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Mapeamento da realidade paradiplomática dos
municípios brasileiros

Uma visão preliminar da paradiplomacia no Brasil
Tendo percorrido, o capítulo precedente, a realidade paradiplomática de

experiências estrangeiras nos seus diversos continentes e principais países do

sistema federal, bem como aqueles com sistema unitário descentralizado no

interesse de entender as linhas gerais desta ação e o grau de concertação entre

os governos subnacionais e os seus governos centrais, este capítulo direciona

agora seu olhar para o Brasil. Precedendo a apresentação da realidade empírica

da paradiplomacia brasileira nos municípios analisados, frente aos resultados

da pesquisa realizada, o que será apresentado adiante, vale destacar algumas

características gerais do quadro nacional em relação ao fenômeno para-

diplomático dos entes subnacionais.

No atual ordenamento jurídico brasileiro evidencia-se uma lacuna, uma

vez que não existem competências definidas e nem reconhecimento legal para

as ações internacionais de estados federados e municípios. Começam a surgir

propostas de mudanças constitucionais visando a um espaço legal de atuação

paradiplomática aos entes nacionais, a exemplo da Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) 475/2005 da Paradiplomacia, apresentada pelo ex-deputado fede-

ral André Costa (PDT/RJ), a qual propôs que fosse dado respaldo constitucional

aos atos, acordos e convênios internacionais firmados por estados, Distrito Fe-

deral e municípios brasileiros com outros entes de estados estrangeiros, o que,

porém ainda não vingou. Na visão de Rodrigues (2004b) os movimentos

subnacionais brasileiros de Estados e Municípios estão fortemente ligados a

dois fatores, um de ordem interna e outro de ordem externa. O primeiro está

vinculado à crise federativa que acomete o País, no contexto da desigualdade

socioeconômica entre regiões e Estados da federação, enquanto que o fator de

ordem externa está diretamente ligado à “conformação do novo sistema inter-

nacional que favorece e estimula a participação direta do poder local nas rela-

ções internacionais”.
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A paradiplomacia dos municípios brasileiros vêm aumentando

gradativamente desde os anos 1980, porém uma política externa federativa, que

implica ações concertadas de unidades locais para alcançar alguma inserção

internacional, é registrada apenas a partir dos anos 1990, em algumas grandes

cidades do país. Não obstante a característica do atual ordenamento jurídico

brasileiro, as cidades brasileiras participam do movimento de projeção nas rela-

ções internacionais, porém com grande assimetria de atuação. Evidencia-se tam-

bém um crescente aumento da capacidade de articulação interna e internacional

dos municípios, seja através de associações e entidades representativas, como a

Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos,

seja mediante redes internacionais regionais, a exemplo da Mercocidades, im-

plantada em 1995, porém, apenas as cidades maiores, sobretudo as globais e

megacidades, começaram a exercer alguma forma de paradiplomacia. Uma ini-

ciativa de articulação dos entes subnacionais que merece ser citada é o Fórum

de Secretários e Dirigentes municipais de Relações Internacionais (com cinco

edições realizadas, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009). No próprio Fórum das Se-

cretarias de RI há um movimento de se criar uma associação dos secretários de

Relações Internacionais.

Há três casos brasileiros de municípios de destaque na ação internacio-

nal: Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, que exibem respectivamente sua inser-

ção internacional por meio de divulgação de best practices (Curitiba, com

planejamento urbano e Porto Alegre com orçamento participativo), decorrentes

de políticas de boa governança, por projeção dada por um megaevento global

(Porto Alegre, tendo sediado o Fórum Social Mundial), e por ação estratégica

institucional voltada às relações internacionais (caso da cidade de São Paulo).

O marco do reconhecimento do governo federal, com relação às ações

internacionais federativas de estados e municípios, foi a criação da Assessoria

de Relações Federativas (ARF), ainda que de forma reativa, na visão de Rodrigues

(2004b), vinculada ao gabinete do ministro das Relações exteriores, posterior-

mente transformada na Assessoria para Assuntos Federativos e Parlamentares

(AFEPA). Tem por objetivo “fazer a interface entre o referido ministério e os

governos de estados e municípios brasileiros.” Para dar maior capilaridade à

conformação da política externa nacional e melhor captar os interesses das uni-

dades federadas na formulação da política externa, o governo federal instalou

vários escritórios do Itamaraty em estados ou regiões do país. Até o ano de

2008, existiam oito escritórios regionais nos estados do Rio Grande do Sul,

Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e
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Amazonas. Mais uma unidade regional de representação do Itamaraty foi insta-

lada em novembro de 2009, desta vez na capital do Estado da Bahia.

Apesar dos pontos de capilarização do Ministério das Relações Exterio-

res do Brasil (MRE), constata-se uma carência de mecanismos de relações

intergovernamentais, tendo começado assim a surgir propostas de criação des-

tes,  a exemplo de um Comitê de Articulação Federativa como um órgão dentro

do governo federal voltado para congregar a União e os Municípios (RODRIGUES,

2004b).

Destarte, após as características gerais do estágio da paradiplomacia em

geral no país, aqui apontadas, o capítulo prossegue adentrando na etapa empírica

do mapeamento dos setenta e dois municípios brasileiros analisados.

