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RESUMO: 

 

Dentro do contexto da importância dos recursos energéticos para os cálculos estratégicos de um 

país e das dinâmicas de relacionamento entre a União Europeia e a Rússia, o artigo tem como 

objetivo identificar se é possível afirmar que existe uma relação entre a criação do projeto 

europeu de uma política energética comum para o bloco e a Crise Ucraniana de 2013, 

analisando, especificamente, em um primeiro momento, o comportamento da produção 

documental no âmbito da Comissão Europeia. Nesse sentido, pretende-se responder ao seguinte 

questionamento: A Crise Ucraniana de 2013, acelerou de alguma forma a construção de uma 

política energética comum para o bloco europeu? Busca-se desenvolver uma pesquisa explicativa 

de caráter quantitativo analisando o histórico das propostas de legislação e decisões pela 

Comissão Europeia, dentro do contexto da construção da Europe Energy Union, fazendo valer-se 

de um recorte temporal que data do ano de 2005 (marcando o início de uma política energética 

mandatória e compreensiva para a União Europeia como um todo) a 2015. Ainda para concluir o 

objetivo proposto, será realizada uma análise histórica acerca da dependência energética de gás 

natural da Europa em relação a Rússia e da relação diplomática dos países dentro do recorte. 
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1. Introdução 

 

Os processos advindos da globalização e dos avanços tecnológicos fazem com que a 

questão da segurança energética ganhe cada vez mais importância no processo de formulação de 

política externa dos países, uma vez que tais recursos não estão distribuídos na natureza de forma 

igualitária, e se mantêm como elementos essenciais para o funcionamento pleno do aparelho 

estatal. De acordo com Kamila Proninska: 
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 “Os países diferem em suas posições iniciais a respeito da segurança energética e 

suas estratégias e políticas são escolhidas sob a influência de cálculos econômicos, 

geopolíticos e ideológicos muito mais amplos que no caso da década de 1970” (2007, p. 

215, tradução própria)
3
.  

 

Nesse cenário, a Rússia adquiriu uma importância singular por possuir a segunda maior 

reserva de gás natural do mundo, com 32,6 trilhões de metros cúbicos ou 17,4% de toda 

quantidade conhecida, conforme informações do BP Statistical Review of World Energy (2015), 

sendo a maior parte dos campos na região da Sibéria, onde somente a região da Lamália 

representa mais de 50% das reservas totais do país (EIA Russia Analysis Brief, 2015). Nas 

palavras de Michael Klare: 

 “Nada melhor exemplifica a mudança na relação de poder dentro da nova ordem 

energética internacional que a emergência da Rússia como uma superpotência 

energética, capaz de transformar sua extraordinária abundância de recursos em uma 

imensa influência geopolítica.” (2008, p. 88)  

 

Tal influência é perceptível principalmente na sua relação com a Europa, já que são os seus 

gasodutos que abastecem parte dos países europeus. Ainda, as transformações na ordem 

energética internacional aumentaram a demanda por gás natural nos países da Europa. O 

relatório de 2015 da Agência Internacional de Energia, intitulado EIA Russia Analysis Brief 

2015, aponta que, em 2013, a Europa recebeu 30% do seu gás natural da Rússia, sendo mais de 

50% do volume total passando pela Ucrânia. Comenta Hogselius: 

“O comércio de gás vem tendo uma influência significativa nas relações Rússia-UE 

e hoje em dia não há, dificilmente, qualquer aspecto disso que possa ser discutido sem, 

diretamente ou não, levar em consideração o gás natural” (p. 1, 2013, tradução própria)
4 
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Dentro desse cenário energético, um dos momentos de maior tensão entre a União Europeia e 

a Rússia, envolvendo as trocas comerciais por gás natural, foi a Crise ucraniana de 2013. A crise 

inicia com o chamado Euromaidan é nome dado à série de protestos ocorridos em Kiev a partir 

de 21 de novembro de 2013, onde inicialmente os clamores eram por uma maior integração à 

União Europeia. No dia 21 de novembro de 2013, sob pressão russa, o presidente ucraniano 

Viktor Yanukovich desiste de assinar um acordo de livre-comércio com a União Europeia e 

decidiu estreitar relações comerciais com Moscou, alegando uma redução da produção industrial 

interna e por um fortalecimento na relação com os países da CEI (Comunidade dos Países 

Independentes). Em resposta, os partidos de oposição (O movimento Udar, pró-UE; Fatherland, 

maior grupo opositor; e a extrema direita Svoboda) chamam para a Praça Maidan Nezalezhnosti, 

conhecida como Praça da Independência, milhares de manifestantes para exigir que o presidente 

voltasse atrás na decisão. Em meio ao conturbado momento político, novas configurações 

surgem na presidência da Ucrânia, os clamores populares acabam por remover Yanukovich do 

governo. A Rússia não legitima o novo governo e o caracteriza como golpe de Estado. Em 26 de 

fevereiro de 2014 forças pró-Rússia começam a ocupar a Crimeia enquanto o parlamento da 

cidade vota por fazer um referendo acerca de sua autonomia. O referendo tem um resultado 

positivo de 96.77% na Crimeia e 95.6% em Sevastopol sobre a anexação à Rússia. Em 27 de 

Março a Assembleia Geral da ONU vota a resolução 68/2625 colocando como ilegal a anexação 

da Crimeia à Rússia. Em 15 de Abril, o parlamento ucraniano declara a Crimeia um território 

temporariamente ocupado pela Rússia.  

Após o envio de tropas à península, Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma série 

de sanções contra empresários e militares russos, além de revogar acordos de cooperação militar 

e econômica com a Rússia e expulsar o país do G8. A ameaça de interrupção da distribuição de 

gás russo para a Europa devido à crise estimula uma reflexão interna dos Estados-membros sobre 

quanto à dependência de recursos energéticos, procurando viabilizar alternativas à distribuição 

russa e na construção de uma política energética comum a fim de melhor organizar o mercado e 

a infraestrutura comum dos países.  

Dentro desse contexto, a presente pesquisa tem como o artigo tem como objetivo identificar 

se é possível afirmar que existe uma relação entre a criação do projeto europeu de uma política 
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energética comum para o bloco, analisando, especificamente, em um primeiro momento, o 

comportamento da produção documental no âmbito da Comissão Europeia. Para estruturar tal 

estudo, foi determinado um recorte temporal que se inicia em 2005, marcando o início de uma 

política energética mandatória e compreensiva para a União Europeia como um todo, até o ano 

de 2015. Entende-se que o período escolhido fornece uma abrangência temporal necessária para 

estudar o dialogo energético entre a Rússia e a Europa, além de acolher o desenvolvimento das 

decisões e dos projetos essenciais que estruturam a construção da política energética comum 

europeia. Diante do exposto, apresenta-se o seguinte questionamento:  De que forma a Crise 

Ucraniana de 2013 alterou o processo para a construção de uma política energética comum 

para o bloco europeu?  

Em consonância com os objetivos do trabalho, opta-se por adotar uma estratégia 

metodológica que envolve a análise quantitativa de elementos centrais para o entendimento da 

problemática, a dizer, busca-se, por conseguinte elencar os seguintes dados para confecção do 

corpus da pesquisa: 1) número de documentos produzidos oficialmente, e abertos ao público, 

relacionados a problemática da pesquisa. Procura-se então a utilização de palavras chaves para 

referenciar as buscas as propostas da pesquisa, sendo elas, “Natural Gas” e “Europe Energy 

Union”. O âmbito das buscas é realizado de forma a abranger a Comissão Europeia. Pretende-se 

no futuro expandir a análise para acolher o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, além do 

comitê especifico de energia para a União Europeia, a Comissão do Parlamento Europeu sobre 

Indústria, Investigação e Energia no âmbito do Parlamento Europeu (buscar-se-á então o número 

de reuniões ocorridas dentro do recorte). 

Dessa maneira, dentro da estrutura apresentada, o trabalho será dividido em três partes, além 

da conclusão. Na primeira parte, será apresentada a base teórica que racionaliza e fundamenta os 

elementos da problemática do trabalho. Na segunda parte, será realizada uma breve análise 

histórica acerca do diálogo diplomático entre Rússia e União Europeia, concomitantemente 

evidenciando elementos quantitativos que atestam a relação de dependência energética entre os 

atores. Logo, procurar-se-á empregar as ferramentas de pesquisa expostas e a base teórica 

apresentada para analisar o corpus da pesquisa, de forma a evidenciar os resultados obtidos até o 

momento. 

 



2. Interdependência Complexa 

 

A partir da Guerra Fria diversas mudanças sistêmicas alteraram o modo com que os 

acadêmicos olhavam seus conceitos e como olhavam o mundo. Progresso tecnológico, expansão 

das instituições financeiras, crescimento do comercio mundial e de atores não estatais (ONGs, 

OIGs e empresas transnacionais), facilitação e aumento do fluxo de bens, capital, informação e 

pessoas são alguns dos motivos que segundo Keohane e Nye (2001, p. 1-2) tornaram o mundo 

mais interdependente. Nesse sentido, na política internacional, o poder se encontra mais elusivo, 

mais difícil de ser mensurado. 

