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 A publicação do NATO Strategic Concept em junho de 2022 na Cúpula de Madri é 
característica de um momento de instabilidade excepcional vivido pela comunidade Euro-
Atlântica desde o final da Guerra Fria (1947-1991). Influenciada por processos intra-Aliança 
desde a Estratégia de 2010, como a publicação da NATO 2030 Agenda e do Defence Investment 
Pledge, bem como por mudanças conjunturais no Sistema Internacional nos últimos 12 
anos, a Estratégia de 2022 marca um período de reorganização do poder da  Aliança frente 
a ameaças mais concretas que aquelas existentes quando da publicação da edição anterior.
 No contexto apresentado em 2010, a Organização reconhecia um sucesso histórico no fato 
da área Euro-Atlântica estar em paz e com baixo risco de ataque convencional contra territórios de 
seus membros. Especulava-se que um potencial fator gerador de instabilidade à área descrita poderia 
ser a proliferação de mísseis balísticos, ponto de tensão nas posteriores relações entre os Estados 
Unidos e a Rússia, que culminou na denúncia estadunidense do Tratado de Mísseis de Alcance 
Intermediário (INF, sigla em inglês) em 2019, sob a administração Donald Trump (2017-2021).
 O risco imposto pelo terrorismo é mencionado nas duas Estratégias tratadas neste 
documento como uma ameaça que poderia emanar de atores não-estatais. Em 2022, é descrito
como a maior ameaça assimétrica imposta aos cidadãos de Estados-membros da OTAN. O foco 
em cidadãos e questões securitárias que apresentem perigo a indivíduos se mostra mais presente 
em 2022, com menções a ameaças híbridas, como migrações instrumentalizadas e campanhas 
de desinformação. Tais ameaças se estenderiam de forma a influenciar processos democráticos 
estrangeiros, explorando vulnerabilidades na digitalização e interconectividade dos Aliados, 
propagando atividades maliciosas no ciberespaço ou mesmo manipulando o fornecimento energético.
 A Política de Portas-Abertas da Aliança é uma constante observada na redação de 
ambas as edições, reiterando a possibilidade de ingresso de democracias europeias que 
desejem aceitar as obrigações e responsabilidades da membresia. Em 2010, menciona-
se nominalmente a Geórgia e a Ucrânia como potenciais candidatas ao ingresso na Aliança. 
Ainda que não se tenha mencionado a Suécia e a Finlândia na redação do documento de 2022, 
ambos os países formalizaram suas candidaturas ao ingresso na Aliança na Cúpula de Madri.
 Em 2022, há uma expansão do escopo geográfico do documento. Na edição anterior 
se afirmasse que instabilidades em áreas além da Euro-Atlântica poderiam transbordar 
para os Aliados, enquanto na atual, há menções claras a outras regiões. O Oriente Médio 
e o continente africano são apontados como locais cuja estabilidade é desejável para que 
a Aliança prospere. A menção à China também é feita de maneira enfática, sublinhando o 
controle do país sobre cadeias produtivas e infraestruturas críticas, um reflexo da ascensão 
chinesa no cenário internacional nos 12 anos de intervalo entre a publicação dos documentos.
 Isto posto, a maior ameaça direta à paz na região Euro-Atlântica apontada no documento de 
2022 é a Rússia, devido à invasão à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Enquanto em 2010, 
a Aliança declarava estar determinada a ampliar a cooperação com a Rússia (o Presidente russo 
estava presente como convidado na Cúpula de Lisboa), em 2022, coloca-se que o país não pode 
ser considerado parceiro em qualquer grau, ainda que haja um desejo de manter um canal aberto de 