Etapa preliminar: a pesquisa eletrônica
A metodologia multicritério que embasou a seleção dos municípios-alvo

desta pesquisa definiu setenta e dois municípios que atenderam a pelo menos

um dos critérios estipulados, conforme indicamos na introdução deste livro. Os

quadros 5 e 6, detalhados a seguir, apresentam estes municípios por região do

país, cobrindo vinte municípios nas Regiões Norte e Nordeste além de cinquenta

e dois nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Gráfico 9  – Resultado percentual da seleção  de municípios por região

Cidade histórica

Gestor par�cipante evento RI

Centro Univ

RM-Principais cidades

Cidade Fronteiriça

População > 500 Mil

Capital

3%

3%

7%

7%

7%

28%

45%
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REGIÃO ESTADO MUNICIPIO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1

Norte /  
Nordeste

Acre Rio Branco - AC Capital

2 Alagoas Maceió - AL Capital

3 Amazonas Manaus - AM Capital

4 Amapá Macapá - AP Capital

5 Bahia Salvador - BA Capital

6 Bahia Camaçari - Ba RM – principais cidades

7 Bahia Feira de Santana - BA População > 500 Mil

8 Ceará Fortaleza - CE Capital

9 Maranhão São Luís - MA Capital

10 Pará Belém - PA Capital

11 Paraíba João Pessoa - PB Capital

12 Paraíba Campina Grande - PB Centro Univ

13 Pernambuco Jaboatão dos
 Guararapes-PE População > 500 Mil

14 Pernambuco Recife - PE Capital

15 Pernambuco Olinda - PE cidade histórica

16 Piauí Teresina - PI Capital

17 Rio Grande Do Norte Natal - RN Capital

18 Rondônia Porto Velho - RO Capital

19 Roraima Boa Vista - RR Capital

20 Sergipe Aracaju - SE Capital

Municípios selecionados na Região Norte / Nordeste 20

Quadro 5 – Municípios selecionados Regiões Norte/Nordeste

A seleção dos municípios foi realizada mediante análise do atendimento

de cada município a um dos sete critérios definidos, prioritariamente na

sequência indicada no fluxo apresentado anteriormente no tópico Procedimentos,

técnicas e delimitação da pesquisa. O município foi assim enquadrado em uma

categoria “Tipo” de município, com base no primeiro critério atendido.

A pesquisa foi desenvolvida partindo da identificação dos municípios

brasileiros que desenvolvem relações internacionais e prosseguiu com a análise

da estrutura orgânica de que eles dispõem para tal. Considerou-se que um órgão

é formalmente instituído na administração pública municipal quando inicial-

mente um projeto de lei é proposto e encaminhado pelo prefeito à Câmara Mu-

nicipal de Vereadores, sendo esta o órgão deliberativo do governo nesta instância,

cabendo-lhe no foco de função administrativa única, a organização interna des-

ta esfera de governo. Tal projeto ao ser aprovado gera a publicação de lei que

cria o referido órgão, provendo-o de uma estrutura orgânica e de um regimento.

Este é o instrumento que define as competências no âmbito do órgão, incluin-

do-se os cargos em comissão criados por lei, além das funções de confiança

(estas criadas por decreto).
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Quadro 6 - Municípios selecionados Regiões Norte/Nordeste

44
SUL / 

SUDESTE São Paulo 

São José dos Campos População > 500 Mil

45 São Paulo Capital

46 Sorocaba População > 500 Mil

47

CENTRO - 
OESTE

Mato Grosso do Sul
Campo Grande Capital

48 Ponta-Porã Fronteira

49
Mato Grosso

Corumbá Fronteira

50 Cuiabá Capital

51 Goiás Goiânia Capital

52 Tocantins Palmas População > 500 Mil

Municípios selecionados na Região Sul / Sudeste / 
Centro-Oeste 52

TOTAL GERAL DE MUNICÍPIOS BRASILEIROS 
SELECIONADOS 72

REGIÃO ESTADO MUNICIPIO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1

SUL / 
SUDESTE

Espírito Santo Vitória Capital

2

Minas Gerais

Belo Horizonte Capital

3 Contagem População > 500 Mil

4 Ipatinga Sede RM

5 Ouro Preto Cidade histórica e sede Evento (Prot.Ouro Preto)

6 Rio Preto RM-cidade relevante

7 Uberlândia População > 500 Mil

8

Paraná

Curitiba Capital

9 Foz do Iguaçu Fronteira

10 Londrina Centro Universitário

11 Maringá RM-cidade relevante

12

Rio de Janeiro

Duque de Caxias População > 500 Mil

13 Nova Iguaçu População > 500 Mil

14 Rio de Janeiro Capital

15 São Gonçalo População > 500 Mil

16

Rio Grande do Sul

Caxias Centro Univ

17 Chuí Fronteira

18 Gravataí Gestor em evento de RI

19 Itaqui Fronteira

20 Jaguarão Fronteira

21 Porto Alegre Capital

22 Santa Maria Centro Univ

23 Santana do Livramento Fronteira

24 São Borja Fronteira

25 Uruguaiana Fronteira

26

Santa Catarina

Florianópolis Capital

27 Blumenau RM-cidade relevante

28 Joinville Sede RM

29

São Paulo 

Americana População >= 500 Mil

30 Campinas Centro Universitário

31 Cubatão População > 500 Mil

32 Diadema População > 500 Mil

33 Guarulhos População > 500 Mil

34 Itu População > 500 Mil

35 Jacareí Gestor em evento de RI

36 Jundiaí População > 500 Mil

37 Osasco População > 500 Mil

38 Ribeirão Preto População > 500 Mil

39 São Caetano RM-cidade relevante

40 Santo André População > 500 Mil

41 Santos Sede RM

42 São Bernardo do Campo População > 500 Mil

43 São José do Rio Preto População > 500 Mil
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Na prática, focalizando-se a esfera municipal, interesse deste estudo,

a pesquisa empírica constatou a presença de muitas estruturas com equipes

constituídas em franca operação na área de relações internacionais, porém que

ainda não estão previstas e não constam do organograma das prefeituras por

não terem sido legalmente institucionalizadas aprovadas por lei e publicadas

no Diário Oficial do Município (DOM). Tais instâncias não possuem uma lega-

lização das suas bases organizacionais (a exemplo de regimento com definição

de competências, delineamento de funções e organograma) aprovada por lei.

