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Introdução

Como as entidades subnacionais brasileiras, mais particularmente os mu-

nicípios, vêm desenvolvendo suas estratégias de inserção no sistema internacio-

nal a partir dos anos 1990? Esta pergunta motivadora do presente estudo adquire

um caráter profundamente instigante hoje, visto que, em função da nova lógica

internacional, verifica-se uma tendência crescente da inserção internacional

dos governos subnacionais propulsionada por fatores como o fenômeno da

internacionalização da economia, a urbanização acelerada e os processos de

integração regionais, entre outros. Os governos subnacionais, termo recorrente-

mente trazido no texto, referir-se-á tanto aos governos locais, os mais próximos

dos cidadãos, ou seja, os municípios, no caso do Brasil, como aos governos

regionais, que correspondem à instância imediatamente superior a esta.

De fato, motivados pelos desafios que a globalização impôs às economias

nacionais e forçados pelo declínio das políticas centralizadas de desenvolvi-

mento regional, bem como pela necessidade de inserção em redes formadas a

partir dos regimes internacionais, os governos subnacionais se configuram como

atores de presença internacional cada vez mais intensa e a gestão dos temas

internacionais por essas instâncias de governos adquire crescente importância.

Apesar disso, suas ações, ainda que tenham uma legitimidade democrática oriun-

da da sua representação política, não despertam tanta atenção da literatura (me-

nos ainda as ações dos governos municipais), diferentemente do que já vem

ocorrendo com as ações externas de empresas multinacionais e de ONGs.

Esta lacuna é justificada por Paquin (2004) sob duas perspectivas: pri-

meiramente, porque ela se afasta das questões mais tradicionais ou realistas da

teoria das relações internacionais, que entendem que a ação internacional des-

tas entidades concerne essencialmente às questões de low politics, desinteres-

sando-se, esta corrente, por tais ações, uma vez que o Estado guardaria o

monopólio das verdadeiras questões internacionais. Por outro lado, as questões

de política vista como interna sempre foram ignoradas pelos realistas em rela-

ções internacionais, assim como os especialistas em sociologia tradicionalmen-

te se desinteressaram por questões de política externa. Não obstante tais visões,

com o advento dos processos de globalização e o fim da Guerra Fria, estas pers-

pectivas vêm sofrendo profundas mudanças.
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O trabalho que aqui se abre com estas reflexões preliminares, insere-se

no bojo das discussões polêmicas sobre os novos atores internacionais nos pro-

cessos de globalização, focalizando as instâncias subnacionais de governo, de

forma ampla, no que tange à visão geral e caracterização do fenômeno, mas,

sobretudo, no que tange às peculiaridades da paradiplomacia dos municípios,

distinguindo-a daquela realizada pelas instâncias de governos regionais e

aprofundando a sua realidade no caso brasileiro.

No marco inicial, selecionado para os estudos que esta obra traz, ou seja,

início da década de 1990, o sistema internacional apresentou mudanças de con-

figuração já profundamente debatidas pela literatura, que sublinha a existência

de uma “crise do sistema internacional” no contexto de um mundo que deixa

de apresentar “polaridades definidas” com base nas duas grandes potências

hegemônicas no mundo à época, os EUA e a URSS, e parte para uma realidade

política global que poderia ser designada como um sistema de “polaridades

indefinidas”. Ora, este sistema com o qual a contemporaneidade convive é com-

plexo e multiatorial, podendo-se entendê-lo como tendo nos Estados os seus

centros nevrálgicos, mas havendo interação entre os diversos atores que nele

agem. Neste contexto, várias abordagens, do final do século passado, começa-

ram a conceber as grandes metrópoles como espaços estratégicos de poder na

economia mundial, considerando-se que nelas ocorreria o manejo do sistema

global. Dentro desta perspectiva, adquire sucesso o conceito de Sassen (2004),

para a qual se desenha hoje no mundo uma “geografia distintiva de poder” que

confronta os Estados nacionais, cujos contornos ainda se mostram imprecisos e

de difícil previsibilidade, mas que é integrada por lugares estratégicos, que seri-

am as cidades mundiais, emergindo estas como uma nova geografia de

centralidade. Os principais componentes desta nova geografia do poder seriam:

