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Desde 1975, os líderes das principais economias mundiais reúnem-se anualmente para debater 

pautas comuns e firmar acordos conjuntos sobre questões como economia, meio ambiente, saúde, e 

segurança internacional, no âmbito do que se chamava Grupo dos Seis (G6). O fórum foi instituído 

sob a liderança das principais potências europeias, coordenado pelo então presidente francês Valéry 

Giscard d'Estaing (1974-1981) e composto pelos chefes de Estado da Alemanha Ocidental, Estados 

Unidos da América,  França, Itália, Japão e Reino Unido. Posteriormente, com a dissolução da União 

Soviética, em 1991, a Rússia ingressou no grupo em 1997, reconfigurando para G8. Contudo, devido 

à anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, foi decidido por unanimidade que o país fosse suspenso 

do grupo, encerrando sua participação de pouco mais de 15 anos. 

Atualmente, o Grupo dos Sete (G7) é composto pelos sete Estados democráticos mais 

industrializados do sistema internacional: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino 

Unido e Japão.  A União Europeia (EU) teve sua primeira participação no G7 em 1981 na Cúpula de 

Ottawa1  (ainda como Comunidade Europeia), enquanto um membro não enumerado e, desde então, é 

representada na figura dos presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Assim, embora 

não sejam juridicamente vinculantes, as decisões acordadas no G7, impactam sobremaneira a política 

internacional, complementando, por exemplo, o Grupo dos 20 (G20), criado em 1999, do qual o 

Brasil faz parte. 

 Nesse escopo, as Reuniões do G7 de 2019 e 2021 apresentam dois elementos importantes: a 

mudança da presidência dos EUA e a pandemia da COVID-19 (que inclusive motivou o cancelamento 

do encontro de 2020). Quais os pontos de continuidade e descontinuidade entre essas duas reuniões? 

Ao abordar essas questões, este estudo objetiva apontar as tendências da política internacional 

no período indicado. Para tanto, analisaremos os documentos relativos às reuniões de 2019 e 2021 

em torno de três pautas centrais: desenvolvimento sustentável, multilateralismo e fronteiras futuras. 

INTRODUÇÃO

1 Ver em: G7. European Commission. Disponível em:<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-
cooperation/international-organisations/g7_en > Acesso em: 16 jun. 2021.

AS REUNIÕES DE 2019 E 2021

Entre os dias 24 e 26 de agosto de 2019 ocorreu, na cidade francesa de Biarritz, a 45ª Reunião 

de Cúpula do G7 sob liderança francesa, país que liderou o grupo até o dia 31 de dezembro de 

2019. Além dos membros habituais do G7, o evento inovou ao convidar representantes da sociedade, 

parceiros internacionais de relevância regional — África do Sul, Austrália, Chile e Índia — e Estados 

africanos como Burkina Faso, Senegal, Ruanda e a Comissão da União Africana.

Sob o pretexto central de combate às desigualdades, em diversas esferas e formas, a reunião 

orbitou ao redor de cinco tópicos gerais: I. redução das disparidades de oportunidades e de gênero; II. 

proposição de medidas contra as alterações do clima — envolvendo a oferta de 20 milhões de euros 

para auxiliar no controle das queimadas na Amazônia — além de outras medidas como a preservação 
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2 Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992762/100_Days_
Mission_to_respond_to_future_pandemic_threats__3_.pdf acesso em 15 jul, 2021.
3 Carbis Bay G7 Summit Communiqué. 2021, p.7-8 
4 Ibid, p.7.

da biodiversidade e dos oceanos por meio das chamadas finanças climáticas; III. manutenção da 

paz e o combate ao terrorismo e outras ameaças; IV. maximização das oportunidades criadas pelas 

inovações digitais de maneira ética e responsável e; V. combate à desigualdade na África através da 

renovação de parcerias com o continente africano.