Com frequência, são estruturas simples, com tendência à horizontalização, pou-

cos níveis hierárquicos e reduzido grau de subordinação, sendo as equipes fre-

quentemente compostas por profissionais que atuam no nível de assessores ou

mesmo assistentes em áreas distintas, chefiados por um assessor principal, este

responsável pela estrutura. Surpreendentemente, porém, podem às vezes con-

tar com equipes quantitativamente numerosas, com distribuição de competên-

cias internamente, ainda que não legalmente formalizadas.

Um exemplo concreto é o caso do município de Salvador cuja atuação

paradiplomática já adquire uma visibilidade nacional e mesmo internacional (ainda

que em grau embrionário), porém a unidade responsável pelas relações internaci-

onais do município e identificada como Secretaria Extraordinária de Relações

Internacionais (SECRI) ainda não foi criada por lei, sendo institucionalmente um

Gabinete extraordinário vinculado à Secretaria de Governo.

Assim, doravante, este trabalho referir-se-á de forma simplificada aos mu-

nicípios com estrutura orgânica voltada para Relações Internacionais (RI) ou ain-

da, simplesmente aos municípios com estrutura de RI, ou “com instância de RI”,

aqueles municípios que possuem uma instância administrativa específica, já

legalmente institucionalizada ou não, voltada para o desenvolvimento da

paradiplomacia, ou seja, para o tratamento das questões internacionais, ainda

que não de forma exclusiva, eventualmente absorvendo o tratamento de questões

de outra esfera a exemplo de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rela-

ções Internacionais. Tais instâncias aqui aludidas estarão necessariamente con-

tando com equipe delineada voltada para a ação paradiplomática, em alguns casos

composta por um único integrante, normalmente aqui um assessor.

Destarte, esta etapa inicial apontou como resultados preliminares que

dos setenta e dois municípios pesquisados, apenas dezenove indicaram nos

seus sites a existência de uma estrutura orgânica voltada para RI no sistema da

prefeitura municipal, conforme (Quadro 7) a seguir. Destas, foram apontadas

três coordenadorias, três assessorias e nove secretarias específicas, além de dois

órgãos em nível de gabinete.
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CIDADE Status ESTRUTURA

1 Salvador - BA Gabinete Gabinete de Relações Internacionais

2 Camaçari - BA Órgâo específi co Secretaria Particular e Coordenação de R.I.

3 Fortaleza - CE Assessoria Assessoria Internacional

4 São Luís - MA RI em uma Secret.outra Secretaria de Articulação Institucional 

5 Belo Horizonte - MG Órgâo específi co Secretaria Municipal Adjunta de R.I.

6 Curitiba - PR Órgâo específi co Secretaria Extraordinária de RI e Cerimonial

7 Recife - PE Coordenadoria Coordenadoria de Relações Internacionais 

8 Rio de Janeiro - RJ Órgâo específi co Não informado

9 Porto Alegre - RS Gabinete Gab.de Captação de Rec.e Investimentos

10 Santa Maria - RS Órgâo específi co Secr.do Município de Captação de Rec. e RI

11 Florianópolis - SC Assessoria Assessoria Especial para Assuntos Internacionais

12 Campinas - SP Órgâo específi co Secretaria de Cooperação Internacional

13 Guarulhos-SP Coordenadoria Coordenadoria de Relações Internacionais 

14 Itu - SP Órgâo específi co Secretaria de Relações Externas

15 Osasco-SP Coordenadoria Coordenadoria de Relações Internacionais

16 Santo André - SP RI em uma Secret.outra Secr.Desenv.e Ação Regional / Diret.de RI 

17 Santos-SP Assessoria Assessoria de Relações Internacionais

18 S.Bernardo do Campo - SP Órgâo específi co Secretaria de Relações Internacionais

19 São Paulo - SP Órgâo específi co Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Total de Municípios 19

Quadro 7 – Municípios com Estrutura de RI
Fonte: Sites municipais

Os dados obtidos nos sites municipais (ver relação dos sites nas referên-

cias bibliográficas) quanto aos aparatos públicos voltados para as relações in-

ternacionais desenvolvidas nesta esfera governamental, foram consolidados,

produzindo o panorama sintético apresentado no Quadro 8 a seguir, o que evi-

denciou a priori, um índice bastante exíguo destes municípios (apenas 26% dos

municípios selecionados para a pesquisa) que já exibiam alguma estrutura vol-

tada para ações paradiplomáticas. A sequência da pesquisa em campo mostrou

que muitos destes efetivamente já contam com estruturas de RI, porém não

legalmente institucionalizadas, o que pode justificar a lacuna de publicação

destas nos sites oficiais.