a) As tendências de dispersão global associadas com a globalização e a

telemática, sublinhando aqui que uma proporção muito alta do comér-

cio internacional é um comércio que ocorre dentro de grandes empre-

sas multinacionais – de 40% a 60%, o que leva a um controle e

monopólio da renda que trazem fortes implicações para a territorialidade

e a soberania;

b) A dinâmica que conecta a dispersão das atividades econômicas com o

aumento das funções centrais, produzindo uma economia espacial que

se estende mais além da capacidade regulatória de um só Estado, dei-

xando, porém, as funções centrais desproporcionalmente concentra-

das em territórios nacionais dos países desenvolvidos;
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c) Os novos regimes legais privatizados, que emergiram para conduzir

transações comerciais transfronteiriças, uma vez que as empresas que

operam transnacionalmente necessitam assegurar as funções que tra-

dicionalmente tem exercido o Estado na esfera nacional da economia,

tais como garantir os direitos de propriedade e os contratos;

d) A crescente importância do espaço eletrônico, alertando que a

digitalização de um número cada vez maior de atividades econômicas

apresenta um desafio, não apenas ao aparato regulatório existente do

Estado, mas também às instituições do setor privado que são cada vez

mais dependentes das novas tecnologias.

Figura 1- Componentes da nova geografia do poder.
Fonte: Elaborado pela autora com base na visão de Sassen (2004)

Um aspecto complementar enfatizado por Borja e Castells (1997) e de

forte relevância dentro da nova lógica internacional refere-se à importância que

os governos locais ganham na definição dos rumos da política externa dos paí-

ses, já que a implementação das decisões tende a ser cada vez mais descentrali-

zada, assim como seus efeitos, passando então as municipalidades a funcionar
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também como centros de decisão na promoção do bem-estar social e do desen-

volvimento.

Dados concretos reforçam ainda o importante papel das cidades. Um exem-

plo é a proporção do produto econômico gerado por estas, na maioria dos paí-

ses, sendo superior à sua participação urbana no total da população nacional, a

exemplo da Cidade do México que abriga 14% da população nacional e respon-

de com 34% do PIB mexicano ou da Região Metropolitana de São Paulo que

abarca 10% da população nacional e participa com nada menos que 40% do PIB

brasileiro, situação similar à de Bangkok na Tailândia, a qual responde por 40%

do PIB do país, porém concentra apenas uma parcela de 10% da população.

Nos EUA, prevê-se que, até o ano de 2050, mais da metade do crescimen-

to populacional do país e dois terços do seu crescimento econômico ocorrerão

em apenas oito áreas metropolitanas emergentes, como a megalópole Boston-

Washington. Consoante Gaspar (2005), esses polos urbanos unidirecionais, cha-

mados de “cidades mundiais” ou “cidades-regiões” com complexas redes de

Gráfico 1- População Cidade México vs
População do País
Baseado no UN-HABITAT, 2004

Gráfico 3 - População R. M. de São Pau-
lo vs População do País.

Gráfico 4 - PIB R. M. de São Paulo vs PIB
País
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empresas, são lugares estratégicos para a produção de funções especializadas

na economia política internacional. Acrescenta-se ainda que as cidades, especi-

almente as maiores dentre elas, geram índices mais elevados de produtividade

e maior renda per capita nos territórios onde estão inseridas, detendo assim

uma participação decisiva na contabilidade dos países nos quais estão localiza-

das (UN-HABITAT, 2004).

Um ponto importante a ser também discutido, refere-se às novas formas de

gestão e um novo tipo de Estado local que começa a surgir no atual marco de

atuação para as cidades, entrando em crise o modelo de gestão tradicional buro-

crático e começando a surgir modalidades inovadoras de gestão urbana frente à

nova agenda construída pela necessidade de operar em contextos internacionali-

zados, globalizados e regionalizados. A “nova agenda urbana” agrega temas, pro-

blemas, desafios e modalidades de gestão, alterando também a escala espacial de

atuação das cidades. Incorpora-se ainda uma nova articulação público-privada,

uma maior associatividade horizontal dos municípios entre si, novos papéis eco-

nômicos e sociais e introduz-se o conceito de “planejamento estratégico urbano”

como um modo de gestão que se estabelece, com base em um acordo coletivo de

uma visão estratégica do futuro da cidade em um cenário desejado, e com defini-

ções de caminhos para alcançá-lo. Agrega-se aqui um conceito inovador na ges-

tão urbana, a projeção internacional das cidades, o qual cria conteúdo, metas e

espaço institucional próprio, fenômeno que vem tendendo a se generalizar recen-

temente, nos últimos anos, apesar de se saber que algumas cidades já desempe-

nharam antes, ou ainda possuem hoje, um papel protagonista no cenário mundial

particularmente as chamadas cidades globais.