Duas escolas teóricas das Relações Internacionais se encontram no período da Guerra Fria 

por debater essas novas questões, por um lado temos as escolas clássicas, realistas, que mantem 

seu foco no Estado como unidade de análise, e continua afirmando a primazia da segurança 

nacional e da hierarquia de poder, por outro lado, temos escolas mais modernistas, que 

apresentam uma argumentação pautada no discurso da eliminação das fronteiras, devido as novas 

conexões comerciais e sociais. Nesse conjunto de discussões, Keohane e Nye lançam sua obra 

Power and Interdependece (2001), com o objetivo de elaborar um novo instrumento teórico para 

buscar respostas para perguntas elaboradas tendo em vista esse contexto de rápidas mudanças no 

cenário internacional. Segundo os autores:  

“Nossa tarefa neste livro não é argumentar nem a posição o modernista nem a 

tradicionalista. Porque nossa era é marcada por continuidade e mudança isso seria 

infrutífero. Em vez disso, nossa tarefa é fornecer um meio de destilação e mistura da 

sabedoria em ambas as posições, desenvolvendo um quadro teórico coerente para a 

análise política da interdependência. Devemos desenvolver vários modelos diferentes, 

mas potencialmente complementares, ou ferramentas intelectuais, para compreender a 

realidade da interdependência na política mundial contemporânea.” (KEOHANE e 

NYE, 2001, p. 4)
6
 

 

Para tanto, Rana (2015, pg. 291) comenta sobre a teoria desenvolvida por Nye e 

Keohane, “A interdependência complexa é uma teoria que enfatiza os caminhos complexos em 

que, como resultado de laços crescentes, os atores transnacionais se tornam mutuamente 
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dependentes, são vulneráveis às ações uns dos outros e são sensíveis às necessidades uns dos 

outros ".  

Durante a Guerra Fria, os Estados e a comunidade internacional foram moldando um 

discurso que centralizava a proteção da segurança nacional como principal elemento 

argumentativo. Os Estados Unidos como potência política no mundo, justificava suas estratégias 

e políticas através de tal discurso, na tentativa de garantir a manutenção das estruturas 

econômicas e políticas de seu interesse. A mudança no contexto internacional do fim da União 

Soviética, assim como a reação da população americana a Guerra do Vietnã, o escândalo de 

Watergate e conflitos internos fizeram com que essa justificativa perdesse consistência. Para 

tanto, a interdependência surge como uma nova forma de justificativa para legitimar as ações 

norte americanas. Keohane e Nye colocam: 

 “(...) para aqueles que desejam que os Estados Unidos mantenham sua liderança 

mundial, a interdependência tornou-se parte de uma nova retórica, para ser usada contra 

ambos o nacionalismo econômico doméstico e os desafios assertivos no exterior. Apesar 

das conotações de retórica de interdependência parecerem bastante diferentes do 

simbolismo de segurança nacional, cada um tem sido usado para legitimar a liderança 

presidencial americana nos assuntos mundiais.” (KEOHANE & NYE, 2001, P. 6)
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Uma característica relevante dessa nova formulação teórica, é o fato que ela implica que 

as relações de interdependência são fruto das novas dinâmicas de relações políticas e 

econômicas, e nesse sentido, não significa que os conflitos irão diminuir, os autores deixam claro 

que essa não seria a tendência que eles sugerem com essa nova abordagem (KEOHANE & NYE, 

2001, p.7). Os autores explicam o conceito de interdependência da seguinte forma: 

“A dependência significa um estado de ser determinado ou significativamente afetado 

por forças externas. A interdependência, mais simplesmente definida, significa 

dependência mútua. A interdependência na política mundial refere-se a situações 

caracterizadas por efeitos recíprocos entre países ou entre atores em diferentes países. 

Esses efeitos geralmente resultam de transações internacionais - fluxos de dinheiro, 

bens, pessoas e mensagens em fronteiras internacionais ". (KEOHANE & NYE, 2001, 

p.7)
8
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Além disso, é importante ressaltar que a interdependência implica custos e 

constrangimentos para os atores, e que se baseia em uma interação assimétrica (KEOHANE & 

NYE, 2001, p.8). Em uma análise mais profunda de tais implicações é possível perceber dois 

tipos de ganhos para os autores, ganhos absolutos (joint gains) e ganhos relativos (relative 

gains). O primeiro conceito faz referência as perdas e ganhos concretos dos atores em 

determinada relação, em quanto o segundo, diz respeito a distribuição dos proveitos. Por esse 

motivo é que o conceito de interdependência se traduz em uma capacidade de influência 

característica dos atores de relações internacionais, o processo de barganha dentro das relações 

assimétricas e a capacidade de gerir os frutos dessa relação são elementos importantes da teoria 

de Keohane e Nye, e por isso os mesmos atestam: 

“São assimetrias em dependência que são mais prováveis de fornecer fontes de 

influência para os atores em suas relações entre si. Os atores menos dependentes 

geralmente podem usar o relacionamento interdependente como fonte de poder na 

negociação sobre um problema e talvez para afetar outras questões. (...) E é aí que o 

coração do processo de negociação política da independência reside.” (KEOHANE & 

NYE, 2001, p.9)”
9
 

  

Um exemplo da interdependência defendida pelos autores foi a pressão exercida pelos 

países que formam a OPEP (Organização dos países exportadores de petróleo), na década de 

1970, quando países com capacidades militares menores desafiaram países com tais capacidades 

maiores. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1973, países do grupo da OPEP se unem para 

boicotar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos, devido a sua aliança com o país judeu. 

Para tanto, Keohane e Nye afirmam compreender poder das seguintes maneiras: “O poder pode 

ser pensado como a capacidade de um ator para fazer com que outros façam algo que de outra 

forma não fariam (e a um custo aceitável para o ator). O poder pode ser concebido em termos de 
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controle sobre os resultados”
10

 (KEOHANE & NYE, 2001, p.10). A interdependência 

assimétrica como fonte de poder pode ser entendida como controle de recursos e/ou potencial 

para afetar resultados. 

 Dentro dessa relação de poder (assimétrica) explicitada pelos autores, dois novos 

conceitos são elaborados pelos autores: sensibilidade e vulnerabilidade. A sensibilidade está 

relacionada a capacidade de respostas de um determinado ator, frente a mudanças no cenário 

internacional, e o quão custoso é para ele. Dentro dessa dimensão a estrutura política permanece 

inalterada e é por isso um pensamento relevante a curto prazo. Nas palavras dos autores: 

“Sensibilidade envolve graus de responsividade dentro de uma estrutura de políticas - 

Quão rápido as mudanças em um país trazem mudanças dispendiosas em outro, e quão 

ótimos são os efeitos custosos? É medido não apenas pelo volume de fluxos através das 

fronteiras, mas também pelos efeitos dispendiosos das mudanças nas transações, nas 

sociedades ou nos governos. A interdependência de sensibilidade é criada por interações 

dentro de um quadro de políticas. A sensibilidade pressupõe que a quadro permanece 

inalterado. O fato de um conjunto de políticas permanecer constante pode refletir a 

dificuldade em formular novas políticas dentro de pouco tempo, ou pode refletir um 

compromisso com um certo padrão de mercado nacional e internacional regras. 

(KEOHANE & NYE, 2001, p.10)”
11

 

  

Por outro lado, o conceito de vulnerabilidade está relacionado com a disponibilidade e os 

custos das alternativas para uma relação de dependência. Nesse caso, considera-se a 

possibilidade de mudança da estrutura de políticas a fim de se encontrar alternativas que se 

adaptem às dificuldades externas. Keohane e Nye afirmam que: 

“Em termos de custo de dependência, a sensibilidade significa responsabilidade para 

efeitos dispendiosos impostas do exterior antes que as políticas sejam alteradas para 

tentar mudar a situação. A vulnerabilidade pode ser definida como a responsabilidade de 

um ator de sofrer custos impostos por eventos externos, mesmo depois que as políticas 

foram alteradas. Como geralmente é difícil mudar as políticas rapidamente, os efeitos 

imediatos das mudanças externas geralmente refletem a dependência da sensibilidade. A 

dependência da vulnerabilidade só pode ser medida pelo custo de fazer ajustes efetivos 
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em um ambiente alterado ao longo de um período de tempo. (KEOHANE & NYE, 

2001, p.11-12)
12

” 

A autora Elisa Bastos resume bem o entendimento dos autores:  

“A vulnerabilidade é particularmente importante para o entendimento da 

estrutura política das relações de interdependência. Ela foca nos atores que são 

capazes de definir a cláusula ceteris paribus, ou seja, os que definem as regras 

do jogo. Evidentemente, a sensibilidade será menos importante do que a 

vulnerabilidade em prover recursos de poder (power resources) aos atores 

envolvidos. Se um ator pode reduzir seus custos alterando suas políticas, sejam 

internas ou externas, o grau de sensibilidade deixa de ser um bom guia para 

definir os recursos de poder (BASTOS, 2013, pg. 38)” 

 

Ainda, em outra anâlise, Rana define o aspecto da vulnerabilidade como: 

“Por vulnerabilidade, entende-se até que ponto os atores podem controlar suas 

respostas à sensibilidade. A vulnerabilidade pode ser definida como a 

responsabilidade de um ator de sofrer custos impostos por eventos externos, 

mesmo depois que as políticas foram alteradas. É o custo de fugir do sistema 

predominante ou de mudar as regras existentes do jogo. O menos vulnerável dos 

dois atores não é necessariamente menos sensível, mas aquele que incorrerá em 

custos menores de alterar a situação. Em uma interdependência assimétrica, os 

estados mais fracos são mais vulneráveis às mudanças externas devido ao custo 

para ajustar as novas mudanças ".
13

 (2015, pg. 294) 

 

Parte do trabalho dos autores em elaborar um novo escopo analítico condiz com a tarefa 

de criticar as “lentes” anteriores. A origem da teoria da interdependência complexa vem das 

principais criticais de Keohane e Nye ao viés realista de análise das relações internacionais.  Os 

principais pressupostos realistas são: a centralidade dos Estados como atores dominantes nas 

relações internacionais, a anarquia do sistema, a força militar como principal instrumento efetivo 

e a hierarquia da agenda de política internacional com assuntos de segurança internacional em 

primeiro lugar de importância (KEOHANE e NYE, 2001, p. 20). Para tanto, em contradição a 
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esses pressupostos a teoria da interdependência complexa sugere um aumento no número e na 

importância que outros atores passam a receber nas relações internacionais, um desfoque na 

utilização do poder militar como instrumento mais eficaz na política internacional e uma abertura 

de assuntos que dominam a agenda internacional (KEOHANE e NYE, 2001, p. 21). Sobre este 

último elemento, os autores afirmam: “Quando há múltiplas questões na agenda, muitas das 

quais ameaçam os interesses dos grupos domésticos, mas não ameaçam claramente a nação como 

um todo, os problemas de formular um aumento da política externa coerente e consistente
14