Nesse escopo, na declaração final, destacam-se a reforma da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) com o intuito de otimizar seu mecanismo de solução de controvérsias, eliminar práticas 

desonestas de comércio internacional e aprimorar as regras de proteção à propriedade intelectual;  

a simplificação de barreiras regulatórias e a modernização do sistema de taxação internacional sob 

a égide da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, o 

documento também fez menção aos principais pontos de instabilidade global, com atenção especial 

ao programa nuclear iraniano. Os líderes do G7 reafirmaram seu interesse em garantir que o Irã nunca 

adquira armas nucleares ao mesmo tempo em que almejam promover a paz e a estabilidade na região. 

Comentários também foram feitos sobre o caso ucraniano, que seria tratado pelos líderes 

francês e alemão na Cúpula da Normandia de 2019. Tratou-se também da situação de Hong Kong, 

afirmando-se a importância da Declaração Conjunta Sino-Britânica e, da situação da Líbia destacando 

a necessidade de uma conferência conjunta com todos os stakeholders da região, com a atuação 

conjunta das Nações Unidas e da União Africana.

A extensão de uma única página da declaração final, demonstra a fricção e a falta de consenso 

entre os membros do G7, ocasionada sobretudo pelas posições do então presidente norte-americano 

Donald Trump. A irredutibilidade norte-americana em temas centrais, em especial sobre as mudanças 

climáticas e em questões de comércio internacional, acarretou na ausência de medidas sólidas para 

tratar os principais desafios globais e aprofundou os questionamentos quanto à funcionalidade do G7.

A Reunião do G7 de 2021 ocorreu em Carbis Bay, em Cornwall, no Reino Unido. Nesta edição 

o país anfitrião convidou quatro nações para participar: África do Sul, Austrália, Coreia do Sul e 

Índia. Estes são quase os mesmos países convidados pelos Estados Unidos para a reunião do G7 de 

2020, cancelada devido à pandemia de COVID-19. A única mudança observada foi o convite feito ao 

Brasil, em 2020, endereçado à África do Sul, em 2021.

O documento final denominado “Carbis Bay G7 Summit Communiqué: Our Shared Agenda for 

Global Action to Build Back Better” trata, sobretudo, da conjuntura econômica e social decorrente da 

atual pandemia e como se dará o processo de recuperação. Sobressaem-se esforços para a criação de 

resiliência tendo em vista crises futuras, inclusive pandemias. O maior movimento nesse sentido é 

visto no documento “100 Days Mission”2 , apoiado pelo G7, cujo objetivo é prover testes diagnósticos, 

remédios e vacinas em até cem dias em casos de novas ameaças pandêmicas3. Ademais, o G7 apoia 

um estudo investigativo novo, mais completo, transparente e in loco da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) sobre as origens do novo coronavírus4.
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5 Ibid, p.1; 14-18.
6 Ibid, p.17
7 Ibid, p.11
8 Ibid, p.10-11
9 Ibid, p.12; p.20 
10 HANNE, Isabelle. Au sommet G7 : Trump, l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Libération. 24 de agosto de 2019. Disponível 
em: <https://www.liberation.fr/planete/2019/08/24/g7-trump-l-elephant-dans-un-magasin-de-porcelaine_1746842/>. Acesso em 13 de 
julho de 2021 

Com relação à agenda econômica, tratou-se sobre investimento em infraestrutura de qualidade, 

inovação e qualificação profissional, para acelerar o processo de recuperação e resiliência econômica. 

Outro objetivo reiterado é que até 2050 a emissão líquida de gases de efeito estufa do G7 seja igual a 

zero até 2050 e que seja alcançada uma redução desses gases pela metade até 2030 comparado com 

os níveis de 20105. Além disso, o acordo sobre uma “taxa mínima de imposto global” alcançado na 

reunião dos ministros das Finanças na semana anterior à reunião do G7 foi celebrado, e é expresso o 

desejo deste acordo ser expandido para o G20 e para a OCDE. 

Outro ponto fundamental da reunião remete ao financiamento de infraestrutura global destinado 

a projetos que ajudem na transição verde e no desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, 

especialmente na África. Espera-se que, somados, os países desenvolvidos mobilizem US$ 100 

bilhões anuais para esse fim, vindo tanto de iniciativas públicas quanto privadas6. A ideia pode ser 

vista como uma alternativa ao megaprojeto chinês Belt and Road Initiative (BRI).