Vale lembrar que o padrão da gestão local, adotado até então, fazia dos

governos locais apenas meros executores de obras públicas, provedores de ser-

viços básicos e reguladores da vida comunitária, pelo que abordar a problemá-

tica urbana a partir da sua dimensão internacional não tinha sentido, inclusive

porque o paradigma dominante das relações internacionais supunha uma sepa-

ração entre o âmbito internacional e o doméstico, e, no sistema internacional,

os únicos atores públicos globais eram os Estados-Nação. Para Romero (2004),

esta situação vem sofrendo uma profunda transformação, em cuja base encon-

tram-se diversos processos que conformam o novo marco, dentre eles o avanço

nos processo de integração regional que faz com que as políticas urbanas não se

satisfaçam mais hoje com uma visão de gestão limitada às fronteiras locais ou

nacionais, pois os governos locais enfrentam o desafio de dar resposta à matriz

de oportunidades e ameaças decorrentes do entorno imediato de integração

regional.
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Figura 2 - O novo marco de atuação para as cidades.
Fonte: Elaborado pela autora com base na visão de Romero (2004).

Diante da realidade contemporânea na qual as localidades vêm redefinindo

seu papel internacional, regional e mesmo nacional, torna-se de interesse aportar

aqui a categorização das cidades, segundo a amplitude de suas funções na eco-

nomia-mundo, conforme a consolidação da definição de alguns autores trazida

por Rochefort (2002). Tal categorização mostra-se interessante, pois aponta para

fortes distinções no modus operandi dos distintos tipos de cidades na busca da

sua inserção internacional, como posteriormente este trabalho discutirá. Sob

esta visão, no topo, estariam as “cidades globais”, concentrando as matrizes das

maiores empresas e controlando as finanças internacionais (para muitos auto-

res, com uma nova forma de dominação sobre os territórios dos países do sul);

na segunda posição hierárquica estariam as “grandes metrópoles internacio-

nais”, centros de atratividade de convergência mundial, enquanto, na última

posição, estariam cidades nas quais a função internacional constitui apenas um

elemento no contexto de outras atividades mais ligadas ao espaço nacional e

regional, tratando-se especialmente de intermediação dos verdadeiros polos da

economia mundial. (Figura 3)
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Figura 3 - Categorias de metrópoles segundo a amplitude de suas funções na economia-mundo.
Elaborado pela autora com base na perspectiva de Rochefort (2002)

Uma reflexão frente às diferentes realidades, hoje deflagradas por catego-

rias distintas de cidades, identifica que paradoxalmente, ao lado do crescente

poder e riqueza produzida nos grandes centros econômicos urbanos, dentro de

um processo de globalização comandado por nações hegemônicas e corporações

transnacionais líderes aí instaladas, associado a um flagrante processo de urba-

nização acelerada, existem graves desequilíbrios nas cidades – mesmo naquelas

de países ricos. Evidências contundentes de superpopulação, pobreza e desi-

gualdade, fragmentação do tecido urbano e precarização do trabalho, produ-

zem um caótico panorama de desagregação social, jamais antes constatado. Nesta

mesma linha de pensamento, o relatório do UN-Habitat 2006, alerta que este

processo de urbanização acelerada, com consequente pobreza e precarização

das condições de vida nas cidades, leva o mundo a viver em uma “bomba-

relógio social urbana”, que trabalha surdamente no tabuleiro de xadrez

geopolítico contemporâneo, destacando:

Houve um tempo em que a pobreza rural era a face mais comum da miséria. Hoje,
a pobreza urbana é tão intensa quanto esta, e com a maioria das pessoas no mundo
vivendo nos centros urbanos e nas grandes cidades, os problemas vêm crescendo
de forma ainda pior. (UN-HABITAT, 2006, p. 10, tradução nossa)1