” 

(KEOHANE & NYE, 2001, p.23). A questão da utilização da força no cenário internacional é 

vista da seguinte maneira pelos autores: 

“Além disso, a força geralmente não é uma maneira apropriada de alcançar outros 

objetivos (como o bem-estar econômico e ecológico) que estão se tornando mais 

importantes. Não é impossível imaginar conflitos dramáticos ou mudanças 

revolucionárias em que o uso ou ameaça de força militar sobre uma questão econômica 

ou entre países industrializados avançados possa se tornar plausível. Mas na maioria das 

situações, os efeitos da força militar são caros e incertos. (KEOHANE & NYE, 2001, 

p.24)”
15

 

 

Para os autores a força militar impõe claros custos aos objetivos dos Estados, como a 

autodestruição causada pelo uso de armas nucleares, o rompimento de relações em outras áreas 

temáticas, além de que historicamente a descolonização africana mostrou as limitações do uso da 

força militar para controlar populações socialmente mobilizadas. Além disso, ao se retirar o 

Estado como principal ator das relações internacionais percebe-se a existência de canais 

múltiplos nas relações internacionais, ou seja, além do tradicional canal de relacionamento 

interestatal, incluem-se os canais transgovernamentais, que excedem a lógica formal de 

comunicação entre ministérios de relações exteriores e as transnacionais, envolvendo 

organizações, instituições financeiras e corporações.  A relevância desses fenômenos é destacada 

por Keohane e Nye, pois atuam como um cinto de transmissão, diluindo a diferença entre os 

níveis de análise doméstico e externo: 
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 Original em inglês: “when there are multiple issues on the agenda, many of which threaten the interests of 

domestic groups but do not clearly threaten the nation as a whole, the problems of formulating a coherent and 

consistent foreign policy increase.” 
15

 Original em inglês: “Moreover, force is often not an appropriate way of achieving other goals (such as economic 

and ecological welfare) that are becoming more important. It is not impossible to imagine dramatic conflict or 

revolutionary change in which the use or threat of military force over an economic issue or among advanced 

industrial countries might become plausible. But in most situations, the effects of military force are both costly and 

uncertain. ” 



“Esses atores são importantes não só por causa de suas atividades em busca de seus 

próprios interesses, mas também porque atuam como cinturões de transmissão, tornando 

as políticas governamentais em vários países mais sensíveis umas às outras. À medida 

que o alcance das atividades domésticas dos governos se ampliou e, como corporações, 

bancos e sindicatos, tomaram decisões que transcendem as fronteiras nacionais, as 

políticas domésticas de diferentes países se afligem cada vez mais. As comunicações 

transnacionais reforçam esses efeitos. Assim, as políticas econômicas estrangeiras 

tocam mais atividades econômicas domésticas do que no passado, borrando as linhas 

entre política interna e externa e aumentando o número de questões relevantes para a 

política externa. (KEOHANE & NYE, 2001, p.22)”
16

 

 

 As características mencionadas dão origem a diferentes processos políticos que traduzem 

recursos de poder em poder de controle de resultados (outcomes). Nesse sentido, o declínio da 

utilidade da força e o equilíbrio da importância entre os temas tornam a distribuição do poder 

dentro de cada área-tema mais importante. Os autores colocam da seguinte forma: 

“Assim, à medida que a utilidade da força diminui e, à medida que as questões se 

tornam mais importantes, a distribuição do poder em cada questão se tornará mais 

importante. Se as ligações se tornam menos efetivas no conjunto, os resultados da 

negociação política variam cada vez mais por área de problemas. A diferenciação entre 

as áreas problemáticas na interdependência complexa significa que as ligações entre as 

questões se tornarão mais problemáticas e tendem a reduzir em vez de reforçar a 

hierarquia internacional. (KEOHANE & NYE, 2001, p. 27)
17

” 

 

 Dentro de um contexto de mudança na hierarquia dos assuntos da agenda internacional e 

da relevância de novos atores no contexto internacional, um elemento crucial de poder para os 

Estados seria o controle da agenda internacional (agenda setting), Keohane e Nye (2001, p. 28) 

colocam que “sob interdependência complexa, podemos esperar que as agendas sejam afetadas 

pelos problemas internacionais e domésticos criados pelo crescimento econômico e pela 

                                                           
16

 Original em inglês: “These actors are important not only because of their activities in pursuit of their own 

interests, but also because they act as transmission belts, making government policies in various countries more 

sensitive to one another. As the scope of governments’ domestic activities has broadened, and as corporations, 

banks and trade unions have made decisions that transcend national boundaries, the domestic policies of different 

countries impinge on one another more and more. Transnational communications reinforce these effects. Thus, 

foreign economic policies touch more domestic economic activity than in the past, blurring the lines between 

domestic and foreign policy and increasing the number of issues relevant to foreign policy.” 
17

 Original em inglês: “Thus as the utility of force declines, and as issues become more equal in importance, the 

distribution of power within each issue will become more important. If linkages become less effective on the whole, 

outcomes of political bargaining will increasingly vary by issue area. The differentiation among issue areas in 

complex interdependence means that linkages among issues will become more problematic and will tend to reduce 

rather than reinforce international hierarchy.” 



crescente interdependência de sensibilidade que descrevemos no último capítulo.”18
  Um 

elemento que ajuda a definir a agenda internacional é o papel das organizações internacionais, 

agindo como catalisadoras na formação de alianças e arenas de debate para o crescimento de 

estratégias de encadeamento, realizadas por Estados com menor capacidade de influência no 

cenário político internacional. Isikisal e Isikisal colocam: 

“Assim, a interdependência complexa definiu instituições internacionais como 

meios de realização. Ele oferece que regimes e instituições internacionais 

induzem a cooperação, e isso permite aos estados transcender as forças 

anárquicas no sistema internacional. Além disso, Keohane e Nye sugeriram que 

instituições poderosas com normas poderosas poderiam desempenhar um papel 

análogo ao dos Estados, tanto no país como no exterior. Esse pressuposto é 

possível simplesmente porque ONGs e redes são particularmente efetivas em 

estados penetrantes, sem considerar limites e usando eleitorados domésticos para 

forçar líderes políticos a se concentrar em suas agendas preferidas. ”
19

 (2004, pg. 

141, tradução própria) 

 

A existência de múltiplos canais de contato torna mais difícil a definição de agenda, por 

dificultar a distinção entre política interna e política externa. Keohane e Nye colocam que:  

 “Assim, a existência de múltiplos canais de contato nos leva a esperar limites 

além dos normalmente encontrados na política doméstica, na capacidade dos 

estadistas de calcular a manipulação da interdependência ou seguir uma 

estratégia consistente de ligação. Os homens de Estado devem considerar os 

efeitos diferenciais e agregados das estratégias de interdependência e suas 

prováveis implicações para a politização e o controle da agenda. As transações 

entre as sociedades afetam os grupos de forma diferente. (...). Alguns atores 

podem, portanto, ser menos vulneráveis e menos sensíveis às mudanças em 

outros lugares da rede do que outros, e isso afetará os padrões de ação política.” 

(KEOHANE & NYE, 2001, p.29)
20
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 Original em inglês: “Under complex interdependence, we can expect the agendas to be affected by the 

international and domestic problems created by economic growth and increasing sensitivity interdependence that 

we described in the last chapter” 
19

 Original em Inglês: “Thus, accordingly, complex interdependence defined international institutions as itsmeans of 

accomplishment. It offers that international regimes and institutions induce co- operation, and this enable states to 

transcend the anarchical forces in the international system. Furthermore, Keohane and Nye suggested that powerful 

institutions with powerful norms could play a role to that similar to the states both domestically and internationally. 

This assumption is possible simply because NGO’s and networks are particularly effective in penetrating states 

without regard to boundaries and using domestic constituencies to force political leaders to focus on their preferred 

agendas.” 
20

 Original em inglês: “Thus the existence of multiple channels of contact leads us to expect limits beyond those 

normally found in domestic politics, on the ability of statesmen to calculate the manipulation of interdependence or 

follow a consistente strategy of linkage. Statesmen must consider differential as well as aggregate effects of 

interdependence strategies and their likely implications for politicization and agenda control. Transactions among 

societies affect groups differently. (...). Some actors may therefore be less vulnerable as well as less sensitive to 

changes elsewhere in the network than are others, and this will affect patterns of political action.” 



Por fim, as principais características da teoria podem ser sintetizadas nas palavras de 

Ikisal e Ikisal: 

“Em resumo, basicamente, Keohane e Nye definiram a interdependência 

complexa de acordo com três características: 1. Os atores são estados e atores 

não estatais com múltiplos canais de comunicação; interestadual, 

transgambiental e transnacional. 2. A agenda das relações interestaduais consiste 

em múltiplos problemas que não estão organizados em uma hierarquia clara ou 

consistente. Em outras palavras, existem vários problemas sem hierarquia; A 

segurança militar não domina consistentemente a agenda. 3. Força militar que 

desempenha um papel relativamente menor nas relações internacionais, 

principalmente porque "não é usado pelos governos em relação a outros 

governos da região ou nas questões, quando a interdependência complexa 

prevalece". Como resultado dessas características, processos políticos distintivos 

levantamento que traduz os recursos de poder no poder como controle dos 

resultados das estratégias de vinculação, definição da agenda, relações 

transnacionais e trans-governamentais ".
21

 (2004, pg. 139-140, tradução própria) 

 

 Um debate importante em relação aos estudos de teoria de interdependência complexa é a 

relação causal entre a interdependência econômica e seus efeitos em relação a cooperação ou a 

conflitos. O diálogo acontece entre liberais, que acreditam no efeito pacificador do comercio e os 

realistas que acreditam que a dependência aumenta tensão entre conflitos já existentes. Para 

Gartzke (2010), a melhor resposta é que a interdependência pode ao mesmo tempo que diminuir 

conflitos violentos entre nações, acaba por aumentar tensões em outros tipos de conflitos não-

violentos. Segundo o autor: 