 Quadro 8 - Quadro-Síntese Municípios com Estrutura de RI
 Fonte: Baseado nos sites municipais

Estrutura /Status do órgão Qtde. Municípios

Secretaria 9 Camaçari, Belo Horizonte. Curitiba, Rio de Janeiro, Santa 
Maria, Campinas, Itú, São Bernardo do Campo e São Paulo

Assessoria 3 Fortaleza, Florianópolis, Santos

Coordenadoria 3 Recife, Guarulhos, Osasco

Gabinete 2 Salvador, Porto Alegre

RI desenvolvida sob outro Órgão 2 Santo André e São Luís
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Panorama institucional da paradiplomacia municipal
O aprofundamento da visão preliminar do aparato institucional munici-

pal para RI obtida por meio da pesquisa eletrônica acima apontada foi promovi-

do com a pesquisa diretamente aplicada junto aos setenta e dois municípios

selecionados. Conforme já explanado anteriormente, após a obtenção do exíguo

índice de respostas espontâneas de apenas 9% (nove), a ação ativa via contatos

e entrevistas telefônicas com gestores municipais conseguiu conferir a esta pes-

quisa o caráter censitário dentro do universo dos municípios que atenderam

aos critérios de seleção definidos pela pesquisa (ver Introdução, cf. Quadro 1),

obtendo-se assim respostas de todos os setenta e dois municípios selecionados.

Os quadros constantes do apêndice A, apresentam a relação dos municípios

cujos gestores responderam aos questionários da pesquisa, com seu respectivo

volume populacional.

Um ponto que vale a pena ressaltar aqui refere-se ao grau de desatualização

das informações disponibilizadas pelos sites municipais, conforme já anterior-

mente aludido. A pesquisa, com base nestes sites, identificou apenas 19 muni-

cípios detentores de algum órgão voltado para o tratamento das relações

internacionais (correspondendo a 26% do universo pesquisado), enquanto que

a pesquisa com base em dados primários coletados na mesma época mostrou

que 29 destes já possuíam algum aparato administrativo voltado para atuação

paradiplomática do município, elevando o percentual anterior para 40%. Este

aparato pode significar um órgão institucionalizado ou, em diversos casos, ape-

nas um assessor dedicado aos assuntos internacionais, normalmente ligado ao

gabinete do prefeito ou a uma secretaria municipal de governo.

Os quadros 9 e 10 trazem analiticamente estes 72 municípios e a estrutu-

ra da área voltada para o tratamento das relações internacionais existente.

Assim, o panorama final da pesquisa indicou que a grande maioria dos

municípios pesquisados – 71%, exerce alguma atividade  paradiplomática, con-

tra 29% ainda não atuantes na área internacional. Não obstante o quadro, um

significativo percentual que se aproxima da metade dos municípios atuantes

(43%) o faz sem qualquer aparato estrutural voltado para as atribuições deste

campo, como veremos adiante.
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Gráfico 10 – Municípios atuantes vs. não atuantes em RI
Base: 72 Respondentes.

Já no foco das estruturas institucionalizadas, dos 72 respondentes, 40%

atuam em RI com algum aparato público municipal. Destes, o elevado índice de

83% possui uma instância que trata das RI, ainda que em muitos casos,

estruturada de forma bastante incipiente, enquanto que os 17% restantes atu-

am nas RI com um assessor único conforme gráficos a seguir apresentados.

Gráfico 11 – Municípios e Estruturas de RI
Base: 72 Respondentes.

Gráfico 12 - Órgãos de RI v.s Assessorias (individuais)
Base: 72 Respondentes.

Municípios com 
atuação 

paradiplomá�ca
71%

Municípios
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29%

Municípios 
com estrutura 

de RI
40,3%

Municípios 
sem estrutura 

de RI
59,7%

Órgão de RI
83%

Assessoria 
Individual

17%
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Quadro 9 – Municípios com estrutura de RI
Base: 72 Respondentes.

Quadro 10 - Municípios sem estrutura de RI
Base: 72 Respondentes.

