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RESUMO 

 

Esse artigo é um trabalho de cunho teórico. Seu objetivo é estudar o conceito de política 

externa e interesses nacionais para entender o conceito de parceria estratégica aplicado aos 

Estados no cenário internacional, assim como suas implicações. Assim, é observada a 

influência dos interesses nacionais na ação política a nível regional ou global a partir de 

parcerias estratégicas, e o caráter dessas dada a coordenação entre interesses nacionais e 

objetivos comuns num contexto internacional em constante mudança. 
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ABSTRACT 

 

This article is a paper of theoretical nature. Its purpose is to study the concept of foreign 

policy and national interests to understand the concept of strategic partnership applied to 

States in the international arena, as well as its implications. Thus, the influence of national 

interests on political action at regional or global level from strategic partnerships is observed, 

and their character given the coordination between national interests and common objectives 

in a constantly changing international context. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Parceria estratégica é um termo bastante difundido na contemporaneidade. A 

discussão sobre o assunto em termos das relações internacionais se faz com uma 

abordagem pouco típica da que é encontra no mundo empresarial. Sendo assim, o objetivo 

desse artigo é então entender o conceito de parceria estratégica para os Estados no cenário 

internacional e suas implicações. Parcerias essas que não se dão apenas em âmbito 

bilateral, mas também multilateral buscando um maior equilíbrio de poder e margem de 

agência internacional, questionando princípios de governança global. Nessa perspectiva, a 

política internacional pode ser utilizada para chegar a acordos com perfis diferenciados 

caracterizados como estratégico que geram a possibilidade de novos papéis aos atores no 

cenário internacional.  

Para poder se atingir o objetivo proposto, foi escolhida a vertente de pesquisa 

qualitativa, de cunho teórico, por se poder fazer um melhor estudo do caráter dos conceitos 

abordados de política externa, interesse nacional, parceria e estratégia; e das 

consequências desses no entendimento da dinâmica do sistema internacional. Isso posto, o 

trabalho inicia utilizado a corrente neorrealista na conceituação de poder e política, 

direcionando as bases de uma política externa nos interesses nacionais de cada Estado. Na 

segunda parte estuda-se o que é parceria e estratégia, a fim de na conclusão se 

compreender o conceito de parceria estratégica e suas implicações no cenário internacional 

para os Estados.  

 

POLÍTICA EXTERNA E INTERESSES NACIONAIS 

 

A política externa de um país é composta pelos interesses estratégicos de cada 

Estado para proteger os interesses nacionais e atingir os seus objetivos por meio das 

relações internacionais. A abrangência e a ambição da política externa de um país são 

impulsionadas pela sua posição no sistema internacional e por suas capacidades de poder 

material. Assim, o poder do Estado pode ser examinado através da sua força e estrutura em 

relação à sua sociedade, porque isso afeta a proporção dos recursos nacionais que podem 

ser alocados para a política externa. (ROSE,1998). No entanto, o impacto de tais 

capacidades de poder na política externa é indireto e complexo, dada a diferentes pressões 

sistêmicas. Logo, as pressões sistêmicas e os incentivos podem moldar os contornos gerais 

e a orientação geral da política externa, sem serem fortes o suficiente para determinar os 

detalhes específicos de comportamento do Estado. A compreensão das ligações entre 

poder e política exige um exame minucioso dos contextos, no qual a política externa é 
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formulada e implementada. Assim, continua sendo necessário e importante formular um 

objetivo real o qual dá propósito e direcionamento da política externa. Esse objetivo precisa 

ser claro e definido a partir de componentes concretos e específicos que em longo prazo 

indicam as escolhas das metas de curto prazo. 

Na política externa, o termo interesse nacional invoca a imagem do Estado-Nação, 

defendendo os seus interesses dentro do sistema anárquico internacional onde tais 

interesses estão sempre em risco.  Esse termo também pode ser utilizado como uma 

ferramenta de análise de política externa; e é, especialmente, por políticos realistas. Esse 

uso do termo enfatiza não apenas a ameaça para a nação proveniente da anarquia 

internacional, mas também os limites externos à liberdade de manobra do Estado, de 

tratados, dos interesses e do poder de outros Estados, e outros fatores além do controle da 

nação, tais como localização geográfica e dependência do comércio externo. Esse uso 

analítico do termo coloca muita ênfase no papel do Estado como a incorporação de 

interesse da nação e da segurança nacional. (BYRD, 1996). 