INTRODUÇÃO 
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 Como reflexo das prioridades dos países-membros da Aliança nos dois momentos 
históricos (2010 e 2022), a presença de atores e regiões para além da área Euro-Atlântica na
redação dos documentos publicados é distinta. Observa-se em 2010 a menção à União 
Europeia (UE) e à Organização das Nações Unidas (ONU) como organizações internacionais 
de afinidade com a OTAN destacada pelos Aliados. Faz-se menção à Declaração OTAN-
ONU de 2008 como forma de demonstrar o alinhamento entre as duas organizações, além 
da similaridade dos valores dispostos em seus documentos fundantes. A União Europeia, 
por sua vez, conta atualmente com 27 membros, 21 dos quais também pertencem à OTAN.
 Desde a declaração conjunta de 2016, focada em melhorar a cooperação com o bloco 
europeu, há 74 medidas em andamento envolvendo o compartilhamento de informações, cooperação 
em operações e participação em exercícios conjuntos. Destaca-se também o aumento de esforços 
da União Europeia em atividades de segurança nos últimos anos. A agenda de Defesa tem sido 
incrementada nas discussões do bloco, com a criação do Fundo de Defesa Europeu em 2021 com 
foco em incentivar pesquisas colaborativas e a aprovação da Bússola Estratégica da UE em março 
de 2022. Coloca-se na Estratégia de 2022 que a OTAN sustenta a sua Política de Portas Abertas para 
qualquer democracia europeia que respeite a Carta das Nações Unidas e o Tratado de Washington.
  Enquanto no texto da Estratégia de 2010, a Organização alegava não considerar qualquer país 
específico como seu inimigo, o documento de 2022, em sua primeira página, condena as ações da 
Rússia na Ucrânia. O texto de 2010 expunha um desejo de cooperação estratégica com a Rússia por 
parte da Aliança, em consonância com o NATO-Russia Founding Act, e com a Declaração de Roma. 
Em termos brandos, cobrava-se que a Rússia fosse mais transparente quanto ao seu arsenal nuclear 
posicionado na Europa e que ela realocasse tais armas para longe do território de membros da OTAN.
 Em escalonamento de tensões com a Rússia desde a última edição da Estratégia, 
o documento recente afirma que o país conduz uma incursão injustificável em território 
ucraniano. A Rússia utilizaria meios convencionais, cibernéticos e híbridos acompanhados de 
uma postura beligerante e uma retórica coercitiva para estabelecer suas esferas de influência. 
Empreendendo a modernização de suas forças nucleares, o país buscaria desestabilizar países 
a leste e sul da Aliança. Condena-se, ademais, o alinhamento político de Belarus com a Rússia.
 O texto de 2022 é permeado por trechos que fazem alusão a potenciais atores capazes 
de impor situações de insegurança a membros da Aliança. De maneira inespecífica, menciona-
se “atores autoritários” que estariam investindo em capacidades convencionais, nucleares 
e de mísseis com pouca transparência ou compromisso com normas internacionais. Quanto 
ao controle de armamentos nucleares, cita-se nominalmente o Irã e a Coreia do Norte.
A Síria, a  Coreia do Norte e a Rússia surgem no documento no contexto do controle sobre armas 
químicas.
 Para além da área Euro-Atlântica, o Oriente Médio, o Norte da África e o Sahel são 
apontados como regiões cuja fragilidade e instabilidade afetariam diretamente a segurança 

ATORES E REGIÕES

comunicação para mitigar riscos. Afirma-se que a estabilidade ucraniana é vital para a estabilidade dos 
Aliados e que atualmente não se descarta a possibilidade de um ataque russo a membros da OTAN. 
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da Aliança e de seus parceiros. Haveria, segundo os autores, um risco de transbordamento de 
instabilidades para dentro do território de Estados-membros da OTAN. Para maior proximidade da 
Aliança ao continente africano, propõe-se uma expansão do diálogo com a União Africana (UA).
 Em 2022, aponta-se a China como um competidor estratégico fora do eixo 
tradicional da Organização. Queixam-se das ambições da Nação asiática, de sua projeção 
de poder por via política, econômica e militar, assim como da opacidade de seus objetivos 
nacionais. Afirma-se que o país estaria conduzindo operações híbridas e cibernéticas 
maliciosas de modo a minar a segurança dos Aliados. Indo além, aponta-se um alinhamento 
sino-russo em vias de aprofundamento que seria uma ameaça à ordem internacional.
 