Região Estado Cidades com RI Estrutura que trata RI

1

NORDESTE

BA CAMAÇARI Secr.Adjunta/sob SEGOV

2 CE FORTALEZA Assessoria/ Coordenadoria

3 PE RECIFE Órgão sob uma Secretaria

4 BA SALVADOR Órgão sob uma Secretaria

5

NORTE

PA BELÉM Assessoria/ Coordenadoria

6 RR BOA VISTA Assessoria/ Coordenadoria

7 AC RIO BRANCO Assessoria/ Coordenadoria

8

SUDESTE

MG BELO HORIZONTE Órgão sob uma Secretaria

9 SP CAMPINAS Secretaria de RI

10 SP DIADEMA Órgão sob uma Secretaria

11 SP GUARULHOS Assessoria/ Coordenadoria

12 SP ITU Secretaria autônoma de RI

13 SP JUNDIAÍ Órgão sob uma Secretaria

14 SP OSASCO Assessoria/ Coordenadoria

15 RJ RIO DE JANEIRO Assessoria/ Coordenadoria

16 SP SANTO ANDRÉ Órgão sob uma Secretaria

17 SP SANTOS Assessoria/ Coordenadoria

18 SP SÃO BERNARDO DO CAMPO Secr.RI e outros Temas

19 SP SAO JOSÉ DO RIO PRETO Órgão sob uma Secretaria

20 SP SÃO PAULO Secretaria RI

21 SP SOROCABA Órgão sob uma Secretaria

22 ES VITÓRIA Assessoria/ Coordenadoria

23

SUL

RS CAXIAS DO SUL Órgão sob uma Secretaria

24 PR CURITIBA Secr.Adjunta/sob Secretaria

25 SC FLORIANOPOLIS Assessoria/ Coordenadoria

26 RS FOZ DO IGUAÇU Secretaria RI

27 SC JOINVILLE Órgão sob uma Secretaria

28 RS PORTO ALEGRE Secr.RI e outros Temas

29 RS SANTA MARIA Secr.RI e outros Temas

Sem atuação paradiplomática

Região Estado Cidade

1

Centro-Oeste

GO Goiânia

2 MS Campo Grande

3 MS Ponta-Porã

4 TO Palmas

5

Nordeste

AL Maceió

6 PE Jaboatão dos Guararapes

7 SE Aracaju

8 Norte RO Porto Velho

9

Sudeste

MG Contagem

10 MG Rio Preto 

11 RJ Duque de Caxias

12 RJ Nova Iguaçu 

13 SP Americana

14 SP São José dos Campos

15

Sul

PR Londrina

16 RS Chuí

17 RS Itaqui

18 RS Jaguarão 

19 RS São Borja

20 RS Uruguaiana

21 SC Blumenau

Com atuação paradiplomática

Região Estado Cidade

1 Centro-
-Oeste

MS Corumbá

2 MT Cuiabá

3

Nordeste

BA Feira de Santana

4 MA São Luis

5 PB Campina Grande

6 PB João Pessoa

7 PE Olinda

8 PI Teresina

9 RN Natal

10
Norte

AM Manaus

11 AP Macapá

12

Sudeste

MG Ipatinga

13 MG Ouro Preto

14 MG Uberlândia

15 RJ São Gonçalo

16 SP Cubatão

17 SP Jacareí

18 SP Ribeirao Preto

19 SP São Caetano do Sul

20

Sul

PR Maringá

21 RS Gravataí

22 RS Santana do Livramento
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Gráfico 13 – Regiões com órgãos voltados para RI
Base: 29 respondentes

As regiões Norte/Nordeste juntas mostraram ser detentoras de apenas

24% dos órgãos municipais de RI implantados no Brasil, enquanto a seleção

dos municípios para a pesquisa, efetuada com base nos sete critérios anterior-

mente apresentados (Gráfico 13), considerados propulsores dos municípios ao

ambiente internacional, apontou a inexistência de município detentor de um

órgão voltado para RI na região Centro-Oeste. Frente a estes dados preliminares

obtidos na pesquisa, cabem algumas reflexões e constatações preliminares. Pri-

meiramente, a conhecida realidade de disparidade socioeconômica existente

no país mostra-se claramente refletida na localização dos aparatos municipais

voltados o tratamento dos assuntos internacionais, pois menos de 25% destes

situam-se fora do eixo Sul/Sudeste, contra o índice de 76%. de órgãos de RI

deste eixo.

Outro aspecto interessante, porém não surpreendente e depreendido neste

momento preliminar da pesquisa é a presença preponderante destas estruturas

nas regiões que constituem o eixo econômico brasileiro, ou seja, o eixo Sul-

Sudeste. Estas duas regiões abrigam quase 76% dos aparatos municipais com

atribuições voltadas para o tratamento de questões internacionais, enquanto a

região centro-oeste ainda não iniciou este processo.

Norte
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Nordeste 
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Sudeste 
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Sul
24,1%
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Gráfico 14 - Regiões brasileiras com alguma atuação
paradiplomática (com ou sem estrutura orgânica)
Base: 51 respondentes

Por outro lado, fora do eixo Sul/Sudeste já estão presentes 35% dos muni-

cípios brasileiros que hoje apresentam alguma atuação paradiplomática, con-

forme gráfico 14. Outro aspecto é o não negligenciável índice de 28% de

municípios brasileiros que, mesmo possuindo atributos mobilizadores para uma

ação internacional, ainda não tenham definido uma estratégia paradiplomática

ou um foco de atuação internacional. Isso evidencia uma precariedade da cone-

xão destes municípios com a realidade flagrante da modernidade avançada, na

qual a interdependência econômica e o desenvolvimento das redes são dados

irrefutáveis.

Análise da ação paradiplomática dos municípios brasileiros

A paradiplomacia dos municípios sem estrutura de RI
Focalizando os municípios que não possuem qualquer estrutura formal

voltada para as RI, várias informações de interesse merecem ser trazidas a fim

de compreender a paradiplomacia municipal no Brasil atual. Um primeiro pon-

to de reflexão advém da constatação do expressivo número de municípios,

(correspondendo a 40% dos municípios que atuam nas RI e a 30% do total dos

municípios pesquisados), que desenvolvem alguma forma de paradiplomacia,

ainda que de caráter “mínimo”, segundo tipologia de Philippart (1999 apud

PAQUIN, 2004) apresentada anteriormente, sem exibir oficialmente esta atua-

ção nos sites municipais, vista a inexistência de qualquer instância formalizada

voltada para tal finalidade nesta esfera (Gráfico 15).

Norte
10%

Nordeste 
21%

Sudeste
45%

Sul
20%
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Oeste

4%
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Gráfico 16 - Municípios com ação internacional vs exis-
tência de órgão RI
Base: 51 Respondentes.

Este quadro denota uma verdadeira teia que se forma no âmbito munici-

pal voltada para o desenvolvimento de ações internacionais, que por não esta-

rem sendo conduzidas por instâncias formais implantadas, apresenta dois

aspectos que podem ser problemáticos do ponto de vista da democracia: o pri-

meiro refere-se à inexistência de controle por parte da instância de governo

central, o que poderia acarretar eventuais riscos de desalinhamentos quanto a

políticas e ações, e o segundo diz respeito à impossibilidade de potencialização

destas ações e de cooperação intermunicipal, uma vez que elas não chegam ao

conhecimento amplo da esfera pública e tampouco da sociedade. A falta de

institucionalização pode assim acarretar impossibilidade de transparência e

controle democrático das ações desenvolvidas, além de prejudicar processos

mais sinérgicos de projetos conjuntos e dinâmicas de redes intermunicipais.