O interesse nacional pode então ser entendido como um conceito e um objetivo 

permanente e universal de todos os países sendo estático. Contudo, ele possui também um 

caráter específico e dinâmico, pois varia conforme cada país.  De forma que, cada Estado 

combina seus interesses materiais e de poder com alguns interesses universais em 

diferentes graus, como por exemplo, de poder nacional, força militar e econômica com 

aspiração moral universal da paz. Uma vez que os interesses nacionais são fundamentados, 

políticas externas são projetadas pelo governo através de um alto nível de tomada de 

decisão.  Bandyophyaya (2006, p. 9) aponta alguns componentes mínimos para o interesse 

nacional: “a segurança, o desenvolvimento nacional e a ordem mundial”. A segurança 

através da proteção da integridade territorial, da soberania, da vida e propriedade dos 

cidadãos.  De forma que o aspecto da segurança interna também é relevante, dado que está 

relacionado com a existência do Estado as quais enfraquecem ou fortalecem a segurança 

externa. Uma segurança durável e de longo prazo traz resultados como uma economia em 

desenvolvimento, a construção do Estado e a não agressividade na política externa. 

Em países como a Índia, caracterizado por estar em desenvolvimento e pelos altos 

índices de crescimento econômico, os elementos de política externa são de grande 

importância para a expansão da influência do Estado. A Índia está na posição de fazer o 

máximo uso de sua política externa para propósitos de desenvolvimento nacional, para 

defesa e segurança, ajuda externa e colaboração técnica, promoção da exportação e de 

outros interesses econômicos. Em outras palavras, a Índia está na posição de praticar uma 

diplomacia de desenvolvimento econômico.  Outros países como a Rússia, já estão em uma 

posição mais favorável, pois ela é respeitada por já ter sido uma superpotência. Desta 
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maneira, o processo de recuperação de sua economia e de sua política externa está mais 

direcionado para o resgate e um maior reforço nos seus níveis de desenvolvimento já 

conquistados. Isso é feito através da promoção de regimes de negócios internacionais como, 

por exemplo, na OMC e no G20, desenvolvendo novos mercados em outros países.  

Observa-se assim que, associação feita entre a política externa e o desenvolvimento 

econômico é particular, e ocorre conforme as condições históricas, materiais e de interesse 

nacional, as quais indicam seu caráter específico e dinâmico conforme cada país.  

Em relação à ordem mundial, existem algumas características negativas nas 

relações internacionais contemporâneas que ameaçam a estabilidade e a viabilidade do 

sistema internacional e, portanto, a segurança e o desenvolvimento nacional individual de 

cada Estado. As ameaças para a civilização humana são representadas pelas armas 

nucleares, químicas e biológicas, crises energéticas, degradação e poluição ambiental, as 

condições climáticas adversas em grande parte do mundo, conflitos étnicos, o crescimento 

desigual do desenvolvimento econômico mundial, os conflitos multidimensionais entre Norte 

e Sul, a instabilidade do sistema financeiro internacional, o terrorismo internacional, e vários 

outros problemas similares tem criado uma crise global a qual é administrada e solucionada 

através da criação de uma ordem mundial viável em vez de manobras puramente 

nacionalistas. (BANDYOPHYAYA, 2006). 

Contudo, as relações internacionais são, também, no contexto de ordem mundial 

caracterizadas pela cooperação para a satisfação de interesses mútuos. Sendo que, a 

grande melhoria de transporte e comunicação, a expansão do comércio internacional, o 

desenvolvimento do direito internacional, o crescimento das organizações mundiais, as 

atividades sociais, econômicas e culturais das Nações Unidas e suas agências 

especializadas em escala global, o desenvolvimento de uma multiplicidade governamental e 

não governamental de organizações internacionais, o intercurso de expansão cultural entre 

as nações, e o processo vasto e multidimensional da globalização indicam uma medida de 

cooperação positiva dentro da comunidade de Estados. (BANDYOPHYAYA, 2006). Assim 

sendo, o desenvolvimento das relações internacionais é um processo plural, e até na política 

do mundo contemporâneo, fatores que causam tanto a discórdia e a colaboração estão 

intrinsecamente ligados.  

Dessa forma, o cenário mundial é propício para o desenvolvimento de segurança 

nacional de um Estado, o qual também é uma parte integrante do seu interesse nacional. 

