não fez parte 
da mudança ocorrida entre 2004 e 2006, tendo sido criada em setembro de 2010, 
no bojo das mudanças introduzidas pelo Decreto no 7.304, de 22 de setembro 
do referido ano, passando a funcionar efetivamente a partir do início de 2011, já 
como parte do processo de conformação da agenda internacional do MD e, neste, 
da crescente importância que assumiram os temas que demandavam a coordenação 
de ações no plano multilateral, como as operações de paz.

Cumpre observar que, anteriormente a 2010, as mudanças organizacionais 
não afetaram o posicionamento dos temas de segurança e de defesa na estrutura do 
ministério e o processo decisório sobre esses temas, tal como descrito nos parágrafos 
precedentes. A partir de 2010, todavia, tais mudanças concretizam-se, primeira-
mente com a criação da DPAZ e da Coordenação-Geral de Assuntos de Defesa 
(CGDEF), reflexo direto da conformação e da expansão da agenda internacional 
no campo da defesa, como argumentado anteriormente.

Nessa perspectiva, a DPAZ foi criada para coordenar a ação multilateral do 
Brasil junto aos organismos internacionais voltados para temas de segurança in-
ternacional, em especial no que tange às operações de paz no contexto da ONU, 
tendo sido a primeira instância voltada para esse fim. Sua criação foi um primeiro 
indicativo do aumento da importância da agenda de segurança na agenda da po-
lítica externa brasileira que estivera marcada, particularmente durante o primeiro 
governo Lula, pela ênfase prestada à dimensão do desenvolvimento econômico 
e social, às negociações comerciais multilaterais, à revitalização da cooperação  
Sul-Sul e à aproximação com os demais países emergentes, em contraponto à ênfase 
prestada à agenda de segurança e, particularmente, ao enfrentamento ao terrorismo 
internacional como principal vetor desta, que era então propugnado pelos Estados 
Unidos, na esteira dos atentados de 11 de setembro de 2011. Refletiu também a 
atenção dedicada e a importância atribuída às operações de paz, principalmente 
após a consagração do princípio da responsabilidade de proteger e da criação da 
Comissão de Construção da Paz no seio da ONU em meados dos anos 2000. 

Todavia, a inovação mais significativa até então, no sentido de apontar o 
alcance e a importância lograda pelos temas de defesa na agenda diplomática, foi 
a criação, também no mesmo contexto de criação da DPAZ, da CGDEF, como 
órgão assessor da Secretaria de Estado de Relações Exteriores, o que denota uma 
elevação do status do tema na estrutura organizacional e a valorização política que 

4. Esse departamento assumiu também o seguimento das questões relativas à OEA, antes em mãos da Divisão da 
Organização dos Estados Americanos. 
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lhe é atribuída. Essa coordenação passou a se ocupar diretamente da interação 
com o MD em torno da organização dos encontros 2 + 2 (encontros bilaterais 
de ministros de Defesa e de Relações Exteriores), da participação brasileira em 
fóruns de diálogo político sobre temas militares e de segurança, da organização 
de exercícios militares conjuntos e da interlocução com atores externos sobre 
temas vinculados às operações de paz e a tecnologias de defesa, atuando também 
no seguimento dos temas de interesse comum na agenda legislativa. Do mesmo 
modo, exerce importante papel na interação com outras instâncias do próprio 
MRE, como a Divisão de Combate a Ilícitos Transnacionais, a DPAZ, a Divisão 
de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis, no tratamento de temas relativos à 
Política Nacional de Exportações de Produtos de Defesa e no diálogo com setores 
representativos da indústria nacional de defesa. Representa, portanto, o principal 
canal de diálogo e coordenação interministerial entre a diplomacia e a defesa, e 
o mais próximo da instância de decisão política na esfera do próprio MRE, qual 
seja, o Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança.

Observa-se, dessa forma, na esfera desse departamento, uma evolução adaptativa 
à agenda da segurança internacional, em um primeiro lugar, que implicou ajustes pon-
tuais na dimensão organizacional sem, todavia, alterá-la, em um primeiro momento. 
Entretanto, com o adensamento da agenda internacional do MD, acompanhando 
o amadurecimento da própria política de defesa e do próprio ministério, bem como 
os desenvolvimentos nos planos regionais e globais, um novo estágio se configurou, 
marcado pela criação de instâncias específicas na órbita do MRE para tais temas, sem, 
contudo, suplantar as preexistentes, ampliando, assim, o espaço institucional devo-
tado à segurança e à defesa e aumentando seu peso político na agenda diplomática.