Outro ponto de interesse na análise do panorama dos municípios com

atuação paradiplomática sem órgão específico para este fim é a sua distribuição

espacial no território nacional, o que está apresentado no gráfico a seguir.

Gráfico 15 - Municípios pesquisados vs Paradiplomacia
Base: 72 Respondentes.

Desenvolvem 
paradiplomacia 
com estrutura 

de RI 
40%

Desenvolvem 
Paradiplomacia 
sem estrutura 

de RI                        
31%

Não 
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paradiplomacia
29%

Municípios 
com 

estrutura 
R.I.
40%

Municípios 
sem 

estrutura 
R.I.
60%
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Gráfico 17 - Municípios com atuação paradiplomática
sem estrutura de RI vs.Regiões

Este panorama aponta para uma mobilização de todas as regiões no sen-

tido do exercício paradiplomático. Contrastando esta situação com a realidade

anteriormente apresentada dos municípios que desenvolvem ações internacio-

nais com aparato de RI (Gráfico 13), chama a atenção o incremento da ação na

região Nordeste, responsável por apenas 13,8% das atuais estruturas munici-

pais de RI institucionalizados no país, mas que exibe agora 32% de municípios

com ação internacional, ainda que sem órgão específico.

Continua também na linha de frente a região Sul-Sudeste, antes com 75,8%

dos municípios atuantes com instâncias voltadas para o tratamento das RI, apre-

sentando agora conjuntamente, 50% dos municípios que atuam sem aparato

orgânico para a área. Percebe-se, igualmente, que a tendência à institu-

cionalização é mais forte no sul-sudeste do país.

Já a região Centro-Oeste que não apresentou nenhum município com es-

trutura voltada para RI dentro da seleção feita preliminarmente para a pesquisa,

exibe agora o índice de 9% dos municípios brasileiros com atuação

paradiplomática sem estrutura orgânica para este fim.

Outro aspecto que chama a atenção nos resultados da pesquisa junto aos

gestores municipais e que merece ser ressaltado é a existência de alguns muni-

cípios que já foram possuidores de tais estruturas, mas que retrocederam e as

desativaram posteriormente. Este é o caso de São Caetano do Sul e Maceió.

O primeiro foi detentor de um órgão denominado Casa do Mercosul, direcionado

prioritariamente para tratamentos de temas ligados à integração regional, o qual

foi desativado há cerca de três anos, segundo os responsáveis, motivado por

questões partidárias, transformando-se na Diretoria de Desenvolvimento Eco-

nômico que atua hoje com status de Secretaria, ligada diretamente ao prefeito.

Atualmente este município prevê implantar no curtíssimo prazo outra estrutu-

ra específica para a atribuição das suas relações internacionais, a qual deverá
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estar ativa em 2008, sob forma de Coordenadoria ligada à atual Diretoria de

Desenvolvimento Econômico.

Por seu turno, Maceió possuía na sua estrutura a Secretaria Municipal de

Intercâmbio internacional, cujo foco principal de ação se voltava para a capta-

ção de recursos, principalmente para os eixos turísticos e de saneamento, bus-

cando cooperação para resolver problemas municipais. O órgão perdurou por

apenas uma gestão, do ano de 2000 ao início de 2005, sendo desativado nesta

época devido a questões político-partidárias. As questões políticas podem aqui

estar associadas à baixa prioridade que ainda parece ser dada pelos gestores

municipais às questões internacionais, frente ao atendimento das necessidades

básicas da população (programas de saúde ou educação fundamental, por

exemplo), resultando muitas vezes na descontinuidade de ações e programas

nas gestões subsequentes, bem como na modificação ou mesmo na extinção da

estrutura dos governos municipais voltadas para o tratamento dos assuntos in-

ternacionais, gerando assim a dificuldade de construção de uma ação externa

municipal mais coerente, além de desestimular a formação de quadros de servi-

dores especializados na área.

Quanto à existência de projeto para criação de uma estrutura voltada para

o tratamento dos temas internacionais na agenda municipal, os dados da pes-

quisa demonstram a inexistência de projetos desta ordem neste nível de gover-

no no horizonte dos 12 meses vindouros (até fins de 2008), o que se mostra

coerente com a realidade presente de ano eleitoral. Três exceções aqui foram

verificadas, frente aos municípios de São Caetano do Sul (já apontado anterior-

mente), Cubatão, este com projeto de criação de uma Diretoria de RI, previsto

para tramitar brevemente na Câmara, além de Uberlândia. Este último acaba de

definir uma reforma estrutural na qual pleiteia a criação de uma assessoria de

relações internacionais sob a tutela administrativa da Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico e Turismo; proposta esta que será agora submetida ao prefei-

to para prosseguir para tramitação na Câmara visando à aprovação. Uberlândia

já vem se mobilizando com uma atuação paradiplomática, gerando relações co-

merciais com outros centros urbanos do exterior, o que propiciou a abertura da

filial da Câmara Americana de Comércio – AMCHAM Uberlândia, 9ª unidade

da entidade no Brasil e 2ª unidade implantada em cidade do interior do Brasil.