Como se observa o sistema internacional é capaz de gerar tanto relacionamento entre 

Estados a partir de conflitos quanto de cooperações, os quais ambos são direcionados 

conforme os interesses nacionais de casa país (ROSE, 1998). E a política externa como foi 

assinalado anteriormente, influencia o desenvolvimento nacional consideravelmente e 
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especialmente em casos de países que passaram por períodos de transição assim como 

Índia, Rússia e outros países emergentes. Política externa significa então, como visto, 

preservar e promover dos interesses nacionais preocupados, dentre eles, com 

desenvolvimento da segurança, os quais se dão através de instrumentos de defesa e 

diplomacia. Os instrumentos de defesa estão relacionados com a segurança nacional dos 

Estados.  Esse termo por sua vez, se origina a partir de definições simples que inicialmente 

enfatizam a liberdade de ameaça militar e coerção política para mais tarde aumentar a 

sofisticação do conceito e incluir outras formas de segurança não militar, adequando-a as 

circunstâncias do tempo (ROMM, 1993).  

Considerando isso, se observa uma variedade de definições para o conceito que 

fornece uma visão geral dos vários usos desse. Conforme, Harold Lasswell, cientista político, 

em 1950, a segurança nacional significa ter liberdade de uma ditadura estrangeira 

(LASSWELL apud ROMM, 1993, p. 122). Arnold Wolfers (1952) agrega ao conceito a ideia 

da ameaça aos valores adquiridos, referindo-se ao termo como algo ambíguo que poderia 

significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Segurança nacional significaria então 

objetivamente a inexistência de ameaças aos valores adquiridos e subjetivamente, a 

ausência de medo que tais valores sejam atacados. Segundo, Harold Brown, secretário de 

defesa dos EUA 1977-1981 na administração Carter, ampliou a definição de segurança 

nacional, incluindo elementos como a segurança econômica e ambiental, no qual o conceito 

estaria relacionado à capacidade de preservar a integridade física da nação e território, para 

manter suas relações econômicas com o resto do mundo em termos razoáveis, para 

preservar a sua natureza, instituição e governo de rompimento de fora, e de controlar suas 

fronteiras (BROWN, 1983).   

Na definição de Charles Maier (1990), professor de história de Harvard, a 

segurança nacional é definida através da lente do poder nacional e é descrito como uma 

capacidade de controlar essas condições nacionais e estrangeiras que a opinião pública de 

uma dada comunidade acredita necessário para desfrutar a sua própria autodeterminação 

ou autonomia, a prosperidade e o bem-estar.  E entre outros, finalmente, de acordo com 

Prabhakaran Paleri, ex-oficial da guarda costeira indiana, estudioso de segurança nacional e 

acadêmico, o Estado mensura a capacidade da nação para superar as ameaças 

multidimensionais para o aparente bem-estar de seu povo e sua sobrevivência como 

Estado-Nação em um dado momento, equilibrando todos os instrumentos de política de 

Estado através da governança, a qual é extensível à segurança global por variáveis 

externas a ele. (PALERI, 2008).  Assim, o conceito de segurança nacional pode ser usado 

para explorar as características do Estado ideal de uma perspectiva humana e fazê-lo 

acontecer pela governança pragmática. 
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No entanto, o aspecto militar de segurança é um importante, porém não o único 

elemento de segurança nacional. Um país precisa de outras formas de segurança, as quais 

são escolhidas pelas autoridades de cada Estado. De acordo com, Barry Buzan, Ole 

Waever, Jaap de Wilde (1998) além do aspecto militar da segurança, os aspectos da 

diplomacia ou política, economia, meio ambiente, energia e recursos naturais devem ser 

considerados pelos Estados. A segurança política estaria relacionada com a estabilidade da 

ordem social e a soberania do Estado, sendo guiada pela diplomacia que são as 

negociações e interações entre os Estados, grupos transnacionais de importância política, 

entre outros. Em relação à segurança econômica, esta está diretamente relacionada com a 

liberdade das escolhas de políticas para desenvolver a economia de um Estado da maneira 

desejada, através de acordos multinacionais, interdependência mútua e disponibilidade de 

recursos naturais, etc. Assim, essa é uma parte importante da segurança nacional como a 

segurança militar.  

E, por último, a segurança ambiental, seria afetada através de algumas questões 

transnacionais, globais e regionais. Problemas ambientais transnacionais que ameaçam a 

segurança de um Estado. Estes incluem problemas ambientais globais como as alterações 

climáticas devido ao aquecimento global, desmatamento e perda da biodiversidade, etc. Um 

exemplo disso, conforme Romm (1993), seriam a ameaças à segurança nacional através 

tensões ou conflitos diretos devido a disputas sobre a escassez de água no Oriente Médio. 