4  O IMPACTO E O SIGNIFICADO POLÍTICO DOS DESENVOLVIMENTOS 
INSTITUCIONAIS 

Cumpre, agora, considerar o que esses movimentos no plano institucional signi-
ficam em termos políticos e sua importância para a definição de posições e para 
o processo decisório em questões da agenda de segurança e de defesa do Brasil.  
Para tanto, é preciso colocar em perspectiva a trajetória recente da política de 
defesa, particularmente a partir do enunciado da END, em dezembro de 2008.  
A formulação desta estratégia foi condicionada por aquelas constantes da segun-
da edição da PDN, que veio à luz em 2005 e introduziu importantes definições 
que resultaram de um processo inédito de discussão envolvendo Forças Armadas, 
diplomacia, cientistas políticos e especialistas em temas militares. Essa segunda 
versão da PDN aprofundou elementos que haviam comparecido de modo apenas 
indicativo e superficial em sua versão original de 1996. Dentre eles, merecem 
menção a centralidade devotada à Amazônia como referente para a defesa e o 
conceito de Entorno Estratégico.
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Em sua formulação original, o Entorno Estratégico brasileiro abrangia toda 
a América do Sul e a faixa do Atlântico Sul entre as costas brasileira e africana. 
Desde 2012, passou a abranger também a Antártica e o Caribe. A estes aspectos, 
a Estratégia Nacional somou um conjunto de diretrizes enfatizando a prioridade 
a ser outorgada à Amazônia e ao Atlântico Sul para a defesa, o fortalecimento dos 
setores nuclear, cibernético e espacial – objetivando evitar a dependência tecnológica 
no campo militar –, o adensamento da presença das Forças Armadas nas fronteiras 
e o estímulo à integração da América do Sul (Brasil, 2008, p. 18). 

Tais diretrizes deram base ao processo de construção política em que se pro-
curou harmonizar definições já bem consolidadas no marco da política externa 
com as necessidades e o escopo próprio da política de defesa. A valorização do 
sentido de independência estratégica, as referências à América Latina, à África e à 
integração sul-americana são evidências dessa convergência e da marcada influên-
cia de elementos constitutivos da política externa na esfera da defesa, influência 
esta que havia sido expressa ainda na formulação da segunda versão da PDN, 
precisamente quando o MD estava comandado por um experiente diplomata, o 
embaixador José Viegas Filho.

Por seu turno, a designação dos setores tecnológicos considerados indispensáveis 
para a independência estratégica e o adensamento da presença militar nas fronteiras 
aponta para formulações concebidas segundo a prevalência da lógica e de necessidades 
peculiares à defesa. Isso vale inclusive para as demais diretrizes, particularmente as que 
se reportam à organização das Forças Armadas e à sua composição e à reorganização 
da indústria bélica nacional. Em conjunto, essas diretrizes conformam ainda os eixos 
estruturantes da própria estratégia. Portanto, a moldura e as diretrizes conferidas pela 
END, cuja formulação o MRE não participou diretamente, bem como a estrutura-
ção do Conselho de Defesa da América do Sul na Unasul, incidiram de modo mais 
determinante no curso da política e das ações brasileiras nos planos da segurança e 
da defesa, desencadeando os movimentos que conduziram à conformação da agenda 
internacional da defesa, o que, por sua vez, induziu um movimento adaptativo de 
parte do MRE, tal como abordado nas seções precedentes. 

A crescente atividade internacional do MD se constrói, portanto, sobre ele-
mentos de convergência com a diplomacia, em particular a visão acerca da iden-
tificação não propriamente de ameaças, mas da necessidade de: i) dotar o país de 
capacidades de defesa que lhe permita dissuadir e responder prontamente a ameaças 
à soberania e à integridade territorial; ii) proteger eficazmente seus recursos e sua 
população em qualquer parte que ameaça venha a ser perpetrada por qualquer 
potência externa; iii) responder ativamente à natureza assimétrica do sistema de 
poder internacional; e iv) redefinir o status quo internacional do país e procurar 
os recursos que lhe permita reduzir tais assimetrias, reposicionando-se internacio-
nalmente em condição de menor vulnerabilidade do ponto de vista estratégico. 
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No entanto, tal sorte de convergência sobre percepções acerca da estrutura 
de poder e da condição assimétrica do sistema internacional e de sua tradução 
como fatores de risco e vulnerabilidades para o Brasil não enseja o mesmo tipo 
de convergência quanto à valoração e à posição a ser tomada em relação a essa 
interpretação. Segundo Santos (2009, p. 131):

 embora suas percepções de ameaças se aproximem, diplomatas e militares apresentam 
dissonâncias de posicionamento e valoração em relação aos assuntos de segurança e de 
defesa – pois os primeiros se mostram mais preocupados em promover a integração 
por meios dos fluxos econômico-comerciais –, e suas burocracias ainda carecem de 
articulação e de comunicação mais efetivos, o que inibe a discussão mais profunda 
sobre o tema, da qual um país que quer ser global não pode prescindir.