1 There was a time when rural poverty was the most common face of destitution. Today, urban
poverty is just as intense, and with most people in the world living in towns and cities, the problems
have grown worse.
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E este quadro não promete atenuar-se. De acordo com dados e previsões

populacionais das Nações Unidas (2008), e analisando a série histórica da urba-

nização no mundo, verifica-se que o ano de 1950 exibiu um índice de urbaniza-

ção global de 29,1%, aumentando para 49,4 % em 2007, e com previsões que

indicam que este índice atingirá a casa dos 59,2% em 2025, e 69,6% em 2050,

sendo que a maioria destes graves índices estaria localizada em grandes con-

centrações demográficas no Terceiro Mundo. Um exemplo contundente é o de

Lagos, cidade mais populosa da Nigéria, uma megacidade cuja região metropo-

litana possui 15 milhões de habitantes e apresenta uma taxa anual de cresci-

mento da ordem de 6% a 8%, ou seja, mais de dez vezes superior ao índice de

crescimento populacional urbano de Nova York ou de Los Angeles. Contudo,

Lagos opera um exíguo orçamento anual em torno de 25% do orçamento da

cidade de Johannesburg, capital da África do Sul, cuja população situa-se no

patamar de apenas um sexto da capital nigeriana.

Conforme a UN-Habitat (2008) dados comparativos da população urbana

hoje e aquela projetada para as diversas regiões do mundo em 2050, confirmam

que é nas regiões mais pobres que se apresentam as maiores taxas de cresci-

mento da urbanização, o que já prenuncia um acirramento do quadro das pro-

blemáticas urbanas nestas regiões, uma vez que aí reside o maior despreparo

para absorver este processo, acolher todo o contingente humano que nela che-

ga, promover emprego e um mínimo de dignidade de vida ao indivíduo oriundo

do campo (Gráfico 5).

O paradoxo se confirma ainda quando se constata uma taxa de cresci-

mento anual de urbanização nas mais desenvolvidas cidades do mundo da or-

dem de 0,75%, enquanto a região da África subsaariana exibe a alarmante taxa

de 4,58% a.a de crescimento e o sudeste asiático, ocupa o segundo lugar do

ranking mundial de crescimento urbano em região com um percentual de 3,82%

ao ano. Desta forma, a perspectiva de agravamento drástico da exclusão social

mostra-se hoje de extrema preocupação para os poderes públicos, preponde-

rantemente nas regiões menos desenvolvidas.  Um dado mundial, que não favo-

rece a situação apontada, é que já em 2008 a população urbana ultrapassou a

barreira dos 50% da população global, e, o que é ainda mais grave, um terço

desta população urbana vive em precárias condições de vida e sem acesso à

saúde, ao saneamento básico e à educação.
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Gráfico 5 - Previsão de taxa de crescimento da urbanização entre
2005-2050 (em %)
Fonte: The 2007 Revision and World Urbanization Prospects

As projeções da taxas médias de urbanização mundial indicam que, en-

tre 2007 e 2050, as áreas menos desenvolvidas apresentarão um crescimento

médio da população urbana de 53%, enquanto a previsão média das regiões

mais desenvolvidas estará no patamar de 15,6% e a média global prevista no

patamar de 40,9% para este mesmo período, quadro impressionante que acena

um incremento assustador da atual assimetria entre as regiões e os povos.

Gráfico 6 - Previsão média de crescimento da urbani-
zação (2007-2050)(em %)
Fonte: The 2007 Revision and World Urbanization
Prospects
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de mortalidade em contraste com as elevadas taxas de natalidade, junto com
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migrações intensas do campo para a cidade. Neste panorama – e tendo-se como

“pano de fundo” a continuidade da expansão da produção capitalista mundial

atual pós-moderna e a carência de políticas voltadas para a redução dos

desequilíbrios em um ambiente de forte instabilidade sistêmica – produz-se

acelerada dinâmica no ranking populacional, bem como promove-se o

surgimento de novas megacidades, conforme a figura a seguir elucida. Nela

constata-se que em um período pouco maior que quinze anos, sete cidades as-

cendem ao patamar de megacidades, todas elas situadas nos continentes africa-

no e primordialmente asiático, quais sejam: Kinshasa (capital da República

Democrática do Congo – África), Jakarta (capital da Indonésia), Guangzhou  (ci-

dade da província de Guangdong – China), Lahore (província do Punjab –

Paquistão),  Chennai (capital do estado de Tamil Nadu – Índia) e Shenzhem

(cidade da República Popular da China). Esta última, tendo sido inicialmente

uma pequena aldeia de pesca nos anos 1970, apresentou um extraordinário

crescimento populacional da ordem de mais de 2.000% em 25 anos, em decor-

rência de investimentos estrangeiros que promoveram a implantação de impor-

tante parque industrial na região, elevando-a ao patamar da região

economicamente mais dinâmica da China.