“Em vez de disputar diretamente as disputas, a interdependência pode limitar a 

intensidade dos concursos criando um local alternativo onde os estados podem 

competir que não requer violência militar. A dependência aumenta as 

oportunidades para os estados não dependentes exercerem coação contra seus 

parceiros dependentes. A presença de um mecanismo mais barato realmente 

aumenta o conflito, já que os estados são menos inibidos pelas guerras 

comerciais do que pelo alto custo da guerra real. Os estados interdependentes 

devem ser mais propensos a competir em questões relativamente menores que 

não são atendidas por estados não interdependentes. Embora menos propensos a 

ir à guerra ou usar a violência maior, os países interdependentes são mais 
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 Original em Inglês: “To summarize, basically Keohane and Nye defined complex interdependence according to 

three characteristics: 1. The actors are states and non-state actors with multiple channels of communication; 

interstate, transgovernmental and transnational. 2. The agenda of interstate relationships consists of multiple issues 

that are not arranged in a clear or consistent hierarchy. In other words, there are multiple issues with no hierarchy; 

military security does not consistently dominate the agenda. 3. Military force that plays a relatively minor role in 

international relations mainly because “it is not used by governments toward other governments within the region, 

or on the issues, when complex interdependence prevails.” As a result of these characteristics, distinctive political 

processes raise which translate power resources into power as control of the outcomes of the linkage strategies, 

agenda setting, trans-national and trans-governmental relations.” ". 



propensos a experimentar formas de conflito não militarizadas.” (2010, pg. 1, 

tradução própria)
22

 

 

 Os autores liberais tendem a enxergar a interdependência como algo mais benéfico para 

os Estados. Dentre os defensores dessa perspectiva dentro da literatura podemos encontrar os 

liberais clássicos, Montesquieu (1989[1748]), Cobden (1903[1867]), Wilson (1918), Angell 

(1933), Cooper (1968), Doyle (1986, 1997), que associam os custos de oportunidade com as 

atividades econômicas mutuas como um elemento que desencoraja violência interestatal 

(Gartzke, 2010, pg. 2). Rosecrance (1895) incorpora a visão do Estado como uma entidade 

virtual dependente mais de políticas do que um território (Gartzke, 2010, pg. 2). Robert Keohane 

e Joseph Nye (1989), como já visto, incorporam a visão neoinstitucional para o conceito de 

interdependência, originando a interdependência complexa, favorecendo, principalmente a ideia 

de estratégias de encadeamento e a ausência de hierarquia entre as agendas. Brooks (1999, 2005) 

enfatiza a globalização da produção, argumentando que a dispersão da manufatura é um 

componente crítico para a paz (Gartzke, 2010, pg. 2) e por fim, Oneal e Russet (Oneal, et al. 

1996, 2003; Oneal and Russett 1999a, 1999b, 2001) argumentam a favor da paz liberal. Levy 

(2003, pg. 128) coloca que “a antecipação de que a guerra perturba o comércio e leva a uma 

perda ou redução dos ganhos do comércio cria incentivos para que os líderes políticos evitem 

ações que possam conduzir à guerra contra os principais parceiros comerciais”
23

.  

 Nesse sentido, os realistas clássicos enxergam os efeitos da interdependência dentro da 

lógica competitiva do conceito de anarquia nas relações internacionais (Carr 1939, Krasner 1976, 

Waltz 1979, Mastanduno 1998). Grieco (1988) e Mastanduno (1991) enfatizam o problema dos 

ganhos relativos a teoria (Gartzke, 2010, pg. 2). Os teóricos marxistas, Hamilton (1791), Hobson 

(1938), Kautsky (1914), Lenin (1965), Waltz (1970, 1999), operam com a desigualdade como 

precipitante do conflito (2010, pg. 2). Os teóricos da dependência, Prebisch (1959, 1963), Dos 
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 Original em Inglês: “Rather than deterring disputes directly, interdependence can limit the intensity of contests by 

creating an alternative venue where states can compete that does not require military violence. Dependence 

increases the opportunities for non-dependent states to exercise coercion against their dependent partners. The 

presence of a cheaper mechanism actually increases conflict, as states are less inhibited by trade wars than by the 

high cost of actual war. Interdependent states should be more likely to compete over relatively minor issues that are 

left unaddressed by non-interdependent states. While less likely to go to war or use major violence, interdependent 

countries are more likely to experience non-militarized forms of conflict.” 
23

 Original em Inglês: “the anticipation that war will disrupt trade and lead to a loss or reduction of the gains from 

trade creates incentives for political leaders to avoid taking actions that are likely to lead to war against key trading 

partners” 



Santos (1970), Wallerstein (1974, 1980, 1988) adicionam que essa desigualdade atenua conflitos 

entre o centro e a periferia (principais países econômicos e seus dependentes). Segundo Gartzke 

(2010, pg. 3), estudos empíricos mais recentes reforçam essa ideia, chegando a conclusões de 

que dependência assimétrica de fato está associada ao incremento de conflitos (Hirschman 

(1945, 1977), Gasiorowski (1986), Barbieri (1996, 2003)). Rana comenta:  

“Um aspecto muito significativo da "Interdependência complexa" é que é uma 

combinação de duas visões opostas, ou seja, integra os elementos da política de 

poder e do liberalismo econômico. Ele leva em consideração tanto os custos 

quanto os benefícios da relação de interdependência. No mundo da 

"Interdependência Complexa", apesar da crescente cooperação econômica e 

interdependência ecológica, a possibilidade de conflitos militar internacional 

não pode ser ignorada ".
24

 (2015, pg. 291) 

 

Em contrapartida dos liberais clássicos, Gartzke (2010, pg 3-4), enumera três razões 

limitantes para a aplicação de tais correntes de pensamento:  “Em primeiro lugar, para impedir o 

conflito, as potenciais perdas comerciais devem ser substanciais em relação às estimações 

(subjetivas) das nações sobre questões ou recursos em disputa.”
25

, coloca, “Onde as perdas 

comerciais prováveis são pequenas em relação às questões em jogo, não há motivos para 

acreditar que a interdependência irá impedir a luta.”
26

; Um segundo ponto trazido pelo autor, é 

que o conflito (em distinção a noção de guerra) tem caráter estratégico, a confirmação da 

interdependência como fator direto para o conflito e a cooperação deve ser pensado em razão dos 

Estados poderem capitalizar no incentivo dado pelo comercio através de outras arenas, como a 

diplomática ou se esse incentiva cria atrito entre os atores que acaba “transbordando” para as 

esferas econômicas e política. E por fim, coloca, que o conflito tem uma lógica de soma-zero, “O 

dano só pode ser infligido quando há algo a ser negado ou destruído. Como tal, o comércio, ou 
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 Original em Inglês: “One very significant aspect of the ‘Complex Interdependence’ is that it is a combination of 

two opposite views, i.e. it integrates both the elements of power politics and economic liberalism. It takes into 

consideration both the costs and benefits of interdependence relationship. In the world of ‘Complex 

Interdependence’, despite the increasing economic cooperation and ecological interdependence, the possibility of 

international military conflicts cannot be ignored.” 
25

 Original em Inglês: “First, to deter conflict, potential trade losses must be substantial relative to the (subjective) 

valuations nations place on disputed issues or resources.” 
26

 Original em Inglês: “Where likely trade losses are small relative to the issues at stake, there is no reason to 

believe that interdependence will prevent Fighting” 



qualquer outra ligação valiosa, não é apenas compatível com, mas é necessário para a prática da 

punição competitiva. ”
27

. Nesse sentido, Moracvisik coloca: 

“A afirmação liberal de que o padrão de interdependência entre as preferências 

do Estado é um determinante primário não apenas de políticas externas 

individuais, mas de resultados sistêmicos, é sensível. As nações raramente estão 

preparadas para gastar todas as suas capacidades econômicas ou de defesa, ou 

para hipotecar toda a sua soberania doméstica, em busca de qualquer objetivo de 

política externa. Poucas guerras são totais, poucos peões cartagineses. Tratar a 

vontade dos estados de gastar recursos em busca de objetivos de política externa 

como uma função estrita das capacidades existentes parece assim pouco realista. 

Na margem, a restrição vinculativa é, em vez disso, geralmente "resolução" ou 

"determinação" - a vontade dos governos de mobilizar e gastar recursos sociais 

para fins de política externa. ”
28

 (1997, pg. 524, tradução própria) 

 

 Gantzke (2010, pg. 7) também argumenta que Estados que compartilham uma economia 

em comum, além de outras conexões relevantes, criam canais de comunicação onde a mesma 

pode acontecer de maneiras mais clara e concisa, evitando guerra e conflitos por incerteza e 

competição. O autor adiciona que: 

“A interdependência econômica, como a guerra, combina as atividades de 

revelação e coerção. Em vez de arder dinheiro, danos são incorridos no processo 

de impor ou ameaçar danos aos adversários. Claro, a dependência econômica é 

tudo o que é necessário sinalizar. Ferir a própria economia pode revelar a 

importância que um estado coloca em um problema em disputa. O problema é 

que os danos evitáveis e auto infligidos também são geralmente incompatíveis 

com o objetivo de ganhar em competição. Pelas mesmas razões que poucos 

estados preferem afundar suas próprias armadas para que elas sejam afundadas 

pelo inimigo, relativamente poucos estados escolherão cobrir os mercados 

domésticos apenas como meio de sinalizar a resolução.” (2010, pg. 7, tradução 

própria)
29
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 Original em Inglês: “Harm can only be inflicted where there is something to be denied or destroyed. As such 

trade, or any other valuable linkage, is not only compatible with, but necessary for the practice of competitive 

punishment.” 
28

 Original em Inglês: “The liberal claim that the pattern of interdependence among state preferences is a primary 

determinant not just of individual foreign policies, but of systemic out- comes, is commonsensical. Nations are 

rarely prepared to expend their entire economic or defense capabilities, or to mortgage their entire domestic 

sovereignty, in pursuit of any single foreign policy goal. Few wars are total, few peaces Carthaginian. Treating the 

willingness of states to expend resources in pursuit of foreign policy goals as a strict function of existing capabilities 

thus seems unrealistic. On the mar- gin, the binding constraint is instead generally ‘‘resolve’’ or 

‘‘determination’’—the willingness of governments to mobilize and expend social resources for foreign policy 

purposes.” 
29

 Original em Inglês: “Economic interdependence, like war, combines the activities of revelation and coercion. 