AMBIENTE MARÍTIMO 

 Ao se tratar da Rússia, a segurança marítima é um dos fatores de preocupação da OTAN, 
uma vez que é também no mar que os russos realizam incursões e treinamentos militares relevantes 
e, por conseguinte, ameaçam a estabilidade dos países-membros da Aliança. A mesma se posiciona 
de forma a evitar qualquer ameaça no ambiente marítimo e a garantir a segurança das linhas de 
comunicação, algo apontado como fundamental para a paz e prosperidade internacionais. 
 As operações e exercícios militares realizados pela OTAN no mar são exemplos de como a 
Aliança busca demonstrar força e garantir a segurança na região, em especial as rotas comerciais 
estratégicas. Um destaque é a operação Active Endeavour, que aconteceu no Mar Mediterrâneo 
entre 2001 - 2016 em resposta aos atentados do 11 de setembro de 2001; e o exercício Escudo 
de Netuno 2022, que aconteceu entre os dias 17 e 31 de maio nos mares Mediterrâneo e Báltico.
 A publicação do documento de 2022 é posterior a desdobramentos do conflito na 
Ucrânia no ambiente marítimo. Após os fechamentos dos portos ucranianos e da entrada 
para o Mar de Azov nos dois primeiros dias de conflito, diferentes questões securitárias, 
comerciais, de logística e trabalhistas foram apontadas como decorrentes da incursão russa 
no território ucraniano. Dificuldades de navegação, escoamento de produtos, desembarque 
de tripulação, embarcações mercantes atingidas por mísseis e minas à deriva são algumas 
das consequências registradas no ambiente marítimo que impactam profundamente não 
somente as partes envolvidas no conflito, como toda a cadeia de comércio internacional.
 O Mar Negro se tornou palco de algumas das principais cenas presenciadas no conflito russo-
ucraniano, mudando drasticamente a navegação na região. O documento da OTAN de 2022 critica 
enfaticamente a militarização russa dos mares Negro, Báltico e Mediterrâneo. Pode-se sugerir que a 
dita militarização russa do Mar Mediterrâneo é decorrente de um conflito oriundo do espaço temporal 
posterior à Estratégia de 2010: a Guerra da Síria (2011-). Como forma de prestar apoio logístico 
a embarcações presentes no Mar Negro, forças russas utilizam atualmente uma instalação naval    
em Tartus.
  Especificamente no Oceano Ártico, a insegurança militar e marítima é acompanhada pelo 
avanço das mudanças climáticas, já que, se tratando de um ambiente inóspito e de temperaturas 
extremas abaixo de zero, o aumento dos períodos de degelo vem associado à intensificação 
de investimento russos, ameaçando a segurança do espaço Euro-Atlântico. Além disso, o 
fator climático também corrobora para o acirramento da disputa por recursos na região, 
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ORÇAMENTO DE DEFESA  

 Principalmente motivada pela anexação da Crimeia pela Rússia e imprevisibilidades complexas 
no cenário internacional, a OTAN divulgou em 2014 diversos marcos de fortalecimento da aliança 
coletiva, em especial, financeiramente. Nesse sentido, foi adotado em 2014 o Defence Investment 
Pledge, que urge pelo compromisso dos aliados em investir até 2024, pelo menos, 2% de seus PIBs 
em Defesa. Além disso, outros compromissos de investimento envolvem um percentual dos gastos 
com novos equipamentos, pesquisa e desenvolvimento e garantia de interoperabilidade das Forças.
 Durante o seu mandato na presidência dos Estados Unidos da América, Donald 
Trump falou em diferentes momentos da necessidade de todos os países pertencentes à 
OTAN contribuírem de forma equitativa para a manutenção da aliança. Em meio a atritos, 
o ex-Presidente reduziu a contribuição do país, alegando insatisfação e falta de equidade 
nos gastos. Na Estratégia divulgada em 2022, com as mudanças na conjuntura, tem-se 
o foco na modernização e preparação militar dos aliados, citando-se o compromisso de 
aumentar os gastos dos países com defesa, atingindo o compromisso definido em 2014.
 Segundo dados do SIPRI, entre as sete maiores economias da OTAN, apenas 
EUA, França e Reino Unido gastam o percentual acordado no Defence Investment 
Pledge; entretanto, é possível observar que entre 2014-2021, apesar de algumas 
variações, todos os países analisados aumentaram seus gastos com Defesa.