Além disso, outro tópico importante diz respeito à “(...) proteção contra práticas injustas, como 

transferências de tecnologia forçada, roubo de propriedade intelectual (...) ações de distorção do 

mercado por empresas estatais (...)”7 em uma clara referência às práticas adotadas pela China. Os 

membros do G7 afirmam que essa será uma pauta fundamental e que vão pleitear mudanças na OMC 

na 12ª Conferência Ministerial (MC12, sigla em inglês) em novembro de 2021, para que a organização 

seja capaz de tratar melhor desses assuntos8.

Ademais, a posição em relação à Rússia se manteve como esperada, criticando o que é visto como 

uma postura belicosa e agressiva na Ucrânia, além da própria ocupação da península da Crimeia. Por 

fim, o documento critica as graves acusações de violação dos direitos humanos na China e na Rússia, 

e mostra preocupação com outras zonas de conflito, como na Etiópia, Myanmar, Chade, Mali, no 

Sahel, e a nuclearização da Coreia do Norte. Para além de esforços diplomáticos para que os direitos 

humanos sejam respeitados e os conflitos sejam cessados, afirma-se que os projetos de infraestrutura 

apoiados pelo G7 terão que ser condizentes com sua “agenda compartilhada e valores democráticos”9.

A AGENDA MULTILATERAL 

A 45ª Cúpula do G7 em 2019 foi caracterizada por acadêmicos, pesquisadores e pela mídia 

enquanto disfuncional e criticada pela falta de avanço em diferentes dossiês comerciais, diplomáticos 

e ambientais10. A guerra comercial entre China e EUA e a postura protecionista adotadas pelo governo 

Trump vis-à-vis seus aliados Canadá e UE provocaram certas tensões nas discussões comerciais. 

Paralelamente, a saída do país do Acordo de Paris gerou dissenso sobre as regulamentações ambientais 

a serem promovidas entre a maior economia do mundo e os demais membros do G7. Ademais, a 
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11 CONSELHO EUROPEU. Sommet du G7, Cornouailles (Royaume-Uni), 11-13 juin 2021. Disponível em : <https://www.consilium.
europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/11-13/>. Acesso em 12 de julho de 2021.
12 THE WHITE HOUSE. FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership. 12 
de junho de 2021. Disponível em : <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-
biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/>. Acesso em 12 de julho de 2021.
13 Ibid 
14 Professora sênior de Economia da Universidade de Westminster.
15 Professor de Economia da Universidade de Aston 

intenção do então presidente estadunidense Donald Trump era retomar o formato G8 com a Rússia de 

volta às mesas de discussões além da saída dos EUA do Acordo nuclear iraniano figurava como uma 

das fontes de maior tensão diplomática entre os EUA e seus aliados. Em vista disso, a eleição de Joe 

Biden e o retorno de certas posições precedentes a Trump promoveram maior coesão e avanço nas 

negociações da cúpula do G7 de 2021.

Dois pontos atravessam as agendas multilaterais de Biarritz e de Cornwall. Primeiramente, 

o interesse em parcerias no continente africano: neste ano, os líderes do G7 se comprometeram a 

mudar radicalmente sua abordagem para financiar a infraestrutura global, prestando atenção especial 

à África. As instituições financeiras de desenvolvimento e parceiros multilaterais pretendem investir 

pelo menos US$ 80 bilhões no setor privado na África nos próximos cinco anos para apoiar a 

recuperação e o crescimento econômico sustentável11. A crise migratória africana direcionada ao 

continente europeu assim como a crescente presença russa e a forte presença chinesa no continente 

podem explicar a renovação do interesse das potências ocidentais na África.  

Em segundo lugar, as menções à China e à Rússia, o tratamento das questões de Hong Kong 

e da Ucrânia, assim como as denúncias de violações de direitos humanos cometidas por ambos 

Estados são outro ponto de inflexão de ambas as agendas. A inquietação em relação às posturas de 

Pequim e de Moscou se inserem numa lógica de competição estratégica e de instrumentalização do 

G7 por parte das potências ocidentais. Destaca-se nesse sentido o lançamento do B3W (Build Back 

Better World), propondo uma parceria multilateral que objetiva atender à enorme necessidade de 

infraestrutura de países de baixa e média renda, estimado em mais de US$ 40 trilhões12. O B3W terá 

escopo global, passando da América Latina e Caribe à África e ao Indo-Pacífico, onde diferentes 

parceiros do G7 terão orientações geográficas diferentes13. Será orientada pelo respeito e promoção 

dos valores democráticos, da sustentabilidade e da transparência, contrapondo-se ao projeto chinês 

do BRI.