Além disso, encontra-se em desenvolvimento a parceria internacional para co-

operação com a China (cidade de Heze). Ademais, Uberlândia foi apontada pelo

gestor respondente desta pesquisa como a 10ª cidade do Brasil em número de

eventos internacionais ali sediados.
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Já no município carioca de São Gonçalo, o gestor entrevistado indicou a

meta de criar uma estrutura para RI no ano de 2008, não havendo, porém algo

mais concreto até o momento em que esta pesquisa se encerrou. Assim, a análi-

se da atuação paradiplomática dos municípios que não possuem estrutura es-

pecífica para o tratamento das questões internacionais, conclui que, mesmo de

forma tímida, estes evidenciaram atuar em todas as cinco grandes áreas em que

os governos estaduais desenvolvem sua paradiplomacia, conforme visto por

alguns autores (NUNES, 2005), citando-se articulação institucional, atração de

investimentos produtivos, promoção comercial e turística, cooperação

internacional e área institucional.  Por fim, é apresentado a seguir, nos diversos

quadros de número 11 a 15, um panorama com as principais ações6 internacio-

nais desenvolvidas pelos municípios brasileiros que não possuem aparato mu-

nicipal formalizado para este fim, com a identificação dos órgãos que executaram

tais ações, conforme respostas obtidas na pesquisa.

6 Ações citadas de forma sucinta em pesquisa cujo foco principal foi explorar a atuação
paradiplomática desenvolvida pelos municípios com órgãos institucionalizados voltados para o
tratamento das questões internacionais, não tendo, portanto buscado, nesta etapa, o aprofundamento
da atuação internacional dos municípios não possuidores deste aparato na máquina pública desta
esfera de governo.

Quadro 11– Ações desenvolvidas por municípios sem órgãos de RI-REGIÃO NO

NORTE
Município Ação Órgão executor

Manaus

·   Acordos de Cooperação (em andamento)

·   Acordos de Irmanamento (em andamento) -  
Hamamatsu (Japão) e Santo Domingo (República 
Dominicana); 

·    Irmanamento com cidade no Equador (em 
avaliação)

·   Negociação de aporte de capital da Comunidade 
Andina de Fomento (CAF) para urbanização da 
cidade 

Gabinete do Prefeito,

Secretaria de Urbanismo 
e Obras

São Luís

·   Captação de recursos junto a organismos 
internacionais (BIRD, BID, Cities Aliance)

·   Parcerias com ONGs internacionais

·   Parcerias com o Governo Francês para Ações 
de foco cultural no centro-histórico (por meio da 
Casa França-Maranhão) 

·   Convênios e parcerias com Embaixada da 
Canadá/ CIDA 

·   Parceria com a Comunidade Européia (Projeto 
Emplenet)

·   Acordo de Cooperação com o Governo espanhol

Secretaria Municipal 
de Planejamento e 
Desenvolvimento – 
SEPLAN, Fundação 

Municipal de Patrimônio 
Histórico-FUMPH, 

Secretaria Municipal de 
Governo-SEMGOV

Macapá

·   Intercâmbio Cultural com Caiena (Guiana)

·   Participação conjunta em eventos nacionais e 
    bi-nacionais (Macapá Verão, Carnaval de 

Caiena)

NI = Não Informou
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Quadro 12 – Ações desenvolvidas por municípios sem órgãos de RI-REGIÃO NE

NORDESTE
Município Ação Órgão executor

Feira de 
Santana

·   Acordo de Irmanamento com Barcelona
Não Informou (NI)·   Empréstimo junto à Comunidade Andina de 

Fomento

Maceió
·   Captação de recursos junto ao BID visando 

à modernização      da gestão municipal 
(administrativo e fi scal)

Gab.Prefeito, Secr.de 
Governo; Planejamento.

Olinda

·   Participação em Projetos ligados à União 
Européia

Secretaria de Obras

Secretaria de Patrimonio, 
Ciência, 

Cultura e Turismo

·   Acordos de Irmanamento com cidade de Vila do 
Conde (Portugal) e Cassino (Itália)

·   Eleita Secretaria Regional para América latina 
e Caribe das Cidades Patrimônio Cultural da 
UNESCO

·   Programa de infra-estrutura urbana em áreas de 
baixa 

    renda – Prometrópole (Banco Mundial- BIRD); 

·   Habitar Brasil - HBB

São Luís

·   Captação de recursos junto a organismos 
internacionais (BIRD, BID, Cities Aliance)

Secretaria Municipal 
de Planejamento e 

Desenvolvimento – SEPLAN, 
Fundação Municipal de 

Patrimônio Histórico-FUMPH, 
Secretaria Municipal de 

Governo-SEMGOV

·   Parcerias com ONGs internacionais

·   Parcerias com o Governo Francês para Ações de 
foco cultural no centro-histórico (por meio da Casa 
França-Maranhão) 

·   Convênios e parcerias com Embaixada da 
Canadá/CIDA 

·   Parceria  Comunidade Européia (Projeto 
Emplenet)

·   Acordo de Cooperação com o Governo espanhol

Teresina

·   Captação de recursos (Ex: junto à FAO em 
função do Projeto de Horta Comunitária; Banco 
Mundial com aporte de US$ 100 milhões para 
fi nanciamento de intervenção em área defi ciente 
do município)

Gabinete do Prefeito ou  
Secretaria de Planejamento

·   Parceria com a Agência Panamericana de Saúde

Quadro 13 – Ações desenvolvidas por municípios sem órgãos de RI (CENTRO-OESTE)

CENTRO-OESTE
Município Ação Órgão executor

Corumbá

·   Ações informais no nível Mercosul (processo informal 
de integração)

NI
·   Acordo de Irmanamento com Dunkerke

·   Participação do Comitê bi-nacional de Segurança 
(Brasil-Bolívia)

·   Promoção de Evento voltado para o Mercosul (Festival 
América do Sul, integrando 11 países)

Cuiabá

·  Convênios de Cooperação Internacional (Mercosul) Secretarias de 
:Governo;  Finan-

ças; Planejamento; 
Orçamento e Gestão; 
Saneamento;Turismo 
e Secr.Educação; Inst.

de Pesquisas e Desenv.
Urbano. 