Fonte: Confecção própria com base em dados do SIPRI

como reservas de energia, minerais, pesca e controle sobre rotas marítimas, impulsionando 
pontos de tensão entre a Rússia e países-membros da OTAN, como Canadá, Estados Unidos, 
Dinamarca, Islândia e Noruega, que também têm o Ártico como seu entorno estratégico. 

https://
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NOVAS AMEAÇAS   

 As ameaças destacadas em 2022 são reflexo da ampliação do escopo do que é definido como 
pauta de Segurança pelos Estados. A percepção de temas como mudanças climáticas e dimensões 
do ciberespaço como mais prementes se torna evidente com a identificação de vulnerabilidades 
que se agravaram desde a publicação da Estratégia de 2010. Questões relacionadas a mudanças 
climáticas estão presentes no Strategic Concept de 2010, evidenciando moderada preocupação quanto 
ao tema à época. Referia-se a limitações ambientais e de recursos como potenciais impositores de 
riscos à saúde e estresse hídrico. A elevação do consumo energético era enxergada com apreensão.

Fonte: Confecção própria com base em dados do SIPRI

Fonte: Confecção própria com base em dados do SIPRI

https://www.sipri.org/databases/milex
https://
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ARMAMENTOS E SEGURANÇA   
 A nova Estratégia reitera o compromisso com a implementação integral do Tratado de Não 
Proliferação de Armas Nucleares (1968) e o objetivo de “criar um ambiente de segurança para 
um mundo sem armas nucleares”. Entretanto, ainda que os tratados relativos à não proliferação 
imponham uma série de obstáculos à produção de novos armamentos e principalmente ao 
aumento de suas quantidades, eles ainda se mostram ineficazes na contenção do aprimoramento 
de armamentos já existentes. Esse aprimoramento vem sendo em larga escala efetuado não 
só por países destacados como desafios ou ameaças pela OTAN, mas também por seus próprios 
membros. Um exemplo marcante neste aspecto é o desenvolvimento de mísseis hipersônicos por 
Estados Unidos e Reino Unido – não coincidentemente, os países que mais investem na Aliança. 
O documento destaca que “enquanto existirem armas nucleares, esta Aliança será nuclear”.
 Saindo do espectro das armas nucleares, o documento também dedica trechos a outras 
armas de destruição em massa: armamentos químicos, biológicos e radiológicos. A Aliança
constata que países como Rússia, Irã e Coreia do Norte têm promovido a produção e o desenvolvimento 
de armas químicas – ainda na mesma linha e parágrafo, relata o rápido desenvolvimento nuclear 
chinês e sua falta de transparência. Ainda que não alegue que a China esteja se engajando na produção 
de armamentos além dos nucleares, certamente a menção tão próxima e o recorrente destaque à 
variedade de ferramentas militares chinesas e sua opacidade quanto ao tema parecem transparecer 
uma desconfiança dos países membros acerca da opacidade de Pequim sobre a produção deste tipo 
de armamento. 