Essas distintas valorações abrem margem para considerar também as dife-
renças de peso relativo na formação de posições e na tomada de decisões quanto 
a temas de maior sensibilidade política e estratégica nos planos da segurança e da 
defesa, tais como aqueles relacionados à política de segurança norte-americana 
para a América do Sul ou os que envolveram a decisão final sobre o Projeto FX2.  
Isso vale igualmente para o conteúdo de importantes parcerias estratégicas, como as 
construídas com a Rússia e com a Ucrânia, no campo da defesa, que ora expressam 
o interesse e as visões da defesa, ora as cautelas e a maior influência da diplomacia. 

Contudo, e como afirmado, as decisões sobre questões politicamente sen-
síveis tendem a ser deliberadas e decididas em um circuito bastante limitado 
de atores, reduzindo a influência dos fatores e das perspectivas organizacionais 
que conformam os substratos inferiores e intermediários do processo decisório.  
Em última instância, a esfera presidencial é que se mostra decisiva, exemplifica-
da na decisão tomada pela presidente Dilma Rousseff de recolocar em exame as 
propostas para a substituição da frota de caças supersônicos no marco do Projeto 
FX2, desconstruindo a percepção de que uma escolha favorável à proposta francesa 
se tornara iminente em razão de toda a articulação entre o ex-presidente Lula e o 
então mandatário francês, Nicolas Sarkozy, em torno de outro projeto de grande 
valor estratégico para o Brasil, qual seja, o desenvolvimento e a construção de um 
submarino a propulsão nuclear. 

Por conseguinte, as características do aparato decisório jogam, inicialmen-
te, em favor da maior influência do MRE, em particular nos temas da agenda 
de segurança que vêm sendo tratados multilateralmente e no plano regional  
(Pinto, 2015). Com efeito, a avaliação do ambiente internacional para efeitos da 
formulação e do acompanhamento de temas de interesse direto para a política 
externa brasileira despontou como preocupação primordial do Itamaraty desde 
os primeiros momentos de seu relacionamento com a recém-constituída esfera 
da defesa. Nas palavras do embaixador Paulo Cordeiro Andrade Pinto (2015,  
p. 170-178):
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duas áreas eram de particular importância para o Itamaraty. A primeira delas era a 
de inteligência estratégica, expressão que significava a preparação regular de avalia-
ções do quadro internacional, inclusive os seus componentes políticos, econômicos, 
sociais e de defesa. (...) A segunda área referiase aos “assuntos internacionais”, ou 
seja, as adidâncias, o intercâmbio com outras forças e a representação em organismos 
internacionais de caráter militar. As Forças Armadas classificavam esses temas como 
atividades que implicavam ligação com o MRE e tinham o objetivo de coordenar a 
participação do “componente militar” da política externa brasileira.

Por sua vez, a margem de influência da defesa tende a se ampliar quando 
entra em consideração o tratamento dos temas diretamente afetos à área, sejam 
aqueles de ordem estritamente militar ou com os quais a defesa esteja diretamente 
envolvida, como o desenvolvimento da indústria de material de segurança e de 
defesa e tecnologias de uso dual. Um maior protagonismo da defesa também se 
observa no âmbito da diplomacia de defesa, que é exercida eminentemente em 
torno de eixos bilaterais. Tais circunstâncias tendem a mobilizar diretamente as 
instâncias diplomáticas pertinentes mencionadas na seção anterior. 

A maior influência da defesa, tal como aludida, não envolve necessariamente 
um jogo de soma zero em relação à diplomacia. Aponta, antes, para um padrão de 
maior sofisticação e complexidade no que tange à acomodação dos interesses e das 
posições da primeira no âmbito da política externa, um desafio que não havia se 
afigurado, nesse setor, com as características com que despontou no último lustro. 