Figura 4 - Megacidades – Realidade em 2007  e dinâmica prevista para
2025
Fonte: Adaptada do Relatório UN-Habitat The state of the World’s Cities
2008/2009

População 

(Em mi l ha re s )

1 Tokyo 36.400

2 Mumbai 26.385

3 Delhi 22.498

4 Dakha 22.015

5 São Paulo 21.428

6 Mexico 21.009

7 New York 20.628

8 Kolkata 20.560

9 Shangai 19.412

10 Karachi 19.095

11 Kinshasa 16.762

12 Lagos 15.796

13 Cairo 15.561

14 Manila 14.808

15 Beijing 14.545

16 Buenos Aires 13.768

17 Los Angeles 13.672

18 Rio de Janeiro 13.413

19 Jakarta 12.363

20 Instambul 12.102

21 Guangzhou 11.368

22 Osaka-Cobi 11.368

23 Moscou 10.526

24 Lahore 10.512

25 Shenzhen 10.196

26 Chennai 10.129

2025
População 

(Em mi l ha re s )

1 Tokyo 35.676

2 Mexico 19.028

3 New York 19.040

4 São Paulo 18.845

5 Mumbai 18.978

6 Delhi 15.926

7 Shangai 14.987

8 Kolkata 14.787

9 Buenos Aires 12.795

10 Dakha 13.485

11 Los Angeles 12.500

12 Karachi 12.130

13 Rio de Janeiro 11.748

14 Osaka-Cobi 11.294

15 Cairo 11.893

16 Beijing 11.106

17 Manila 11.100

18 Moscou 10.452

19 Instambul 10.061

2007

 

 

 

Novas Megacidades
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Após percorrer de forma ampla a realidade mundial contemporânea,

o foco de análise segue agora para a questão urbanização no Brasil, onde se

constata que a realidade não é menos crítica. Nos últimos 50 anos, a população

das cidades brasileiras passou de 12 milhões para 130 milhões de pessoas

(DUPAS, 2007), em um dos maiores processos de deslocamento populacional

da história mundial, em virtude da mudança do padrão tecnológico no campo e

da dinâmica demográfica. Vale destacar aqui as palavras do autor:

Essa migração originou principalmente os cinturões de pobreza urbanos, em espe-
cial os metropolitanos, constituindo imenso estoque de reserva de mão-de-obra
não-qualificada e mal acomodada no subemprego. A face da pobreza no Brasil
passou a ser predominantemente metropolitana. (DUPAS, 2007, p. 14)

A situação mostra-se ainda mais preocupante frente à projeção do índice

de urbanização para o Brasil para os próximos anos até 2030, conforme dados

das Nações Unidas (UN-HABITAT, 2007).

Gráfico 7 - Tx Urbanização Brasil (%) (1950-2030)
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa das Nações
Unidas para Assentamentos. (UN- HABITAT, 2007)

Na esteira destes estudos, outro aspecto crítico consequente da

globalização e acirrado com a urbanização crescente refere-se às questões de

desemprego estrutural e emprego informal, constatadas cada vez mais nos paí-

ses subdesenvolvidos e em desenvolvimento e ressaltadas por Dupas (2007).

Seus estudos apontam que os problemas enfrentados pelos países centrais são

insignificantes, se comparados aos efeitos da nova lógica das cadeias produti-

vas nos países em desenvolvimento, uma vez que nestes, a renda está direta-

mente associada ao trabalho, já que quase inexistem políticas de welfare.

Argumenta ainda que a nova lógica das cadeias globais afeta a qualidade

e a quantidade da oferta global de empregos de maneira complexa, cujas princi-

pais tendências seriam, dentre outras, a redução da geração de empregos
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qualificados e formais por investimento direto adicional, bem como a interrelação

entre agentes econômicos formais e informais.