 De maneira mais aprofundada, aborda-se em 2022 o agravamento das mudanças 
climáticas e sua percepção como multiplicador de ameaças, intensificando crises decorrentes 
de instituições frágeis, emergências sanitárias e insegurança alimentar. Como indicativo 
do nexo clima-segurança, há menções a impactos diretos sobre a integridade de infraestruturas 
militares posicionadas em áreas sob risco de incêndios decorrentes do aquecimento global ou
em áreas costeiras, podendo ser impactadas pelo aumento do nível do mar. Apesar da breve 
menção a questões sanitárias, não se aborda a pandemia de COVID-19 no documento. 
 Atores autoritários são ameaças apontadas no documento de 2022, não apenas no campo 
dos valores, mas também por supostos ataques a processos democráticos e instituições de países 
da Aliança. Destaca-se no texto os ataques híbridos, envolvendo atividades maliciosas no meio 
cibernético e campanhas de desinformação, a instrumentalização da migração, manipulação 
do fornecimento de energia e coerção econômica. Nota-se que os ataques mencionados têm 
direta relação com os acontecimentos do conflito na Ucrânia em 2022. A Rússia utilizou-
se de algumas dessas modalidades ofensivas para buscar diminuir o impacto das medidas 
tomadas por países membros da OTAN, tal como diminuir o suprimento de gás natural.
 Na última década, diferentes governos ocidentais observaram a incidência de ataques 
cibernéticos a atores públicos e particulares com graus variados oriundos do território russo, 
resultando em tensões nas relações com o governo do país. Por conseguinte, é possível observar 
no documento a influência dos desdobramentos das eleições americanas de 2016 e a votação 
do Brexit. Ambos foram processos democráticos afetados por campanhas empreendidas 
no meio virtual, onde suspeitou-se de influência russa para garantir os resultados obtidos.
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TERRORISMO   

 O terrorismo é considerado pela OTAN como a principal ameaça assimétrica, inflingindo 
diretamente a segurança dos Aliados e seus cidadãos. Desse modo, a Aliança busca atuar em regiões de 
interesse onde a instabilidade social e institucional junto a conflitos internos e regionais possibilitem 
a incidência de organizações extremistas, terroristas e de ilícitos transnacionais como narcotráfico e 
contrabando de armas. A pauta do terrorismo é recorrente na agenda da Organização, a exemplo da 
publicação, em 2012, de orientações para uma política unificada da OTAN contra a prática em parceira 
com países da Iniciativa de Cooperação de Istambul, localizados no Norte da África e Oriente Médio. 
 Desde a Estratégia de 2010, o combate ao terrorismo tornou-se uma das principais 
preocupações estatais, principalmente devido a seu caráter transnacional. Segundo o Our World 
in Data, na última década, os ataques considerados terroristas mataram, em média, 24000 pessoas 
por ano, observando tendências em recortes regionais. Em 2019, 95% dos incidentes ocorreram na 
África, Oriente Médio e Sul da Ásia.
 No Oriente Médio, nota-se a atuação do Estado Islâmico no Iraque e na Síria e da al-
Qa’ida na Península Arábica, em especial no Iêmen - o qual encontra-se em guerra civil devido 
a desdobramentos da disputa de poder entre diversos grupos. Com isso, a Missão da OTAN 
no Iraque (NMI, na sigla em inglês) opera prestando assistência às forças de segurança 
nacionais desde 2018. Ademais, a organização integra a Global Coalition to Defeat ISIS.
 No Norte da África, a guerra civil na Líbia, após a deposição do governo de 
Muammar al-Gaddafi na chamada Primavera Árabe, tornou o país propenso a atividade 
de grupos terroristas como a al-Qaeda e o Estado Islâmico. Ainda no continente africano, 
a região do Sahel tornou-se um hotspot para atuação de grupos extremistas, em especial 
do Estado Islâmico na África Ocidental. Em 2021, a OTAN assinou um acordo no âmbito 
técnico com forças militares europeias na Força-Tarefa Takuba no Mali, com o intuito de 
assistir às Forças Armadas do país na luta contra o terrorismo no Sahel. Ademais, destacamos 
a atuação da organização terrorista internacional al-Shabaab na Somália e no seu envolvimento 
com atividades ilícitas como a pirataria marítima no Mar Vermelho, onde a OTAN 
concluiu, em 2016, a Operação Ocean Shield. Ainda, opera conjuntamente a Missão da 
União Africana para a Somália (AMISOM, na sigla em inglês).
 Cabe mencionar o Afeganistão, onde a International Security Assistance Force (ISAF, na sigla 
em inglês) e, posteriormente, a Resolute Support Mission (RSM, na sigla em inglês) operou para o 
fortalecimento das instituições governamentais, em um ambiente de combate ao grupo terrorista al-
Qaeda e ao regime apoiado pelo Talibã. Os Aliados decidiram pelo encerramento da missão e retirada 
das suas tropas do país em 2021, após a retirada das forças americanas do país e a retomada do poder pelo 
grupo Talibã no mesmo ano.
 A estratégia da OTAN de 2022 destaca o combate ao terrorismo como parte das três funções 
centrais da organização (Defesa coletiva, gerenciamento de crises e segurança cooperativa). Quanto 
às capacidades de gestão e prevenção de crises, o documento menciona as lições aprendidas nas três 
décadas de operações no Afeganistão em que as tropas da OTAN estiveram no país - mesmo que o 
foco não fosse o contraterrorismo, ainda era um ambiente propício à atuação de grupos não-estatais. 
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Fonte: Confecção própria com base no site oficial da OTAN