De modo que, segurança dos recursos naturais e de energia se tornam importantes para a 

segurança nacional.  Os recursos incluem água, fontes de energia, terra e minerais. A 

disponibilidade de recursos naturais adequados é importante para um Estado desenvolver a 

sua indústria e seu poder econômico (PALERI, 2008). A falta de recursos é um sério desafio 

para aumentar o poder nacional, os Estados dessa maneira, tentam atingir a energia e a 

segurança dos recursos naturais por meio da aquisição dos recursos necessários à força, 

negociação e comércio. 

De maneira geral, pode observar que, o conceito de segurança não está somente 

relacionado ao território, mas também a da população de um Estado e, por extensão, as 

políticas adotadas para a sua preservação.  A segurança nacional, dessa forma, é a 

condição do Estado de se manter por meio do uso do poder econômico, a diplomacia e a 

projeção de poder político. Inicialmente com foco no poder militar, que atualmente engloba 

uma ampla gama de aspectos de nível nacional, regional ou global, os quais incidem sobre 

a segurança militar e não militar do Estado e o bem-estar da população. E por sua vez, as 

ameaças à segurança envolvem não só os inimigos convencionais, como outros Estados-

Nação, mas também atores não estatais como corporações multinacionais e organizações 

não governamentais. Ademais, no sistema internacional existe um cenário onde se tem a 
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interdependência econômica de muitos países, a qual algumas vezes delimita a ação dos 

Estados. É nesse cenário que os Estados agem em prol da sua segurança, para a 

manutenção dos seus interesses nacionais. 

 

ESTRATÉGIAS E PARCERIAS  

 

O conceito de estratégia, conforme Gray (2007), compreende o emprego 

intencional de todos os instrumentos de poder disponíveis para a segurança de uma 

comunidade.  As questões de segurança, como já vimos anteriormente, são questões que 

envolvem muito mais do que o território de um país e estão relacionadas com o interesse 

nacional de cada Estado.  Para Liddell Hart (1967), historiador militar e teórico da guerra, a 

estratégia é utilizada como um papel para coordenar e dirigir todos os recursos de um 

Estado, ou de um conjunto de Estados, para a consecução do objetivo político da guerra, a 

qual é uma meta definida pela política externa. Portanto, devem-se desenvolver recursos a 

fim de sustentar os serviços de combate. Esses recursos são econômicos, de força humana 

e moral. Porém, a força de combate é só mais um instrumento na estratégia, pois essa 

também deve levar em conta o poder financeiro e outros fatores para enfraquecer a vontade 

do adversário.  

Já, a definição de estratégia da OTAN faz referência a maneira pela qual o poder 

militar deve ser desenvolvido e aplicado para alcançar os objetivos nacionais ou de um 

grupo de nações. Dessa forma, estratégia pode ser dividida em estratégia nacional, 

geopolítica e estratégia militar que converte os objetivos políticos geopolíticos em metas e 

campanhas militarmente alcançáveis. (NATO,2008). Segundo King, a estratégia seria “um 

plano (sujeito a revisão) que rege a utilização das forças militares de uma nação (ou 

coligações) a fim de que os seus interesses sejam efetivamente promovidos ou garantidos 

contra os inimigos, reais, potenciais ou simplesmente presumido" (KING apud. LUTTWAK, 

1987. p.240). Assim sendo, em resumo, conforme o Manual de Campo do Exército dos EUA 

e FM 3-0, a estratégia, é uma subdisciplina da guerra e da política externa, é o principal 

instrumento para garantir os interesses nacionais.  

Outro elemento de estratégia é a gestão da paz pós-guerra. Como Clausewitz 

(1976, p. 134) afirmou, “uma estratégia militar bem-sucedida pode ser um meio para um fim, 

mas não é um fim em si”. Assim, existem inúmeros exemplos na história, onde a vitória no 

campo de batalha não se traduziu em longo prazo, em paz, em segurança ou tranquilidade. 

De forma geral, questões de estratégia tipicamente incluem a escolha dos teatros principais 

contra secundários na guerra, a distribuição de recursos entre os diversos serviços, os tipos 

gerais de fabricação de armamentos, e de alianças internacionais. A estratégia, tem uma 
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considerável sobreposição com a política externa, na sua origem a estratégia concentra-se 

principalmente sobre as implicações militares da política, e é normalmente dirigido pela 

liderança política de um país. O desenvolvimento da estratégia de um Estado pode, assim, 

se estender através de muitos anos, ou até mesmo várias gerações. 