Rather than burning money, harm is incurred in the process of imposing or threatening harm on opponents. Of 

course, economic dependence is all that is necessary to signal. Harming one’s own economy can reveal the 

importance a state places on an issue in dispute. The problem is that avoidable, self-inflicted harm is also generally 

incompatible with the goal of winning in competition. For the same reasons that few states prefer sinking their own 



 

 A Guerra Fria enalteceu um dilema as potências nucleares, como a competição poderia 

funcionar com a ameaça de qualquer conflito terminar com a extinção da civilização? Nesse 

sentido, o autor ressalta o papel da interdependência como criadora de métodos alternativos para 

a resolução de conflitos, “a simetria brusca ou a interdependência criam uma oportunidade de 

vantagem (capacidade de coação) e um custo para competir (externalidade econômica negativa 

da sinalização dispendiosa) (Gartzke, 2010, pg. 8). ”
30

 Gartzke coloca: 

“A interdependência cria dinâmicas semelhantes, embora alargando a gama de 

concursos possíveis. Os laços econômicos fornecem o motivo e a oportunidade 

para estados interdependentes para substituir concursos não militarizados 

relativamente menores por confrontos violentos. Como nos confrontos entre a 

União Soviética e os Estados Unidos, a menor intensidade e o risco de escalada 

devem significar que as díades interdependentes aumentam o comportamento de 

conflito, embora em níveis mais baixos de intensidade de disputa. Esta visão 

contrasta com o argumento liberal clássico, que vê a interdependência como 

dissuasora do conflito e desencorajando atos que correm o risco de pôr em 

perigo o comércio ou outros relacionamentos lucrativos”
31

 (2010, pg. 8, 

tradução própria) 

 

 A interdependência sendo um mecanismo de resolução de conflitos, mais barato que a 

Guerra, e mais efetivo que a diplomacia, cria um caminho alternativo para os Estados espelharem 

suas ações. O autor coloca: 

“A interdependência encoraja conflitos adicionais de baixo nível. As disputas 

militares são substituídas por disputas não militarizadas, mas as díades 

interdependentes também são livres para enfrentar uma maior variedade de 

conflitos latentes, dado o menor custo de disputas não militarizadas.” (2010, pg. 

8-9) 

 

 Isikisal e Isikisal comentam sobre a questão: 

                                                                                                                                                                                           
armadas to having them sunk by the enemy, relatively few states will choose to hobble domestic markets purely as a 

means to signal resolve.” 
30

 Original em Inglês: “Rough symmetry, or interdependence, creates both an opportunity for advantage (ability to 

coerce) and a cost for competing (negative economic externality of costly signaling).” 
31

 Original em Inglês: “Interdependence creates similar dynamics, though by extending the range of possible 

contests. Economic ties provide both the motive and opportunity for interdependent states to substitute relatively 

minor non-militarized contests for violent confrontations. As in clashes between the Soviet Union and the United 

States, the lower intensity and risk of escalation should mean that interdependent dyads increase conflict behavior, 

though at lower levels of dispute intensity. This insight contrasts with the classical liberal argument, which sees 

interdependence as deterring conflict and discouraging acts that run the risk of endangering trade or other 

profitable relationships.” 



“Na época pós-Guerra Fria, Keohane argumentou que a segurança militar ainda 

desempenha um papel dominante em certas partes do mundo onde a 

interdependência complexa não influencia. Por outro lado, a interdependência 

complexa ainda prevalece na zona democrática da paz. Nesta esfera, a revolução 

da informação aumenta os padrões de interdependência complexa através do 

aumento do número de canais de comunicação na política mundial. Além disso, 

como os custos reduzem todos os dias, as barreiras de entrada aos mercados e a 

capacidade de definir agendas de segurança reduzem o poder dos grandes 

estados e aumentam o poder de pequenos estados e atores não estatais. 

Eventualmente, a era da pós-Guerra Fria está associada à institucionalização e 

cooperação, juntamente com o declínio nas preocupações de segurança militar 

na política mundial. ”
32

 (2004, pg. 141, tradução própria) 

 

 Nesse sentido, a interdependência pode promover a paz somente quando os Estados 

conseguem efetivamente obstrui mercados e melhorar a sinalização, evitando assim a 

necessidade de conflitos militares concentrados e sinalização através da força (Gartzke, 2010, pg. 

24). 

 

3. Dependência Energética e Relacionamento Diplomático  

 

Um dos principais fatores que influencia as decisões de um Estado soberano em relação ao 

entendimento/funcionamento de sua política de segurança energética é a disponibilidade 

geográfica de recursos energéticos. A Europa tem uma produção de energia primária deficitária, 

sendo que em 2015 a França (17,8%), a Alemanha (15,6%) e o Reino Unido (15,4%) foram 

responsáveis pelas maiores produções de energia da União Europeia
33

 e a maior parte da energia 

produzida internamente é de origem nuclear (28.9%), seguido de energias renováveis (26.7%), o 

restante sendo divido entre combustíveis sólidos
34

 (18.9%), gás natural (14%) e petróleo bruto 

(9.8%)
35

. Sendo assim, a Europa necessita importar a maior parte da energia consumida em seus 
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 Original em Inglês: “In the post-Cold War era, Keohane argued that military security still plays a dominant role 

in certain parts of the world where complex interdependence does not influence.17 On the other hand, complex 

interdependence further prevails in the democratic zone of peace. In this sphere, the information revolution 

increases the patterns of complex interdependence through increasing the number of channels of communication in 

world politics. Furthermore, as costs reducing every day, barriers of entry to markets, and the capability to define 

security agendas reduce the power of large states and enhance the power of small states and non-state actors. 

Eventually, the post-Cold War era is associated with institutionalization and cooperation along with decline in 

military security concerns in the world politics.” 
33

 Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nrg_100a&language=en&mode=view 
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 Exemplo: carvão e madeira. 
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países, o gráfico 1 abaixo mostra a porcentagem de importação em relação ao consumo terreno, 

em forma de uma taxa de dependência. Podemos notar que a taxa e dependência se manteve 

estável para a União Europeia como um todo e na maior parte dos países, sendo que apenas a 

Noruega não depende de importação de produtos energéticos em geral. 

 

 

Gráfico 1 – Taxa de dependência (todos os produtos energéticos agregados) 

 

 

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/a5/Energy_dependency_rate_—

_all_products%2C_2005_and_2015_%28%25_of_net_imports_in_gross_inland_consumption_and_bunkers%2C_ba

sed_on_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB17.png, Acessado em: 22/10/2017 

 

Em 2015, a Rússia continuou sendo o maior fornecedor de petróleo, gás natural e 

combustíveis sólidos para a Europa, a qual importou 25.8% de seus combustíveis sólidos, 27.7% 

de petróleo bruto e 29.4% de gás natural como podemos verificar na tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 – Origem da importação de energia primária (2005-2015) 

 

 

Fontes: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2005-2015_(%25_of_extra_EU-

28_imports)_YB17.png, Acessado em: 22/10/2017 

 

Nos meses mais recentes disputas econômicas e políticas na Ucrânia criaram um clima de 

suspeitas mutuas entre a Europa e a Rússia, levando a inerente deterioração do relacionamento 

diplomático entre os atores, principalmente a nível internacional. Porem dados acontecimentos 

não caracterizam de facto a totalidade do relacionamento entre a Rússia e os países da Europa 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2005-2015_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB17.png
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Ocidental ao longo dos anos. As relações entre ambos os atores se desenvolveram ao longo da 

história com uma série de movimentos de aproximação e isolamento entre eles. A análise aqui 

exposta compreende apenas o período do recorte temporal de 1991 a 2015, excluindo-se da 

mesma, portanto, o período tzarista e soviético, reconhecendo assim mesmo a importância 

singular desses períodos na criação da identidade da relação e da imagem e expectativas de 

ambos os atores. 

Em janeiro de 1992, a Rússia se estabelece como Estado soberano, seguido da falência do 

estado soviético e com o status de herdeiro da União Soviética, potência nuclear. A nível 

internacional a mesma tem o entendimento da perda de sua importância. Em agosto de 1992, o 

Conselho de Política Externa e de Defesa (da Rússia) publica “De acordo com a maioria dos 

fatores, e não contando sua área e arsenal nuclear, a Rússia tornou-se um poder médio.”
36

 Nesse 

contexto e levando em consideração a crise econômica que o pais passava, a presidência de 

Gorbachev levou em consideração três objetivos principais para sua política externa: 1) manter 

as relações possíveis com os vários membros da CEI de forma pacifica; 2) juntar-se a 

comunidade internacional - em abril de 1992, a Federação Russa aderiu ao FMI e dois meses 

depois, juntou-se ao Banco Mundial; 3) na sequência do lar europeu comum, afirmar o caráter 

europeu da Rússia - isso pode ser visto em maio de 1992 com a aplicação da Rússia ao Conselho 

da Europa e em novembro com o início de negociações com as comunidades europeias sobre um 

plano de parceria e acordo de cooperação (Rey, 2005, pg. 18-19).  

Após as intenções de aproximação com a Europa nos moldes expostos não terem atingido 

resultados concretos, a Rússia passa a ter um relacionamento mais pragmático com a mesma. 

Rey coloca que durante os anos de transição da Rússia, houve a priori, um relacionamento de 

confiança mutua entre os governos, a primeira evidencia é em forma de assistência, entre 1990 e 

1994 a comunidade europeia forneceu 60% da ajuda internacional destinada ao novo Estado 

russo (2005, pg. 19). Durante o mesmo período a Europa representou 1/3 do comercio exterior da 

Rússia e em 1994 a mesma se estabeleceu como parceira política para cooperação para a Rússia 

(2005, pg. 19).  
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in 

Les relations entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, ed. Tanguy de Wilde and Laetitia Spetschinsky, 

Louvain la Neuve: Institut d’Etudes Européennes, 2000, p. 98. 