De acordo com os pesquisadores Karen Jackson14 e Oleksandr Shepotylo15, a iniciativa B3W 

possui quatro eventuais obstáculos de caráter econômico e político que pode torná-la desvantajosa em 

relação ao BRI. O primeiro deles relaciona-se ao envolvimento de países em desenvolvimento, afetados 

amplamente pela pandemia da COVID-19. Devido à conjuntura econômica, os investimentos nesses 

países são de alto risco, podendo vir a entravar sua atratividade. O segundo obstáculo refere-se aos 

custos relativos aos projetos de infraestrutura, que podem ser elevados devido à agenda sustentável 

defendida pelo grupo. 

Como obstáculos do ponto de vista político, ressalta-se que, diferentemente dos EUA, os 

outros países do G7 tais como Alemanha e França não querem assumir uma postura caracterizada 
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16 JACKSON, Karen e OLEKSANDR, Shepotylo. Four reasons why G7 climate finance initiative will struggle against 
China’s Belt and Road. 14 de junho de 2021. Disponivel em: <Four reasons why G7 climate finance initiative will 
struggle against China's Belt and Road>. Acesso em : 12 de julho de 2021. 
17 TREYER, Sébastien e VALLEJO, Lolla. G7 : quelles impulsions pour le développement durable ?. IDDRI. 4 de 
setembro de 2019. Disponível em: <https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/g7-quelles-
impulsions-pour-le-developpement-durable>. Acesso em : 12 de julho de 2021. 
18  MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Communiqué à l'issue du G7 Environnement à Metz les 5 et 6 
mai 2019. 6 de maio de 2019.
19  Ibid.
20  Charte de Metz sur la Biodiversité. G7 Biarritz 2019.
21  CONSELHO EUROPEU. Sommet du G7, Cornouailles (Royaume-Uni), 11-13 juin 2021. Disponível em : <https://
www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/11-13/>. Acesso em 12 de julho de 2021.
22  Ibid.
23  Ibid.

como anti-China, o que pode gerar uma falta de engajamento. Por fim, além do BW3, existem várias 

iniciativas globais concorrentes, como por exemplo a “Estratégia de conectividade” da UE voltada 

para democracias em todo o mundo. Ademais, existe um acordo de colaboração entre a UE e o 

Japão (2019), uma declaração UE-ASEAN sobre conectividade (2020) e uma potencial parceria de 

infraestrutura global entre a UE e a Índia está em discussão16. Portanto, a ambiciosa iniciativa B3W, 

para poder contrabalancear a China, terá de provar-se à altura das adversidades e obstáculos que 

enfrenta.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O financiamento climático, o combate ao desmatamento e a preservação da Amazônia e dos 

Oceanos foram as pautas centrais das discussões sobre o desenvolvimento sustentável da Cúpula de 

Biarritz. Novas contribuições ao Fundo Verde do Clima para a Amazônia foram apresentadas pela 

França e Reino Unido, suas contribuições orçamentárias foram duplicadas, seguindo o exemplo da 

Alemanha e Noruega17. Nesse contexto, o G7 prometeu US$ 20 milhões em ajuda para combater os 

incêndios da Amazônia. Ademais, o G7 se comprometeu a definir, com um exigente quadro comum 

de financiamento compatível com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU18.

A cúpula de Biarritz (2019) desenvolveu inúmeros compromissos voluntários, entre Estados e/

ou industriais em variados tópicos tais quais a eficiência no setor de refrigeração, a descarbonização 

do setor marítimo e a preservação da biodiversidade pelo setor agroalimentar19. Chefes de estado e de 

governo endossaram a Carta da Biodiversidade, Clima e Oceanos de Metz, que se compromete em 

definir o marco de ação para a proteção da biodiversidade da próxima década20.