Entretanto conceito de estratégia apresentado por Liddell Hart (1967, p. 335) "A 

arte de distribuir e aplicar os meios militares para cumprir os fins da política", sugere 

limitações da abordagem de definição restringindo o mundo estritamente a assuntos 

militares, ao passo que, na prática, a estratégia opera numa esfera muito mais ampla. Uma 

estratégia maior deve ser pensada, de modo a combinar vários instrumentos para regular o 

seu curso e evitar danos futuros ao Estado, assegurando a paz e direcionando suas metas 

para a segurança e a prosperidade. Na perspectiva de táticas militares envolve a disposição 

e manobra de unidades em um mar ou em um campo de batalha particular. Esta concepção 

é menos ampla do que a estratégia também chamada estratégia nacional, que é a estratégia 

utilizada pelas maiores organizações como Estado-Nação, confederações ou alianças 

internacionais, a qual envolve o uso de recursos diplomáticos, informativos, militares e 

econômicos. A diplomacia faz parte dos recursos utilizados pela estratégia, assim que é 

através dessa que um Estado pode forjar alianças ou exercer pressão sobre outro Estado 

em conformidade, conseguindo assim a vitória sem recorrer ao combate. 

A estratégia seria então um processo, uma constante adaptação às condições e 

circunstâncias do mundo onde a possibilidade, incerteza e ambiguidade dominam 

(MURRAY at all, 1994). Além do mais, é um mundo no qual as ações, intenções e 

propósitos são tomados por atores políticos.  Assim, Carl von Clausewitz (1976) sugere que, 

em tal ambiente, princípios, regras ou até mesmo sistemas de estratégia são sempre 

insuficientes e prejudicados por complexidades infinitas do mundo. Enquanto os modelos e 

categorias podem auxiliar na análise, podem também oferecer fórmulas para a elaboração 

de uma estratégia bem-sucedida ou da condução de uma guerra. Teorias muitas vezes 

visam valores fixos, mas em questões de guerra e de estratégia a maioria das coisas são 

incertas e variáveis. Consequentemente, a realidade do planejamento estratégico e do 

contexto do qual esse está inserido é sempre mais amplo. Assim, os objetivos políticos 

desempenham a sua função, através dos recursos diplomáticos, econômicos e militares.  

Outros fatores também influenciam no pensamento estratégico de maneiras mais 

sutis, mas igualmente vitais. Dentre eles está a geografia, que ajuda a determinar quando 

políticas aplicadas estão relativamente livres de ameaça ou cercadas por potenciais 

adversários. A experiência histórica também cria preconceitos sobre a natureza da guerra e 

da política, a qual pode gerar imperativos estratégicos. A ideologia e a cultura moldam o 

curso dos tomadores de decisão e as suas sociedades de formas conscientes e 
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inconscientes, gerando não somente ameaças quando há distintas perspectivas, mas esses 

da mesma forma podem gerar percepções de alternativas.  Adicionalmente, a natureza da 

organização de um governo pode, em grande parte, determinar a sofisticação de suas 

avaliações estratégicas e da velocidade com que pode responder a novas ameaças e 

oportunidades. A estratégia, portanto, poderia expandir-se em três maneiras, primeiramente 

através dos meios militares para incluir também as áreas diplomática, financeira, econômica, 

informativos, etc; em segundo lugar, por meio de um examinar interno, além de forças 

externas, levando em conta os diversos instrumentos de poder e as políticas internas 

necessárias para a sua execução; em terceiro ponto é incluindo os períodos de tempo de 

paz, além de tempo de guerra. (MURRAY et al, 1994). 

Além do entendimento de estratégia através dos militares e da política externa, 

ainda há autores que estenderam o conceito de estratégia para descrever estratégias de 

multicamadas em geral, incluindo o pensamento estratégico no nível das corporações e 

partidos políticos. Nos negócios, a estratégia é um termo geral para uma ampla declaração 

de ação estratégica. A estratégia estabelece os meios que serão utilizados para alcançar os 

objetivos de longo prazo. Exemplos de estratégias de negócios grandes que podem ser 

personalizadas para uma determinada empresa incluem: concentração, desenvolvimento de 

mercado, desenvolvimento de produtos, inovação, integração horizontal, alienação e 

liquidação. O conceito de estratégia que será utilizado para a definição de parceria 

estratégica e a utilização dessa na política externa será o termo ação estratégica voltada 

aos termos mais ligados a Murray at al (1994) e aos negócios internacionais. 