Em 1996, Yevgeny Primakov se torna o ministro de relações exteriores com o objetivo de 

acalmar as elites nacionalistas e as elites comunistas que não estavam contentes com a atitude do 

ministro anterior (Kozyrev) em relação aos países ocidentais. Diversos fatores contribuíram para 

uma mudança da natureza das relações russas-europeias: a Rússia ainda não havia sido 

totalmente incorporada pela comunidade internacional, as negociações com os Estados Unidos 

não prosperavam, a ajuda econômica da Europa não foi suficiente para evitar uma crise 

financeira em 1992 e 1993 e principalmente, a Rússia via sua esfera de influência ameaçada pela 

expansão diplomática dos Estados Unidos, pela entrada de novos países a União Europeia e pela 

expansão militar da OTAN nos países historicamente satélites da Rússia (Rey, 2005, pg. 20).  A 

reformulação da política externa russa em relação a Europa aconteceu baseada em três ideias: 1) 

uma concepção eurasiana
37

 de que o período em que a Rússia havia se tornado uma potência 

regular no cenário internacional havia passado; 2) a emergência do período Pós-guerra fria 

significou a ascensão de um mundo multipolar, no qual a política externa veria mostrar 

balanceamento com outras potências; 3) A Rússia decide, através de sua política de vizinhança, 

atuar como supervisora das antigas republicas soviéticas, devido as mesmas abrigarem cerca de 

25 milhões de russos em seus países (Rey, 2005, pg. 21).  

A crescente desconfiança de ambos os lados continuou sendo mostrada na superfície das 

relações diplomáticas quando Vladimir Putin assume no ano 2000. No começo dos anos 2000, o 

governo da Rússia aspira por reconquistar sua influência geopolítica, aproveitando da vantagem 

econômica exercida no que tange a parte energética da Zona do Euro (Rey, 2005, pg. 22). A 

Europa procurava diversificar seus fornecedores de energia e em poucos anos ambos se tornaram 

seus principais parceiros comerciais nesse setor. Esse aprimoramento das relações coincidiu com 

uma tentativa de reforço institucional nas relações entre os atores, com a criação de diversas 

zonas espaciais comuns a ambos, porem essa tentativa logo esbarrou nas dificuldades históricas 

de aproximação entre os países e fracassou. Mesmo assim, o sentimento de desconfiança em 

relação a Europa continuou devido a entrada de novos países a União Europeia, além das tensões 

provocadas pelas “revoluções coloridas” (Georgia 2003, Ukraine 2004, Kyrgyzstan 2005, 

Moldova 2009), a Europa também teve uma desconfiança pela Rússia aumentada devido 
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principalmente a dois motivos as inúmeras acusações ao governo russo de violações aos direitos 

humanos e a tendência de Moscou utilizar suas reservas energéticas como arma política (Rey, 

2005, pg. 22). 

Durante os anos 1990 com a derrubada do regime soviético várias disputas se estabeleceram 

entre a recém-independente Ucrânia e Rússia, o primeiro deles foi em relação a Crimeia, que 

continuou com seu status de república autônoma e parte integrante da Ucrânia, outro assunto foi 

a cidade de Sevastopol, uma importante base russa que dá acesso ao Mar Negro. Outra disputa 

ainda foi a questão que vários dos gasodutos que levam gás natural e petróleo para a União 

Europeia passam pela Ucrânia.  

Em 1990, Ucrânia e Rússia entre outros países fundam a Comunidade dos Países 

Independentes, com o intuito de aliar objetivos comerciais e econômicos comuns. Mesmo após 

sua independência, a Ucrânia continua sendo muito dependente da Rússia, principalmente em 

energia e na indústria, já que é o principal importador do seu mercado de base. Em 2004, logo 

após as eleições ocorridas no mesmo ano, a Ucrânia foi palco de uma série de protestos 

intitulados de Revolução Laranja. Durante as eleições o processo eleitoral foi acusado de ser 

corrupto, de haver intimidações para votos e mesmo fraude eleitoral. De novembro de 2004 a 

janeiro de 2005, Kiev foi o local de maior movimento dos manifestantes que organizaram uma 

série de protestos, greves e atos de desobediência civil, que alegavam que nas eleições de 2004 

havia um favorecimento ao candidato Viktor Yanukovych, aliado a Europa, e após a suprema 

corte decidir anular a votação inicial e fazer uma nova, o candidato oposto Viktor Yushchenko 

vence a disputa (Trenim, 2014, pgs. 4-6).  

Uma nova tensão entre a Ucrânia e a Rússia surge quando a primeira declara oficialmente 

sua intenção de aderir a OTAN em 2008 (Mearsheimer, 2014, pg. 3). O seguimento dos passos 

para aderir à organização apenas se daria de acordo com a opinião da população, a qual foi em 

sua maioria negativa, principalmente na parte com maioria étnica russa. Em 2009 após uma 

disputa por preços de gás natural mais baixos, a Rússia fecha o fornecimento de gás natural à 

Ucrânia, provocando enormes prejuízos para a indústria. Em 2010, após novas eleições 

Yanukovych vence, em eleições assistidas pela comissão eleitora organizadora, e o governo se 

afasta da intenção de fazer parte da OTAN havendo uma melhora nas relações dos países devido 

ao seu governo pró-moscou (Mearsheimer, 2014, pg. 3-4).  



Em 1992 o parlamento da Crimeia vota para segurar um referendo sobre sua independência, 

enquanto a Rússia no mesmo ano vota em seu parlamento para anular a concessão da Crimeia 

para a Ucrânia, o que significa que seu status seria acordado em negociações entre os dois países, 

mesmo assim em 1994 a Rússia reconhece a Crimeia como parte integrante do território 

ucraniano. Em 2001 foi realizado um censo na região, aonde foi constatado que a maioria da 

população era de etnia russa e falava russo (Trenim, 2014, pgs. 4-6).  

Dado o contexto histórico acima, Euromaidan é nome dado à série de protestos ocorridos em 

Kiev a partir de 21 de novembro de 2013, inicialmente os clamores eram por uma maior 

integração a União Europeia. O primeiro ministro Mykola Azarov pedia uma ajuda financeira de 

20 bilhões de euros, a União Europeia ofereceu 610 milhões e solicitava modificações internas 

em regulações e leis, enquanto a Rússia oferecia 15 bilhões e preços mais baratos no gás natural. 

Em 30 de março de 2012 a Ucrânia e a União Europeia iniciaram os preparativos para o acordo 

comercial, com a ajuda do parlamento ucraniano para facilitar as mudanças a favor do acordo. A 

Rússia então inicia uma guerra aduaneira com a Ucrânia barrando a importação de seus produtos, 

fazendo com que a última tivesse prejuízos na balança comercial (Mearsheimer, 2014, pg. 3).  

No dia 21 de novembro de 2013 sob pressão russa, o presidente Viktor Yanukovich desisti de 

assinar um acordo de livre-comércio com a União Europeia e decidiu estreitar relações 

comerciais com Moscou alegando uma redução da produção industrial e na relação com os 

países da CEI (Comunidade dos Países Independentes), em resposta, o partido de oposição 

chama a Praça Maidan Nezalezhnosti, conhecida como Praça da Independência, milhares de 

manifestantes para exigir que o presidente voltasse atrás na decisão. Os manifestantes entram em 

conflito com a polícia em frente à sede do governo em 24 de novembro de 2013 resultando em 

vários feridos, sendo este o primeiro confronto entre manifestantes e a polícia. No dia 30 de 

novembro a polícia lança uma ofensiva atacando não somente manifestantes como civis, 

repórteres e outros profissionais, deixando um clima de tensão entre os manifestantes, que 

reportaram diversos casos de abuso de poder por parte das forças especiais de Berkut Como 

consequência diversos protestos em 1 de dezembro de 2013 aconteceram nas ruas de Kiev, aonde 

o primeiro edifício oficial foi ocupado pelos manifestantes. Em 6 de Dezembro os presidentes da 

Rússia e Ucrânia se reúnem em Soichi para discutir os preparativos para um possível acordo, 

visando principalmente ajuda financeira e união aduaneira (Valdai, 2014).  



Em 17 de Dezembro de 2013 os dois países assinam o chamado plano de ação garantindo 15 

bilhões em ajuda financeira e preço do gás russo mais barato. A tensão se alastra em 16 de 

janeiro de 2014 quando o parlamento aprova leis anti-protesto e autoriza o uso de novos métodos 

de repressão, como canhões de água, para repreender os protestos. Em face à violência por parte 

da repressão e a pressão vinda por parte da população, o primeiro-ministro Mykola Azarov 

apresenta sua renúncia, o que era uma das exigências dos manifestantes, mas a crise não diminui, 

o protesto a partir desse momento atingem seu auge de violência contando com armas de fogo 

em ambos os lados. O presidente Yanukovich se ausenta devido a problemas de saúde no dia 30 

de janeiro, de acordo com a oposição foi um movimento estratégico para o mesmo não assinar 

leis, não encontrar a oposição e fugir da resolução da crise. Apesar das alegações, em 31 de 

janeiro de 2014 o presidente anula as leis anti-protesto. Em 18 de fevereiro de 2014 os 

manifestantes pressionam o parlamento para a mudança da constituição de 2010 para a de 2004, 

diminuindo os poderes do presidente Yanukovich. Uma nova onda de violência toma conta de 

Kiev, contando com 26 mortos e mil feridos (Valdai, 2014).  