Já na Cúpula de Cornwall (2021), os sete membros se engajam coletivamente para limitar o 

aumento da temperatura do planeta em até 1,5 °C21. Um pacto pela natureza para o horizonte 2030 

também foi anunciado, que define medidas em favor da biodiversidade, articuladas em torno de quatro 

eixos: transição, investimento, conservação e prestação de contas22. O G7 se compromete a conservar 

ou proteger pelo menos 30% das suas próprias áreas terrestres, costeiras e marinhas até 203023.

Uma revolução tecnológica verde e de infraestrutura também foi anunciada pelos líderes do G7 

em 2021. Com o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a administração Biden foi capaz 

de impulsionar sua própria agenda dentro da conjuntura de combate à mudança climática. Trata-se 
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24  THE WHITE HOUSE. FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) 
Partnership. 12 de junho de 2021. Disponível em : <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/>.
25  Alguns países em desenvolvimento, em conjunto com a China e a Rússia, têm defendido regulações que podem 
fragmentar o espaço digital, como a proposta de Localização de Dados, criando gargalos ao comércio internacional.
26  Fórum constituído pelas principais democracias para debater o papel da tecnologia em garantir sociedades livres e em 
solucionar os principais desafios globais.
27  Proposta japonesa defendida pela primeira no World Economic Forum Annual Meeting de Davos e reforçada no G20 
Osaka Summit, ambos em 2019, que se tornou a pedra angular do debate sobre a liberalização do fluxo de dados.

O Joint Communiqué de 2021 faz referência a dois pontos, chamados de “novas fronteiras”, 

que serão centrais para o desenvolvimento econômico e social nas próximas décadas: o espaço 

cibernético e o sideral. Ambos os espaços têm sido pontos de tensão entre Estados, principalmente no 

tocante à sua utilização e regulação, entre as potências do G7 e outros atores relevantes, em especial 

a China e a Rússia.

No documento fez-se presente a defesa de um ecossistema digital livre, seguro, unido25 e 

transparente. Para tal defendeu-se a urgência em criar e implementar regras e parâmetros globais 

que garantirão que o desenvolvimento de novas tecnologias respeitando princípios democráticos, de 

liberdade do comércio e de discurso, ao passo em que salvaguardam direitos fundamentais como a 

liberdade e a privacidade. Esse ímpeto construtor será um esforço conjunto entre os Estados nacionais, 

iniciativa privada e membros da sociedade civil para criar um arcabouço regulatório comum que 

permita a ascensão e a plena utilização das novas tecnologias. Para esse fim, definiu-se a criação do 

Future Tech Forum26 e o G7 Collaboration on Digital Technical Standards, além da continuidade do 

Global Partnership for Artificial Intelligence. 

Em paralelo as questões supracitadas, os ministros da Tecnologia e Digitalização dos países 

membros definiram pontos de convergência que guiarão os futuros esforços do G7 no âmbito da 

digitalização e novas tecnologias. Dentre elas, podemos elencar as seguintes:

1. A defesa da proposta do Data Free Flow With Trust (DFFT)27 com o intuito de dar continuidade 

aos debates referentes à proteção da privacidade e a liberalização do fluxo internacional de dados 

com o intuito de viabilizar a utilização das Tecnologias 4.0;

2. Proposição de princípios harmonizados de coleta de dados com fins à identificação de vieses 

em sistemas por organizações públicas e privadas. Afirma-se que algoritmos podem ampliar ou 

reduzir vieses históricos no meio digital ou até mesmo criando assimetrias informacionais;

3. A criação de infraestrutura e cadeias de suprimento de Tecnologias da Informação e 

Comunicação transparentes, seguras e competitivas para viabilizar a ascensão da economia digital.  