Em relação a definição de parceria, o Relatório da Comissão para o 

Desenvolvimento Internacional de 1969, considera a noção de parcerias está relacionada 

com a cooperação e o desenvolvimento (PEARSON, 1969). Esse sugere que a formação de 

uma parceria requereria a especificação dos direitos e obrigações recíprocos, bem como o 

estabelecimento de objetivos claros que são benéficos para ambas às partes.  A essência 

da parceria, dessa forma, conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, é uma relação baseada no acordo, refletindo responsabilidades mútuas em prol 

de interesses comuns (OCDE, 1996). Portanto, vários atores revelam as suas intenções de 

relacionamento no sistema internacional através de suas transações, as quais geram 

relações específicas que podem mudar ao longo do tempo. Essas relações são 

coordenadas através dos objetivos centrais de cada organização ou Estado-Nação, que 

complementam a uniformidade e a diversidade dos atores e suas respectivas relações. Isso 

gera um poder de conexões no relacionamento desenvolvido pelos atores, essas conexões 

podem ser fortes e fracas gerando relações hierárquicas e exclusões, privilegiando alguns 

papéis, enquanto outros assumem posições secundárias (CASTELLS, 2002; DUPUY, 1991). 
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A parceria seria, assim, um processo que privilegia a interação de atores em 

contextos específicos através da ligação entre o conhecimento e a abordagem prática, tendo 

em vista o processo de negociação e das características dos autores nos projetos comuns 

onde cada um encontra o seu lugar sem ser reprimido (GEORIS, 1992).  De outra maneira, 

se pode definir parceria como um processo pelo qual diferentes atores acordam um meio de 

alcançar um objetivo específico, o qual representa a soma do esforço e da vontade das duas 

partes. Elas dividem dessa maneira os riscos e benefícios do projeto e mantendo a sua 

individualidade no empreendimento. Por isso, tal relação implica em os atores envolvidos 

terem um princípio de responsabilidade mútua, pois o resultado de sua parceria chega 

através da sua articulação e integração no determinado projeto. (ESTIVIL et al, 1994). 

 Rodrigues e Stoer (1998) defendem que existe uma diversidade nas parcerias, a 

qual ocorre através do tempo e do espaço do projeto, dessa maneira as parcerias podem 

ocorrer de modo formal ou informal. O modelo formal seria dirigido através das medidas 

políticas e suas implementações de cima para baixo. E o modelo informal, se daria de forma 

horizontal, por meio do “conjunto de interesses e compromissos de uma variedade de 

parceiros sobre uma agenda comum e um programa de ação multidimensional” 

(RODRIGUES; STOER, 1998, p. 37).  Desse modo, uma parceria pode ter princípios mais 

ou menos flexíveis de acordo com o seu enquadramento, o qual acompanha todo o 

processo do projeto.  Os interesses dos atores da mesma forma orientam o processo 

levando em consideração as suas próprias necessidades e potencialidades. 

Assim, o processo de negociação de uma parceria para a realização de um projeto 

ocorre através da definição dos objetivos comuns entre as partes e as implicações desses 

em suas respectivas tarefas. Pois, “o conceito de parceria decorre da ligação entre duas 

componentes essenciais: a primeira corresponde aos pressupostos-chave na relação entre 

atores, enquanto a segunda diz respeito à dinâmica de parceria” (CARRILHO, 2008, p.86). A 

dinâmica que ocorre na parceria é referente ao conjunto de práticas, alterações e 

adaptações que o processo do projeto pode ser sujeito ao longo do tempo através de 

avaliações. Em uma parceria voltada para a colaboração ao desenvolvimento como é a 

proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os princípios 

fundamentais estão relacionados com a manutenção de um equilíbrio de poder entre as 

partes da parceria, permitindo que cada uma dessas mantenha os seus valores e 

identidades (OECD,1996). Levando, o esforço da parceria a ser entendido como algo 

colaborativo, dando incentivo aos atores locais a assumir progressivamente a liderança, 

enquanto os parceiros externos votam seus esforços para assumirem responsabilidades 

maiores dentro do seu próprio desenvolvimento.  
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Além disto, as parcerias estão se tornando cada vez mais complexas, dado aos 

esforços principalmente governamentais e multilaterais do mundo globalizado. Dessa forma, 

atualmente existem muito mais parcerias tanto em âmbitos internos quanto em 

internacionais. Essas parcerias estão trabalhando para atender às demandas por maior 

eficiência, responder a sistemas políticos mais pluralistas e descentralizados, e reconhecer 

a importância de um setor privado dinâmico, e participação da sociedade civil. Os parceiros, 

trazem diferentes níveis de conhecimento, experiência e financiar parcerias, que podem ser 

complementares, mas também podem fornecer diferentes níveis de influência. O 

comportamento de qualquer um dos parceiros pode mudar ao longo do tempo, de 

participativo para um comportamento de negligência, assim como ocorre em diferentes 

fases de relacionamento entre países em questões aproximação e afastamento. Parceiros 

podem ser definidos por uma organização ou indivíduo, e também podem estar envolvidos 

em diferentes níveis no âmbito da parceria. 