Em 21 de fevereiro de 2014 o presidente é deposto pelo parlamento e é instituído um novo 

governo do presidente Arseniy Yatsenyuk, provisório até as eleições no dia 5 de maio 

(Ramicone, Rocca, 2014, pg 4).. A Rússia não legitima o novo governo e o caracteriza como 

golpe de Estado. Em 26 de fevereiro de 2014 forças pró-Rússia começam a ocupar a Crimeia 

enquanto o parlamento (da Crimeia) vota por fazer um referendo acerca de sua autonomia. O 

referendo tem um resultado positivo de 96.77% na Crimeia e 95.6% em Sevastopol sobre a 

anexação a Rússia
38

. Em 17 de Março de 2014 a Crimeia se declara independente da Ucrânia e 

no dia 18 declara oficialmente sua intenção em se anexar a Rússia. Em 27 de Março a ONU vota 

a resolução 68/262 colocando como ilegal a anexação da Crimeia a Rússia. Em 15 de Abril, o 

parlamento ucraniano declara a Crimeia um território temporariamente ocupado pela Rússia. 

Após o envio de tropas a península, os países do Ocidente, Estados Unidos e União Europeia, 

anunciaram uma série de sanções contra empresários e militares russos, além de revogar acordos 

de cooperação militar e econômico com a Rússia e cancelar reuniões do G8 em Soichi. Os 

últimos desdobramentos da crise são a ocupação de duas províncias do leste da Ucrânia por 
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insurgentes pró-Rússia, Donetsk e Lugansk, confirmadas pelo governo de Kiev em 30 de abril de 

2014 (Ramicone, Rocca, 2014, pgs 5-6). 

 

4. Resultados Obtidos 

 

Para o presente artigo, trago os resultados desta pesquisa enfatizando o recorte especifico 

para a comissão europeia, dentro dos moldes expostos, afim de evidenciar os resultados parciais 

de minha investigação de dissertação. De tal maneira a metodologia empregada neste artigo pode 

ser resumida de forma que os seguintes dados foram elencados para o corpus da pesquisa: 

número de documentos produzidos oficialmente, e abertos ao público, relacionados a 

problemática da pesquisa. Procurou-se então a utilização de palavras chaves para referenciar as 

buscas as propostas da pesquisa, sendo elas, “Natural Gas” e “Europe Energy Union”. O 

âmbito das buscas é realizado de forma a abranger apenas a Comissão Europeia para a realização 

desse exercício.  

No que concerne a produção de documentos, a comissão europeia classifica a mesma 

segundo a seguinte definição das siglas: SWD representa “Commission staff working document” 

e abrange documentos de trabalho dos funcionários, avaliações de impacto e resumos de 

avaliações de impacto, COM representa: legislação proposta e outras comunicações da 

Comissão ao Conselho às outras instituições e seus documentos preparatórios, documentos da 

Comissão para as outras instituições (propostas legislativas, comunicações, relatórios, etc.) 

abrangendo também propostas de decisão, relatórios da Comissão, propostas de regulamento, 

comunicação da Comissão às instituições, propostas de diretiva, recomendação de decisão, 

recomendação de recomendação e comunicação sobre a posição do Conselho, C representa 

documentos relativos a instrumentos oficiais de responsabilidade exclusiva da Comissão (Alguns 

são transmitidos ao Conselho ou ao Parlamento para informação) e abrange uma série de tipos e 

documentos como decisões da Comissão, decisões de execução da Comissão, decisões (carta), 

regulamentos de aplicação da Comissão, respostas ao Parlamento Nacional, controles dos 

auxílios estatais, regulamentos da Comissão, projetos de decisão do Comitê Misto da EEA 

(Agencia Europeia do Ambiente), retificações de um regulamento, pareceres da Comissão, 

controles das infracções, regulamentos de delegados da Comissão, regulamentos da Comissão, 



decisões (carta) - auxílio estatal, decisões sui generis, retificações de uma decisão notificada, 

comunicação à Comissão, recomendações da Comissão, retificações de uma decisão publicada, 

comunicação da Comissão, notas de cobertura da Greffe e decisões da Comissão - auxílio estatal, 

JOIN representa atos conjuntos da Comissão e do Alto Representante, OJ representa agendas 

das reuniões da Comissão, PV representa atas das reuniões da Comissão e SEC significa 

documentos que não entram nas classificações anteriores.   Diante do exposto, podemos 

observar no anexo 1 (Quantidade de documentos produzidos – Comissão Europeia) um histórico 

da publicação de documentos relacionados as temáticas de gás natural e da União energética 

europeia, dentro do recorte temporal e institucional propostos. A partir do mesmo, podemos 

identificar no gráfico 2 abaixo que a produção de documentos relacionado a temática de gás 

natural tem um pico elevado após a Crise Ucraniana de 2013, principalmente no que concerne a 

decisões da Comissão Europeia para assuntos emergenciais, uma reação clara ao contexto da 

crise. Anterior a esse momento, a Europa produziu documentação do tipo legislação e relatórios 

especiais no que se refere a criação de estoques emergenciais de gás natural, em especial, no ano 

anterior e posterior a crise econômica internacional de 2008. 

Gráfico 2 – Busca de documentos pelo termo “Natural Gas” 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de dados do anexo 1. 
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A Comissão Europeia, em maio de 2014, adotou uma perspectiva mais clara no que se refere 

a sua segurança energética. A estrutura para uma união energética europeia tem o objetivo de 

assegurar estabilidade e fornecimento interrupto de energia a seus cidadãos. A estratégia conta 

com medidas de curto e longo prazo, sendo que as de curto prazo incluem testes de estresse, 

aonde foram contempladas simulações baseadas em dois cenários hipotéticos: 1) uma completa 

paralização do fornecimento Russo e; 2) uma paralização do fornecimento Russo através da rota 

de gasodutos que transita pela Ucrânia. Como resultado dos testes, medidas de curto prazo foram 

implementadas, além da criação do grupo de coordenação de gás, responsável por monitorar o 

fornecimento durante os anos seguinte, enquanto as medidas de longo prazo incluem cinco áreas 

principais: 1) Incrementar a eficiência de energia e alcançar as metas para o plano proposto em 

energia e clima para 2030; 2) Incrementar a produção de energia na UE (União Europeia), e 

diversificar os países produtores e as rotas de fornecimento; 3) Completar o mercado de energia 

interna e criar infraestrutura faltante para responder rapidamente a interrupções de fornecimento 

e ainda redirecionar energia pela Europa quando necessário; 4) Falar com uma única voz sobre 

política energética europeia; 5) Fortalecer mecanismo de emergência e solidariedade além de 

proteger infraestruturas críticas. 

Gráfico 3 – Busca de documentos pelo termo “Energy Europe Union” 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de dados do anexo 1. 
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 Como é possível observar no gráfico 3 acima, a Comissão Europeia passou a produzir 

diversos documentos relacionados ao projeto da União Energética após a crise ucraniana de 

2013, a principal produção se concentrou em legislação e propostas de decisão para as outras 

instituições europeias (COM), demonstrando o interesse em pôr em prática o projeto. A partir da 

criação das bases institucionais do projeto, a documentação elencada da Comissão demonstra o 

interesse da Europa com a real continuação do projeto e acompanhamento do mesmo, a partir da 

inferência do aumento de relatórios de follow up (SEC) e a inserção do tema nas reuniões da 

Comissão a partir de 2014 (OJ). 

 

5. Conclusão 

 

A fim de estabelecer uma compreensão unificada das mudanças sistêmicas que ocorreram no 

sistema internacional no pós-Guerra Fria que, consequentemente, moldam e explicam as 

constantes mudanças na ordem energética mundial e nas configurações de poder, será empregada 

como base teórica a teoria dos cientistas políticos norte-americanos, intitulada “teoria da 

interdependência complexa”. Segundo Nye (2009, p. 336): “o poder está se tornando mais 

multidimensional, as estruturas mais complexas e os Estados em si mais permeáveis. Essa 

complexidade adicional significa que a ordem mundial deve basear-se em mais do que no 

equilíbrio de poder militar apenas”. É nesse sentido que a teoria de Nye e Keohane estabelece 

um olhar reflexivo e sensato sobre a problemática proposta. Os autores determinam variáveis 

para direcionar o estudo da pergunta problema, sendo a interdependência (energética) se torna a 

variável interveniente, o poder como a variável independente e as consequências do processo 

político como a variável dependente (SCHIEDER; SPINDLER, 2014).  

A teoria traz à tona a concepção inerente e indispensável a lógica do fornecimento de 

energia. Em um contexto global, existem vários “níveis” de atuação, e influências que podem ser 

medidas por um Estado quando se considera a percepção de poder. A Rússia teve uma queda de 

seu poder de influência na política internacional na sua reentrada a sociedade internacional após 

a queda da União Soviética, porém, tem de se considerar que sua vastidão de recursos naturais e 

capacidade de superávit energético a colocaram em um patamar compensatório, em relação seu 



poder militar decrescente. Nesse sentido, as companhias russas que controlavam tais recursos 

foram consideradas de extrema importância estratégica. Podemos considerar que a configuração 

do sistema internacional, que passou de bipolar para a percepção de unilateralismo (norte-

americano) e a resposta dada a esse, o multilateralismo, também favoreceu a Rússia em defesa de 

seus interesses.  

A análise dos resultados, mesmo que breve, demonstra claramente uma preocupação da 

Europa com a temática de gás natural, em períodos que paralelamente uma crise econômica 

(2008) ou política (2013) envolvia a mesma. Isso se deve em particular pela natureza estrutural 

da dependência a recursos energéticos que a Europa possui, devido as questões de 

disponibilidade desses recursos em seus territórios nacionais. Dentre o recorte estabelecido pela 

pesquisa o ano seguinte após a utilização do fornecimento de gás natural a Europa, através da 

Ucrânia, como coerção política pela Rússia (2014), teve o maior índice de produção de 

documentação relacionada aos temas de gás natural e o do projeto de uma União Energética para 

a Europa. 