Reconhece-se a importância de infraestruturas de telecomunicação como 5G e tecnologias futuras 

ainda não desenvolvidas;

FRONTEIRAS FUTURAS

de uma visão unificada de desenvolvimento de infraestrutura global24. Ao anunciar a nova iniciativa 

de infraestrutura global de natureza sustentável B3W, os EUA e os líderes do G7 instrumentalizam 

a questão do desenvolvimento sustentável como alavanca na competição por parcerias e projetos de 

infraestrutura e desenvolvimento para balancear o peso da China na cena internacional.
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utilização das redes por grupos terroristas e organizações criminosas. Para tal, futuros debates sobre 

a aplicação do direito internacional no âmbito digital e a criação de práticas de segurança comum 

serão enfatizados;

5. A criação de incentivos à competição digital com o intuito de proteger os consumidores 

e fomentar a inovação em diversos mercados, uma vez que a hegemonia das Big Techs limita o 

caráter disruptivo da economia digital. Concomitantemente, advogou-se pelo direito das empresas 

em utilizarem documentos digitais para gerar maior eficiência e uma recuperação econômica mais 

acentuada. 

 No que diz respeito ao espaço sideral, os países foram unânimes quanto à importância de 

desenvolver padrões comuns, boas práticas e procedimentos que viabilizem operações espaciais 

sustentáveis, dentro dos regimes existentes, como o Comitê para o uso Pacífico do Espaço Exterior 

(COPUOS, em inglês). Ademais, a colaboração para gerenciar e coordenar o tráfego espacial 

demonstrou-se uma preocupação conjunta.

De maneira geral os países do G7 estão empenhados em promover a regulamentação das 

chamadas novas fronteiras, buscando principalmente garantir a manutenção dos preceitos liberais 

que sustentam o atual sistema internacional. Os temas abordados e a percepção sobre como tratá-los 

se assemelha bastante com aquela vista em 2019, porém observa-se um maior ímpeto e união entre as 

partes se comparado com a última edição, talvez em função da postura mais proativa norte-americana.

 Contudo, é sabido que atores relevantes, principalmente a China e a Rússia, possuem visões 

diametralmente opostas quanto a gestão desses novos espaços, vindo muitas vezes a adotar uma 

posição nacionalista que ameaça o desenvolvimento livre da economia digital e a exploração 

sustentável do espaço. A realização da cúpula do G20 deste ano, que será sediada em Roma, será um 

bom teste para analisar a nova articulação dos países do G7 no contexto pós-Trump e a disputa entre 

os modelos defendidos pelo grupo e aquele advogado pela China e Rússia perante as demais grandes 

economias. 

Face ao exposto, é necessário ressaltar a preocupação dos Estados membros do G7 com a 

integridade e preservação da Floresta Amazônica. Ainda, é cabível promover e apoiar um investimento 

em infraestrutura que seja limpo e verde, aproveitando-se também de estratégias de sucesso já 

adotadas e validadas no Brasil, como combustíveis alternativos, um tema interessante ecológica e 

economicamente. Versando sobre economia, torna-se indispensável a inserção do Brasil no debate 

sobre digitalização e transição verde, além de uma atuação proeminente na reconstrução econômica 

pós-pandemia.

As novas fronteiras especiais urgem do Estado brasileiro redimensionar sua política doméstica 

e externa para os desafios que o ciberespaço irá impor, o qual irá reger a interação entre segurança, 

direitos humanos, empresas, indivíduos, etc. Nisto também se destaca o papel do 5G enquanto novo 

IMPLICAÇÕES PARA O BRASIL
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protagonista das telecomunicações e impactando as tecnologias de comunicação futuras, bem como 

no avanço da digitalização de sistemas. Sendo necessário a cooperação multilateral nesse âmbito que 

esteja alinhada ao desenvolvimento de uma agenda digital, configurando, portanto, uma preocupação 

estratégica internacional. Todavia, no aspecto humano, é importante que o Brasil esteja atento ao 

quadro de insegurança alimentar que cresce gradualmente a cada ano, sendo este um compromisso a 

ser discutido na reunião de cúpula do G20, na COP 26 e na Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU. 

Como visto na presente edição, há uma maior articulação por parte dos países que compõem 

o G7. Além de evidenciar a coordenação entre os países do G7, o B3W também se mostra como a 

primeira resposta contundente28, e uma possível alternativa, ao projeto do Belt and Road orquestrado 

pela China que vem ganhando escala, inclusive na América Latina. Dessa forma, a proposta do B3W 

se mostra como uma alternativa, aparentemente mais segura, para a obtenção de investimentos por 

parte do Brasil. Essa segurança não advém apenas do surgimento de novas fontes de investimentos, 

que podem se traduzir em condições de crédito mais atrativas, como também se materializa no 

fornecimento e gestão de serviços mais transparentes, principalmente quando se trata de estruturas 

estratégicas como a do 5G. Portanto, o Brasil pode estar em uma posição onde é possível adquirir 

mais investimentos, ao mesmo tempo em que minimiza a sua dependência da China. 