Por outro lado, em países como o Brasil,

O processo de internacionalização da economia local – com contínuas aquisições
de empresas nacionais por transnacionais e com velocidade das privatizações –
torna muito rápida a incorporação de padrões de produtividade global, afetando
fortemente a lógica dos empregos locais. (DUPAS, 2007, p 132)

De fato, os estudos do autor sobre a dinâmica dos empregos nas metrópo-

les brasileiras, a partir de 1985, demonstram uma explosão do trabalho informal

nestas áreas. Não se pode esquecer, contudo, que a questão da informalização do

trabalho é uma tendência mundial, consequência direta dos processos de

globalização, apesar de evidenciar contornos mais dramáticos nos países periféri-

cos, o que é corroborado pelos estudos da UN-Habitat que trazem importantes

dados sobre economia informal em regiões e países subdesenvolvidos e em de-

senvolvimento (Gráfico 8). O caso do Benin, por exemplo, mostra-se impressio-

nante, com uma taxa de 93% de empregos informais, assim como a Índia, com

83%, seguido de perto pela Indonésia, com 78% de informalidade nas relações de

trabalho. O Brasil, México e Peru apresentam, respectivamente, taxas de 60%,

55% e 54% de empregos informais não qualificados, enquanto os continentes

africano, asiático e latino-americano apontam para taxas médias de 72%, 65% e

51% respectivamente, confirmando a dramaticidade exacerbada nos países peri-

féricos.

Gráfico 8 - Percentual da economia informal (emprego não agricultural)
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O panorama contundente mostra que os processos de globalização das

economias e de privatização da infraestrutura pública, apesar de trazerem vári-

os benefícios à eficiência econômica, têm gerado uma tendência mundial de

aumento do desemprego formal e crescente flexibilização da mão de obra. Como

consequência, os governos acabam inevitavelmente pressionados a garantir certa

proteção social às crescentes populações carentes, o que paradoxalmente é in-

coerente com seus recursos orçamentários fragilizados pela meta imperiosa de

contenção dos déficits. Como Dupas (2007) alerta, o não atendimento a essas

expectativas tem gerado progressivo aumento da dissonância entre populações

e governos, o que desde já acena para possíveis impactos futuros, não desprezí-

veis. Apesar da visão otimista de alguns autores, a exemplo de Borja e Castells

(1997), Dupas (2007) adverte que há boas razões para preocupações quanto ao

futuro do emprego no mundo, em especial nos países periféricos.

O contínuo avanço tecnológico, hoje definido basicamente pelo setor privado, não
parece garantir que as sociedades futuras possam gerar – unicamente por mecanis-
mos de mercado – postos de trabalhos, ainda que flexíveis, compatíveis em quali-
dade e renda com as necessidades mínimas dos cidadãos. (DUPAS, 2007, p. 155)

Dentro deste panorama, mais um problema não negligenciável deve ser

percebido, o qual consiste no crescimento da percepção das sociedades de que

o novo modelo global de produção agrava a exclusão social. E o que parece

ainda mais grave é o posicionamento das grandes corporações mundiais, cujo

papel mostra-se restrito a melhorar a competitividade para crescer e remunerar

seus acionistas e, a partir daí, manter os empregos possíveis, usando, quando

for o caso, o low-wage (DUPAS, 2007) dentro da lógica de suas cadeias produti-

vas.

Assim, diante de evidências múltiplas das problemáticas enfrentadas pe-

las cidades na atual lógica do sistema internacional, nada mais clara que a ne-

cessidade premente de mobilização dos governos subnacionais, objetivando

atenuar os efeitos dramáticos dos processos globalizatórios no território.

A paradiplomacia, aqui considerada como uma das expressões da atuação in-

ternacional de governos subnacionais, é a nítida expressão dessa necessidade, e

os muitos conclames em conferências mundiais evidenciam esta realidade (a

exemplo das conferências sobre desenvolvimento urbano das Nações Unidas),

por meio das fortes e contínuas reivindicações promovidas para que os gover-

nos das cidades possam administrá-las no contexto mundial, ainda que o marco

constitucional federativo não as conduza a este papel, reservado até então ao

Estado-Nação.
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[…] o crescimento urbano, o aumento da pobreza, a concentração da população, e
as atividades espacialmente não planejadas têm exacerbado as complexidades da
administração urbana. Há uma lacuna institucional e de capacidades gerenciais na
implementação de medidas atenuadoras da pobreza e melhoria das favelas no cor-
po cívico urbano. Os governos das cidades precisam ser autorizados a ter as capa-
cidades e habilidades para administrar terceirização de serviços, parcerias
público-privadas para desenvolvimento de infraestrutura, serviços efetivos de en-
trega e programas amenizadores da pobreza. (UNI-HABITAT, 2007, p. 14, tradução
nossa)2