Em resumo, as parcerias são formadas entre indivíduos, empresas, organizações 

baseadas em interesses, governos, e combinações dos mesmos. Organizações sem fins 

lucrativos, religiosas e políticas podem utilizar a parceria como uma maneira de aumentar a 

probabilidade de cada um atingir seus objetivos e ampliar seu alcance e visibilidade externa. 

No que se costuma chamar de parceria interestatal, os governos que se utilizam dessas 

para atingir seus interesses nacionais, como por exemplo, no caso do MERCOSUL, no qual 

se tem uma colaboração no comércio através da aproximação dos países membros, visando 

de certa forma, uma segurança econômica para muitos dos colaboradores da parceria. As 

definições até o momento apresentadas de parceria e estratégia ajudam a entender melhor 

o conceito de parceria estratégica. A qual visaria promover conjuntamente multilateralismo 

efetivo em busca de desafios comuns. Mais concretamente, pretendendo procurar 

ativamente um terreno comum sobre questões de interesse mútuo, apoiar as agendas 

políticas de cada um e tomar uma ação política conjunta a nível regional ou nível global.  

Contudo, o que essas questões de interesse mútuo consistem será diferente de parceria 

para a parceria. (SCHMIDT, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da definição dos conceitos apresentados observa-se que, certo grau de 

flexibilidade e ambiguidade construtiva é indispensável, pois é o que permite a escolha 

desses interesses comuns (GREVI, 2008).  Sendo assim, não existe um padrão uniforme 

para o conceito de parceria estratégica o qual deveria ser utilizado por todos, isso amplia as 

ações dos parceiros para ajustes mútuos, concessões, pragmatismo, entre outros. As 
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diferenças no conceito então ocorrem quando se trata de percepções divergentes do mesmo 

e conflitos de interesses no que se refere à manipulação concreta de desafios comuns 

(BISCOP; RENARD, 2009). Para o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, por exemplo, a 

cooperação em uma parceria estratégica deve ser de longo prazo e estável, que transcende 

tanto as diferenças de ideologia, sistemas sociais e o impacto de eventos individuais. Além 

disso, deve realizar-se em pé de igualdade e benefícios mútuos (JIABAO apud SCHMIDT, 

2010, p. 3). O conceito, dessa maneira, inclui pressupostos de igualdade de direitos e 

tarefas e a possibilidade de discutir de forma construtiva o desenvolvimento conjunto do 

relacionamento. Com a parceria, vem também a expectativa de exclusividade.  

Em conjunto com o termo estratégia, assim, traz consigo a ideia de cooperação 

entre atores, que concordam em produzir algo em conjunto, a fim de realizar objetivos 

comuns. Assim, a concorrência existente entre eles será suspensa pelo menos parcialmente. 

Cooperação significa, então, uma vantagem e sucesso comum. (MAIHOLD, 2009). De 

maneira que, as parcerias estratégicas só podem agir como instrumentos para a promoção 

de um multilateralismo eficaz quando precedida de uma avaliação dos interesses dos 

Estados em cada uma das regiões, seguido por uma identificação de interesses comuns 

(BISCOP; RENARD, 2009). Existe então uma preocupação na abordagem entre esse 

objetivo multilateral e bilateral e as parcerias estratégicas. Pode-se apresentar uma ambição 

das parcerias estratégicas para ir além bilateralismo ao concordar sobre a forma de lidar 

com os desafios globais comuns a vários níveis, incluindo a nível multilateral, esse formato, 

pode ser visto como propício para a meta de um multilateralismo eficaz. Nesse sentido, se 

tem um entendimento comum entre os parceiros estratégicos de responsabilidade global 

compartilhada entre os diferentes atores estratégicos para a paz e a segurança global. 

Assim, na China, na Rússia e na Índia, o multilateralismo significaria uma forma de poder 

equilibrado ao invés de governança global algo que questiona o princípio da não 

interferência. (VASCONCELOS et al, 2010). 