A Crise Ucraniana de 2013 fez com que as instituições europeias necessitassem articular suas 

burocracias em direção a criação de um projeto mais robusto para enfrentar possíveis 

paralisações de fornecimento de gás natural. A Europa passa a pensar em soluções mais realistas 

em relação a suas deficiências estruturais e principalmente a mitigar as mesmas na forma de um 

projeto que trabalha com a Europa como um todo, em vista a contornar as negociações bilaterais 

que a Rússia busca em seus contratos de fornecimento. Um projeto que trata a Europa com um 

ator único para as questões energéticas tem sua origem diretamente da Crise Ucraniana de 2013, 

pois, ao criar-se um plano que visa a cooperação de todos os Estados membros no fornecimento 

em situações de paralisação, diminui os custos causados aos Estados membros na possibilidade 

da utilização de fornecimento de gás natural como estratégia política da Rússia. O rápido 

crescimento da documentação necessária para a efetivação do projeto na Comissão Europeia e o 

acompanhamento regular desde então, dão indícios do interesse da Europa nesse quesito. 

  



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANGELL, Norman. 1933. The Great Illusion. New York: Putnam. Angell, 

BARBIERI, Katherine. 1996. “Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of 

International Conflict?” Journal of Peace Research 33(1):29–49. 

BARBIERI, Katherine. 2003. The Liberal Myth. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

BASTOS, Elisa Heming. A hegemonia norte-americana enquanto instrumento de 

estabilidade internacional: Crítica de algumas concepções de Economia Política 

Internacional. Monografia, UFSC, 2013  

BRITISH PETROLEUM (BP). BP Energy Outlook 2030. Londres, 2013. Disponível 

em:<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/BP_World_Energy_Outlook_book

let_2013.pdf>. Acesso em: Out. de 2015. 

_________________________. BP Statistical Review of World Energy. Londres: junho de 

2015. Disponível em: <www.bp.com/statisticalreview>. Acesso em: out. de 2015. 

BROOKS, Stephen. 1999. “The Globalization of Production and the Changing Benefits of 

Conquest.” Journal of Conflict Resolution 43(5):646–670. 

BROOKS, Stephen. 2005. Producing Security: Multinational Corporations, Globalization, 

and the Changing Calculus of Conflict. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

CARR, E.H. 1939. The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939. London: Macmillan. 

COBDEN, Richard. 1903[1867]. Political Writings of Richard Cobden. Vol. I London: T. 

Fisher Unwin. 

COOPER, Richard N. 1968. The Economics of Interdependence. New York: McGraw-Hill 

DOS SANTOS, Theotonio. 1970. “The Structure of Dependence.” American Economic 

Review 60(2):231–236. 

DOYLE, Michael. 1986. “Liberalism and World Politics.” American Political Science Review 

80(4):1151–1169. 



DOYLE, Michael. 1997. Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism. New 

York: Norton. 

GARTZKE, E. Interdependence Really is Complex. Social Sciences, n. February 

2010.HARRISON, LORD. The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine. n. 

February, p. HL Paper 115, 2015. 

GASIOROWSKI, Mark J. 1986. “Economic Interdependence and International Conflict: 

Some Cross-National Evidence.” International Studies Quarterly 30(1):23–38. 

GRIECO, Joseph M. 1988. “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of 

the Newest Liberal Institutionalism.” International Organization 42(3):485–507. 

HAMILTON, Alexander. 1792[1791]. Report of the Secretary of the Treasury of the United 

States, on the Subject of Manufactures. Dublin: P. Byrne. 

HIRSCHMAN, Albert O. 1945. National Power and the Structure of Foreign Trade. 

Berkeley: University of California Press. 

HIRSCHMAN, Albert O. 1977. The Interests and the Passions: Political Arguments for 

Capitalism Before its Triumph. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

HOBSON, John A. 1938[1905]. Imperialism. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

HOGESELIUS, P. Red Gas: Russia and the origins of European dependence. Palgrave 

Macmillan, 2013 

HUSEY ISIKSAL; ISIKSAL, H. To What Extend Complex Interdependence Theorists 

Challenge to Structural Realist School of International Relations? Alternatives: Turkish 

Journal of International Relations, v. 3, n. 2–3, p. 130–156, 2004. 

KAUTSKY, Karl. 1914. “Imperialism and the War.” International Socialist Review 

15(5):282–286 

KEOHANE, R. O; NYE, J. Power and Interdependence. 3 ed. Nova York: Longman, 2001. 

KLARE, M. Rising Powers, Shrinking Planets: the new geopolitics of energy. 1. ed. Nova 

York: Holt Paperbacks, 2008. 



KRASNER, Stephen D. 1976. “State Power and the Structure of International Trade.” 

World Politics 28:317– 343 

LENIN, V.I. 1965. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Beijing, PRC: Foreign 

Languages Press. 

LEVY, Jack S. 2003. Economic Interdependence, Opportunity Costs, and Peace. In 

Economic Interdependence and International Conflict: New Perspectives on an Enduring 

Debate., ed. Edward D. Mansfield & Brian M. Pollins. Ann Arbor, MI: University of Michigan 

Press pp. 127–147. 

MASTANDUNO, Michael. 1991. “Do Relative Gains Matter? America’s Response to 

Japanese Industrial Policy.” International Security 16(1):73–113. 

MASTANDUNO, Michael. 1998. “Economics and Security in Statecraft and Scholarship.” 

International Organization 52(4):825–854. 

MEARSHEIMER, J. J. Why the Ukraine Crisis Is the West’ s Fault. Foreign Affairs, n. 

February, p. 1–21, 2014. 

MONTESQUIEU, Baron de. 1989[1748]. Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

MORAVCSIK, A. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. 

International Organization, v. 51, n. 4, p. 513–553, 1997. Disponível em: 

<http://journals.cambridge.org/abstract_S0020818397440171>. 

ONEAL, John R. & Bruce Russett. 1997. “The Classical Liberals Were Right: Democracy, 

Interdependence, and Conflict, 1950-1985.” International Studies Quarterly 41(2):267–293. 

ONEAL, John R. & Bruce Russett. 1999a. “Is the Liberal Peace Just an Artifact of Cold War 

Interests? Assessing Recent Critiques.” International Interactions 25(3):213–241. 

ONEAL, John R. & Bruce Russett. 1999b. “The Kantian Peace: The Pacific Benefits of 

Democracy, Interde- pendence, and International Organizations.” World Politics 52(1):1–37 

ONEAL, John R. & James Lee Ray. 1997. “New Tests of the Democratic Peace: Controlling 

for Economic Interdependence, 1950-85.” Political Research Quarterly 50(4):751–775. 



ONEAL, John R. 2003. “Measuring Interdependence and Its Pacific Benefits: A Reply to 

Gartzke & Li.” Journal of Peace Research 40(6):721–725. 

ONEAL, John R., Bruce Russett & Michael L. Berbaum. 2003. “Causes of Peace: Democracy, 

Interdependence, and International Organizations.” International Studies Quarterly 

47(3):371–393. 

ONEAL, John R., Frances H. Oneal, Zeev Maoz & Bruce Russett. 1996. “The Liberal Peace: 

Interdependence, Democracy, and International Conflict, 1950-1985.” Journal of Peace 

Research 33(1):11–28. 

PREBISCH, Raul. 1959. “Commercial Policy in the Underdeveloped Countries.” American 

Economic Review 49(2):251–273. 

PREBISCH, Raul. 1963. Towards A Dynamic Development Policy for Latin America. New 

York: United Nations Press. 

PRONINSKA, K. Energy Security: regional and global dimensions. SIPRI Yearbook 2007, 

Estocolmo, v. 39, p. 215-240, 2007. 

RANA, W. Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and 

Neoliberal Thoughts. International Journal of Business and Social Science, v. 6, n. 2, p. 290–

297, 2015. 

REY, M.-P. Russia And Western Europe: Review of A Complicated Relationship. n. 

February, 2015. 

ROSECRANCE, Richard. 1985. The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in 

the Modern World. New York: Basic Books. 

SCHIEDER, Siegfried; SPINDLER, Manuela. Theories of International Relations. Routledge, 

Nova Iorque, 2014 

TRENIM, D. The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry. Carnegie 

Endowment, v. July 09, p. 1–17, 2014. Disponível em: 

<http://www.carnegie.ru/2014/07/09/ukraine-crisis-and-resumption-of-great-power-

rivalry/hfgs#>.  



U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). Russia Analysis Brief. 

Washington, DC, 2015. Disponível em: < 

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf>. Acesso em: out. de 2015. 

VALDAI DISCUSSION CLUB. The Crisis in the Ukraine: Root Causes and Scenarios for 

the Future. 2014 

WALLERSTEIN, Immanuel. 1974. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and 

the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: 

Academic Press. 

WALLERSTEIN, Immanuel. 1980. The Modern World-System II: Mercantilism and the 

Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750. Academic Press. 

WALLERSTEIN, Immanuel. 1988. The Modern World System III: The Modern World 

system. academic press. 

WALTZ, Kenneth N. 1970. The Myth of National Interdependence. In the International 

Corporation., ed. Charles P. Kindleberger. Cambridge, MA: MIT Press pp. 205–223. 

WALTZ, Kenneth N. 1979. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill. Waltz, 

Kenneth N. 1999. “Globalization and Governance.” PS: Political Science and Politics 32(4):693–

700. 

WILSON, Woodrow. 1918. “Bases of a General Peace: Fourteen Points.” Address to a joint 

session of the United States Congress. 8 January 

  



Anexo 1 -– Quantidade de documentos produzidos – Comissão Europeia 

 

             Comissão 
Europeia  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SWD ---> "Natural 
Gas" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

COM ---> "Natural 
Gas" 1 0 5 6 2 0 0 0 0 0 3 4 

C ---> "Natural 
Gas" 6 4 1 0 7 4 6 6 6 16 5 2 

JOIN --> "Natural 
Gas" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OJ ---> "Natural 
Gas" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PV --> "Natural 
Gas" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEC --> "Natural 
Gas" 0 1 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 

SWD ---> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

COM ---> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 

C ---> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

JOIN --> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OJ ---> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PV --> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEC --> "Energy 
Union" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, dados extraídos de 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search, em 20 de outubro de 2017 
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