O contexto acima mostra que a paradiplomacia é inegavelmente, hoje,

um fenômeno de envergadura mundial, resultando na sua maior relevância em

termos de pesquisa, não apenas em função do contexto atual marcado pela

globalização econômica, política, social e cultural e dos impactos críticos des-

tes decorrentes sobre o território, mas também pela propensão contemporânea

do acirramento de forças dirigidas para uma maior integração no plano mundi-

al. O fenômeno adquire ainda uma maior expressão e interesse de estudos, uma

vez que também afeta a soberania do Estado nacional. No caso do Brasil,

Rodrigues (2004) indica que, devido ao dinamismo das suas cidades, a tendên-

cia, a longo prazo, é que a ação internacional destas se torne um dos principais

fenômenos de diplomacia no país, apesar da principal forma de diplomacia

federativa ser, ainda hoje, aquela desenvolvida pelo Estado (União Federal).

O autor defende que a paradiplomacia pode ser uma ferramenta de incorpora-

ção e integração dos diferentes níveis da federação brasileira ao sistema inter-

nacional, contribuindo para a redução das disparidades regionais e para o

fortalecimento da integração nacional.

Frente ao panorama traçado e à expressiva importância do tema, o objeti-

vo central do estudo aqui apresentado é conhecer e analisar as estratégias de

inserção internacional dos governos subnacionais brasileiros na esfera munici-

pal, promovendo preliminarmente uma visão geral do fenômeno paradiplomático

no seu arcabouço teórico, e apresentando algumas linhas gerais e distinções

verificadas nos vários continentes. A partir daí, será construído um panorama

da paradiplomacia dos principais municípios das distintas regiões do país e,

com este intento, a obra apresenta a pesquisa realizada pela autora, a qual se

constitui no primeiro estudo de amplo alcance realizado sobre a paradiplomacia

contemporaneamente no Brasil. Este focalizou as atividades externas

2 [...] urban growth, mounting poverty, population concentration, and unplanned spatial activities
have exacerbated the complexities of urban administration. There is lack of institutional and
managerial capacities in implementing poverty alleviation and slum upgrading in urban civic
bodies. City Governments should be enabled to have the capacities and skills to administer service
outsourcing, publicprivate partnerships for infrastructure development, effective services delivery
and poverty alleviation programmes. (UNI-HABITAT, 2007, p. 14)
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desenvolvidas por 72 municípios, analisando o período que se inicia em 1990

até primeiro trimestre do ano de 2008, ouvindo os gestores responsáveis pelas

relações internacionais no sistema destas prefeituras.

Os municípios foram selecionados com base em critérios não apenas

populacionais e econômicos, mas também em outros aspectos considerados

pela autora como propulsores para a ação internacional municipal (Quadro 1),

identificando aqueles que atendiam a, pelo menos, um destes critérios (ver re-

lação completa dos municípios no capítulo 2). A estruturação deste livro segue

aquela adotada na pesquisa empreendida: primeiramente traz o mapeamento

das atividades paradiplomáticas desenvolvidas pelos 72 municípios seleciona-

dos, e, em um segundo momento, apresenta o estudo de caso realizado sobre a

atividade paradiplomática do município de Salvador-Ba, onde a autora acom-

panhou e analisou o processo de criação e implantação da sua estrutura voltada

para as relações internacionais, cobrindo o período do triênio março 2005-mar-

ço 2008, quando se encerrou a pesquisa.

Quadro 1 - Critérios adotados na seleção dos municípios para a pesquisa
Base: IBGE (2000).          (RI – Relações Internacionais)

Na conclusão, o estudo apresenta elementos que pretendem contribuir

ainda para o aumento do interesse sobre a atuação internacional dos governos

subnacionais brasileiros, fomentando novas pesquisas no campo – que, vale

sublinhar, dialogam com distintas áreas do conhecimento, a exemplo das Ciên-

cias Políticas, Sociais, Econômicas, Administrativas e Jurídicas, além das Rela-

ções Internacionais.

Ser capital de Estado brasileiro;
Apresentar volume populacional não inferior a 500 mil habitantes[1];
Ser sede ou importante cidade de região metropolitana;
Possuir centro universitário de relevância nacional;
Ser cidade histórica/com vocação turística de visibilidade  internacional;
Ser município fronteiriço de importância regional e estratégica;
Apresentar decisores com presença em eventos específi cos voltado para as RI;
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