Dessa forma, geralmente, os parceiros estratégicos são escolhidos conforme 

aqueles que compartilham objetivos e valores, e estão preparados a agir em conjunto. No 

entanto, as parcerias estratégicas com outros países mostram que as normas não são 

definitivas, quando se trata da escolha do parceiro. Em muitos casos são somente 

mencionados os interesses comuns. Os quais, são fundamentais quando se trata da escolha 

de um parceiro, dado que as parcerias estratégicas têm de ser baseadas em um equilíbrio 

de vantagens mútuas e compromissos (SCHMIDT, 2010). Adicionalmente, os Estados-

Nação parceiros devem ter a capacidade de exercer uma influência significativa sobre 

questões globais ou regionais para serem estratégicos. Com esse ponto de vista, alguns 

autores questionam se México e a África do Sul podem ser colocados em um nível idêntico 
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com a China, a Rússia e os EUA. De forma que, para esses autores existem dois tipos de 

parceiros, por exemplo: Rússia, Índia, China e os EUA para a cooperação global e os 

demais (Brasil, México, África do Sul) para a cooperação limitada. (BISCOP; RENARD, 

2009). 

No geral, observa-se que a cooperação multilateral é marcada por uma 

redistribuição do poder global e pela interdependência. Os indicadores de desenvolvimento 

dos chamados BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China) mostrariam um grande aumento de 

relevância desses no cenário internacional como países propensos a parcerias estratégicas, 

dado ao seu posicionamento, sendo essas parcerias uma pré-condição para a governança 

global de desafios comuns (GREVI, 2008). As prioridades políticas das parcerias podem 

mudar conforme o tempo, porém os principais grupos de cooperação tendem a ser a 

governança global e regional, não proliferação, gestão de crises, a estabilidade e o 

desenvolvimento, bem como energia e mudança climática. 

As parcerias em geral se diferem através dos seus valores individuais, a percepção 

de risco, interesses, objetivos e experiências históricas.  Nesse cenário destacam-se a 

importância das potências globais e regionais nas parcerias, essas podem ser potenciais 

parceiros estratégicos para qualquer Estado. Por isso, se poderia identificar os parceiros 

bilaterais conforme as convergências de interesses, a capacidade dos parceiros de conduzir 

a sua política externa e países onde os Estados em específico teriam alguma vantagem 

local comparativa. Ainda devem ser avaliados nessa parceria para que ela se torne 

multilateral, as obrigações dos países em frente da ONU e outras organizações 

internacionais, a capacidade do parceiro em potencial para uma coalizão estratégica ou 

mesmo de perceber-se como um poder de liderança e os custos e benefícios da cooperação. 

As temáticas abrangidas pelas parcerias são escolhidas da mesma forma, através da 

preocupação e interesses comuns de cada Estado, e a influência desses na resolução ou 

cooperação dos mesmos. (MAIHOLD, 2009). 

Existe, também, uma necessidade de avançar e adaptar as parcerias estratégicas 

que persegue a um contexto novo, de modificações dinâmicas, a exemplo do que ocorre em 

escala global no pós-guerra fria.  De forma que, existiria uma necessidade de rever as 

estruturas existentes de governança global, bem como a flexibilidade na formulação e 

interpretação das parcerias estratégicas devido ao contexto em constante mudança (GREVI, 

2008). Para isso, os Estados envolvidos na parceria devem ajustar a abordagem de 

relações conforme uma normativa, a qual é baseada em interesses de abordagem. 

Contando com as percepções dos parceiros sobre eles mesmos como atores internacionais 

de pleno direito ou como parceiro atraente para cooperação. Adequando às ofertas e 

demandas com as expectativas dos parceiros para seguir uma abordagem de via dupla de 
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benefícios e cooperação. Tendo sempre em conta fatores externos como, por exemplo, a 

influência dos EUA no seu relacionamento.  

O próprio desenvolvimento de parcerias estratégicas faz com que os próprios 

Estados sejam vistos como parceiros estratégicos na situação do sistema internacional 

contemporâneo. Isso pode ser observado através dos instrumentos utilizados na política 

internacional para chegar a acordos com os perfis diferenciados e novos papéis de atores 

no cenário internacional.  Dessa forma, as parcerias estratégicas são como outros 

instrumentos de política externa, muitas vezes altamente disputada entre os Estados-

Membros. Além disso, um Estado pode ainda seguir a sua própria agenda de política 

externa e interagir diretamente com os seus respectivos parceiros estratégicos. 
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