Operações da OTAN atualmente ativas 

EXPANSÃO DA ALIANÇA   

 Referindo-se à OTAN como uma comunidade de valores que envolvem a liberdade 
individual, democracia, Direitos Humanos e Estado de Direito, ambas as Estratégias trabalhadas 
sublinham a continuidade da Política de Portas Abertas da Organização. O documento NATO 
2022: Strategic Concept traz isso como fator importante para fortalecer a segurança mútua. Desde 
o início do conflito de 2022 na Ucrânia, a expansão da Aliança ganhou novo caráter e apesar do 
documento não mencionar a Suécia e a Finlândia, a discussão sobre a incorporação destes atores 
ao grupo tem sido frequente e acompanhada de um tom de urgência.  Antes da atual discussão, 
o último país a ser admitido pelo grupo foi a Macedônia do Norte em 27 de março de 2020.
 Cabe ressaltar que a aproximação dos países escandinavos à Aliança não é recente. Finlândia e 
Suécia juntaram-se à Parceria para a Paz da OTAN em 1994 e tornaram-se Parceiros de Oportunidades 
Aprimoradas em 2014, destacando a cooperação bilateral já existente. O ataque da Rússia à Ucrânia 
motivou a expansão da Aliança em direção ao norte a partir do pedido de adesão feito em 18 de 
maio de 2022 pelos governos finlandês e sueco. A efetivação do ingresso dos países na Aliança 

O apoio a parceiros na capacidade de responder a tais ameaças é uma agenda conjunta do grupo, com 
relação à UE, ONU e UA. Nesse contexto, é importante salientar a menção das regiões do Norte da 
África, Oriente Médio e região do Sahel de preocupação estratégica quanto a ameaças terroristas no 
documento, agregando diretamente aos conflitos e instabilidades dessas regiões. Dessa maneira, a 
menção no documento institucionaliza o maior enfoque dessas regiões na luta contra o terrorismo.

https://www.nato.int/
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parece cada vez mais uma realidade uma vez que assinaram um memorando trilateral com a Turquia 
em 28 de junho de 2022 em Madri, firmando uma nova postura frente ao terrorismo, o que levou os turcos 
a abandonarem o veto à entrada desses europeus na Aliança. As preocupações turcas justificaram-se 
pelo apoio de finlandeses e suecos ao grupo People’s Protection Unit, uma organização armada 
curda na Síria que, segundo Ancara, possui ligações com o Kurdistan Workers’ Party, envolvidos em 
ameaças terroristas.
 Além de serem Estados-membros do Conselho do Ártico, assim como os russos, 
e banhados pelo Mar Báltico, estes países possuem uma posição geográfica relevante em 
termos estratégicos, tendo a Finlândia uma fronteira de 1.300 km com a Rússia. Em termos 
geopolíticos, a sua incorporação deve fortalecer a dissuasão da Aliança no Ártico, uma das 
regiões primordiais de investimento de força e poderio russos, bem como acirrar as tensões no 
Mar Báltico. Contudo, assim como a vizinha Noruega, membro da OTAN desde sua constituição 
em 1949, os países declararam que, uma vez aceitos, não desejam manter instalações permanentes 
ou armas nucleares em seus territórios, de forma a evitar possíveis retaliações de Moscou.