Do mesmo modo, pode ser considerada também a influência das deci-
sões e das posições forjadas desde a esfera diplomática no âmbito da defesa.  
A esse respeito, é oportuno discorrer, ainda que brevemente, sobre as eventuais 
sinergias entre, de um lado, a ênfase prestada às relações com os países africanos 
no marco econômico-comercial e da cooperação para o desenvolvimento e, de 
outro, a prioridade conferida aos países da costa atlântica daquele continente no 
marco da Política Nacional de Defesa e da END. Se for possível perceber uma 
correlação positiva entre a cooperação para o desenvolvimento prestada pelo Brasil 
aos países africanos – principalmente aqueles de língua portuguesa – e o avanço 
dos interesses políticos e econômicos do país, tal correlação não se mostra evidente 
quando se consideram as iniciativas empreendidas desde o plano da defesa e que 
parecem obedecer, primariamente, a preocupações definidas em sua própria órbita, 
sem com isso deixarem de ser condizentes com as grandes linhas de interesse e de 
ação da política externa em seu sentido geral. 

É o caso, por exemplo, da cooperação prestada à Namíbia para o desenvolvi-
mento de sua força naval, que assume relevância quando emoldurada nos objetivos 
e diretrizes da END, mas que se afigura de baixo significado para a promoção de 
interesses econômico-comerciais naquele continente. Há, obviamente, certo grau de 
sinergia entre a ação diplomática brasileira no continente africano e o desenvolvimento 
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de laços cooperativos com aqueles países no plano da defesa, envolvendo, inclusive, 
a exportação de produtos de segurança e de defesa. 

Entretanto, o que parece prevalecer não é o sentido de uma funcionalidade 
mais tangível e imediata nessa ordem de consideração. Em realidade, demonstra-
-se prevalecer o desígnio de conciliar o atendimento de necessidades e de opor-
tunidades mais pontuais presentes no plano da defesa – que se definem em eixos 
bilaterais, por força de característica estrutural da própria cooperação militar – e 
a construção de laços políticos e econômicos com os países africanos que dessem 
sustentação à estratégia de política externa perseguida a partir de 2003 e que teve, 
no fortalecimento da cooperação Sul-Sul, um de seus importantes pilares. 

Em suma, não é possível discernir, para além do exposto, os traços que definem 
um padrão sobressalente da tomada de decisões sobre temas de segurança e de defesa 
no marco do relacionamento entre a diplomacia e a defesa. O aspecto mais visível, qual 
seja, o fechamento do círculo decisório em temas politicamente sensíveis é, precisa-
mente, o que oblitera a influência dos aspectos organizacionais do processo decisório. 
Aspectos estes que, em relação à agenda de segurança e de defesa, estão adstritos a 
poucas instâncias, a maior parte das quais pertencentes ao substrato intermediário da 
hierarquia diplomática, à exceção daquela incumbida do relacionamento com o MD. 

5 CONCLUSÃO

A análise precedente aponta para o fortalecimento da agenda internacional do MD – ao 
lado da crescente influência dos temas de segurança e defesa no ambiente internacional 
e regional –, bem como para o fortalecimento da própria agenda da política externa 
brasileira, como fatores que concorrem diretamente para induzir adaptações na estrutura 
organizacional do MRE. Dessa forma, procurou-se acolher, de forma consentânea, a 
crescente importância que assumem os temas de defesa nacional na agenda diplomática.

Se tal desenvolvimento significa, por um lado, avanço na maturação do setor 
da defesa no Brasil – englobando também a própria institucionalidade no marco da 
diplomacia voltada a este setor –, por outro, não chegou a alterar significativamente 
as características que marcam o processo de tomada de decisões sobre temas de 
segurança e de defesa no âmbito da própria chancelaria e na esfera do Executivo 
federal, de modo geral, e que o definem como fortemente hierarquizado e restri-
to, particularmente no que diz respeito a questões de maior alcance estratégico  
e sensibilidade política. Ao mesmo tempo, observa-se que a consolidação do próprio 
MD não ensejou, até o presente, o desenvolvimento de visões dissonantes entre 
este ministério e a diplomacia.

Esta análise abarca tanto as preocupações, os objetivos e as orientações que 
definem o escopo da política de defesa quanto aquelas que ditam o sentido da 
ação diplomática brasileira no plano da segurança internacional, embora existam 
diferenças sobre a valoração dos aspectos que ambas as esferas reconhecem como 
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traços marcantes do panorama da segurança global e regional e que demandam, 
idealmente, respostas coordenadas. Contudo, mais do que a prevalência de um 
padrão decisório pautado em um sentido organizacional, o que se observa, na prá-
tica, é a prevalência do modelo de concentração decisória, anteriormente apontado.  
A diferença, ou mesmo a novidade, a respeito é o fato de o círculo decisório de alto 
nível no âmbito da chancelaria dispor de uma instância de assessoramento e de 
interação regular com o MD, o que, ao menos amplia, potencialmente, a margem 
de influência deste ministério nas decisões tomadas na esfera diplomática pela via 
de um mais fluido e eficiente diálogo entre ambas as esferas. 
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