28 Alguns países do G7 têm tentado fazer frente ao projeto do Belt and Road, porém adotando uma perspectiva mais 
regional. Um bom exemplo disso é o fornecimento de investimentos japoneses, chamados de High Quality Infrastructure, 
no Sul e Sudeste Asiático. 
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Diante dos elementos apresentados pelo NATO 2030, algumas questões podem ser levantadas 
sob o ponto de vista brasileiro: 

• O Brasil possui baixo valor estratégico para a OTAN?
O “Sul”, a que se refere o documento, é bastante restrito e não inclui o Entorno Estratégico 

Brasileiro. No entanto, um suposto baixo valor estratégico do Brasil não parece ser uma hipótese de 
todo aceitável para explicar essa questão. É preciso lembrar que a proposta central do documento 
é apresentar recomendações para os membros da OTAN, visando adaptar o bloco às complexas 
mudanças do ambiente internacional, em especial, no que diz respeito às ameaças estatais e não-
estatais. O Brasil não é membro da OTAN e o fato do Atlântico Sul e a América do Sul não constarem 
no documento parece confirmar sua posição histórica como uma região relativamente pacífica. Tal 
aspecto poderia representar uma oportunidade para o Brasil afirmar sua postura como ator protagônico 
na região, sobretudo dirigindo um bloco diplomático, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 
(ZOPACAS), capaz de manter o caráter pacífico da região. 

• Seria interessante ao Brasil uma maior aproximação ao bloco? 
Uma maior aproximação ao bloco significaria uma maior identificação e compartilhamento das 

visões políticas e estratégicas esposada pela Aliança. Embora os valores democráticos que a norteia 
sejam historicamente coerentes à Política Externa Brasileira, é preciso lembrar que as principais 
ameaças estatais a que o NATO 2030 se refere são importantes parceiros diplomáticos e comerciais 
do Brasil: Rússia e China são parte do BRICS. Portanto, é preciso uma postura pragmática para não 
incorporar os interesses da OTAN à realidade brasileira e, no lugar, encontrar uma distância segura 
para se relacionar com o bloco. 

Por outro lado, a crescente preocupação com as pautas ambientais indica uma tendência que 
cada vez mais aparece na política externa das grandes potências, especialmente em um mundo pós-
pandemia. Mesmo a China é apresentada como um ator de importância estratégica para cooperação 
nesse sentido.

zpauta ambiental, explícita no documento, pode ser prejudicial – embora as regiões mencionadas 
tenham sido o Ártico e o Atlântico Norte. Do ponto de vista diplomático, a imagem do país encontra-
se fragilizada, com críticas generalizadas a maneira como vem se tratando a regulamentação dos 
crimes ambientais e as queimadas. Ademais, nos documentos de defesa brasileiros. Este assunto é 
relativamente silente.8 Tal quadro parece menos tratar-se de uma tática para roubar as riquezas das 
“Amazônias” do que uma tentativa de estabelecer uma agenda global, onde diplomacia e defesa agora 
envolvem também mudanças climáticas e a proteção ao meio ambiente. 

Do ponto de vista econômico, a crescente preocupação como uma “economia verde” envolve 
menos emprego de petróleo e gás natural, uma das principais alavancas econômicas do país e o 
que justifica a atuação das Forças Armadas. Desse modo, uma maior aproximação do bloco dentro 
dessa perspectiva, poderia amortecer prejuízos a longo prazo. Para a Marinha do Brasil isso não seria 
difícil, pois, a atuação brasileira na Antártica, nas Ilhas de Trindade e Martim Vaz, bem como no 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, relevam uma pré disposição brasileira à pauta ambiental que 
pode ser trabalhada diplomaticamente e em termos de defesa.
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