Fonte: Confecção própria com base no site oficial da OTAN

Países-membros, candidatos e aspirantes à OTAN

http://
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CONSIDERAÇÕES PARA O BRASIL  

 O Brasil ou a América do Sul não estão entre os países e regiões mencionados nos 
documentos publicados pela OTAN em 2010 e 2022. Todavia, esta ausência não é indicativa do 
país estar alheio ao mundo descrito pelos autores. O Brasil se insere nos cenários apresentados 
através de uma teia de diferentes relações políticas, comerciais, de Defesa, ou culturais. Atores 
mencionados como ameaças estatais pelos documentos de 2010 e de 2022 são importantes 
parceiros do Brasil em diferentes foros internacionais e a falta de menção específica ao país 
nos documentos permite a manutenção do pragmatismo tradicional de sua Política Externa.
 A China, mencionada na Estratégia da OTAN de 2022 como país que desafia interesses, 
segurança e valores dos Aliados, é o principal parceiro comercial do Brasil. Observa-
se na América Latina o crescimento exponencial de investimentos chineses, tornando 
a região uma recente extensão da Belt and Road Initiative (BRI), com 20 países latino-
americanos integrando o projeto. Com nove menções à China na Estratégia da OTAN
de 2022, o país emerge como um dos principais competidores estratégicos da Organização 
desde a publicação do documento de 2010. Ainda que o Brasil não integre oficialmente 
a BRI, seu comércio bilateral com a China é seu maior, não tornando uma postura 
enfática em oposição a interesses chineses algo desejável para suas relações exteriores.
 A Rússia, por sua vez, é o sexto maior parceiro comercial brasileiro, além de ser membro 
do bloco BRICS junto a outras potências emergentes. No contexto do atual conflito na Ucrânia, o 
Brasil se posicionou de maneira a reiterar a importância da manutenção da integridade territorial 
ucraniana, privando-se de adotar medidas que condenassem a Rússia. O não-alinhamento imediato 
com sanções e boicotes adotados por potências ocidentais presentes na OTAN ou no G7 é algo que 
torna possível a continuidade dos planos de longo-prazo decorrentes de parcerias internacionais 
do Brasil.
 Em termos securitários, há menções, no documento de 2022, a ameaças presentes no 
entorno estratégico brasileiro que podem representar instabilidades a ser observadas de maneira 
mais próxima. Países da África Ocidental atualmente sofrem com a proliferação de grupos 
terroristas, impondo riscos a áreas de interesse do Brasil mencionadas de maneira ostensiva na 
Estratégia deste ano. A atual participação de brasileiros em 6 missões de paz no continente africano 
demonstra, entre outras coisas, o interesse do país na manutenção da estabilidade em seu entorno 
estratégico nos termos positivados pelas Nações Unidas, alinhados em elevado grau aos da OTAN.
 Observando que a Estratégia nos indica uma falta de priorização por parte da OTAN em 
relação ao Atlântico Sul, isso poderia ser encarado como um indicativo para que o Brasil assuma 
o papel de potência regional, coordenando iniciativas voltadas para seu Entorno Estratégico, 
como a ZOPACAS. A reestruturação de foros multilaterais como o Conselho de Defesa Sul-
Americano, existente dentro da estrutura da UNASUL, se apresenta também como maneira 
de articular países da região através da pauta de Defesa e Segurança, oferecendo ao Brasil 
maneiras de se posicionar no Sistema Internacional a partir de seu protagonismo regional.
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