·  Receptivo de missões internacionais   

·  Receptivo de missões econômicas

·  Receptivo de chefes de Estado

Nota: As diversas Secretarias municipais atuam com 
transversalidade no foco internacional

Palmas

·   Missão (em retribuição) pontual para EUA (Palm 
Spring) com assinatura de Protocolo de Intenção para 
intercâmbio NI

·   Participação pontual em eventos internacionais (Feira 
de  turismo e Agronegócio na Itália)
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Quadro 14 – Ações desenvolvidas por municípios sem órgãos de RI-SUDESTE

SUDESTE
Município Ação Órgão executor

São Caetano 
do Sul

·   Acordo de Irmanamento com cidade na China Diretoria.de Desenvolvimento 
Econômico·   Negociações com Mercosul

Cubatão

·   Acordo de Irmanamento com cidade em 
Portugal (Aveiro)

NI·   Construção de relacionamentos e parcerias 
internacionais  para implantação de Porto 
Estaleiro 

Jacareí
Projeto Luta Contra a Pobreza Urbana (Rede 
Urbal 10) que resultou no GUIA de GESTÃO 
PELA CIDADANIA 
– UM OUTRO TERRITÓRIO É POSSÍVEL

Secretaria Assistência Social e 
Cidadania

Ouro Preto ·   Participação em feiras e exposições 
internacionais visando à divulgação da cidade Secretaria de Turismo

Ribeirão 
Preto

·   Participação em evento voltado para o 
Mercosul (Feira Agrishow - latinoamericana)

Gabinete do Prefeito envolven-
do outras estruturas,conforme 

o caso

·   Receptivo de missões internacionais (África 
do Sul)

·   Acordo de cooperação técnica para usina de 
reciclagem (Africa do Sul)

São Gonçalo

·   Acordos de Irmanamento com cidades da 
China, Cabo, Africa do Sul e Italia Secretaria do Gabinete envol-

vendo as diversas Secretarias, 
conforme tema

·   Fase de avaliação de Acordo de Irmanamento 
com cidades em Portugal, Espanha e China.

·   Missões à Espanha e Portugal

Uberlândia

·  Relações comerciais com centros produtivos 
do exterior

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo

·  Conquistou a abertura de fi lial da Câmara 
Americana de Comércio - AMCHAM  (9ª unid e 2ª 
cidade do interior do Br)

·   É a 10ª cidade do Brasil em  eventos interna-
cionais sediados 

·   Realização de Missões para os E.U.A

·   Carta de Intenção / Acordo de Irmanamento 
com Heze (China)
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Este recorte de ações evidencia a diversidade das ações internacionais

desenvolvidas pelos municípios brasileiros de todas as regiões do país, ainda

que suas Prefeituras não contem com uma estrutura orgânica com a atribuição

específica de tratamento das RI no aparato municipal.

Consolidando e alocando as ações apontadas pelos gestores identificadas

nos cinco eixos propostos por Nunes (2005) na sua análise do nível estadual de

governos, obtém-se o quadro 16, sintético, a seguir exibido, o qual denota que a

mobilização dos entes subnacionais em análise vem também ocorrendo em to-

das as cinco áreas nas quais os governos subnacionais da esfera estadual atuam.

Vale ainda ressaltar que os dados expressos oriundos dos municípios que de-

senvolvem sua ação paradiplomática sem uma estrutura voltada para RI, foram

colhidos a partir de questionários sintéticos dirigidos a estes municípios. Isto

pode indicar que, caso este segmento seja explorado em profundidade, uma

atuação ainda mais significativa possivelmente venha a ser deflagrada, o que

deixa um largo campo aberto para novos estudos no campo da paradiplomacia

no Brasil.

Quadro 15 – Ações desenvolvidas por municípios sem órgãos de RI- SUL

SUL
Município Ação Órgão executor

Chuí
·  Relações fronteiriças informais com o Uruguai, 

voltadas para ajuda mútua, buscando resolver 
problemas do município

Gabinete do Prefeito e 
Secretaria geral de 

Governo

Ipatinga

·   Promoção de evento cultural internacional voltado 
à comemoração do centenário da imigração 
japonesa no Brasil

Secretaria Municipal de 
Cultura, esporte e Lazer

·   Fase de construção de acordo de Irmanamento

Gravataí

·   Participação em Conferências internacionais

·   Participação de organizações de autoridades  
locais regionais, a exemplo do Foro de Mercosul

·   Participação em feiras  e exposições 
internacionais promovidas por outros países, 
regiões e municípios

·   Participação de redes transnacionais 
(Mercocidades)

Maringá

·   Acordos de Irmanamento (cidades no Japão e em 
Portugal)

Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo·   Parcerias comerciais para exportação

·   Receptivo de comitivas

Santana do 
Livramento

·   Realização de eventos culturais no Uruguai (com 
foco artístico)

Gabinete do Prefeito, 
Secretaria de Turismo e 

Secretaria de Saúde

·   Realização de eventos voltados para esporte e 
lazer (caminhadas bi-nacionais)

·   Realização de Campanhas binacionais de 
conscientização e de prevenção de doenças 
(AIDS)
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Quadro 16 – Consolidado das ações por área (Brasil - municípios sem órgão de RI)
Nota: Não necessariamente todos os municípios desenvolvem todas as ações aqui apresentadas.

O panorama consolidado evidencia que estes 22 municípios brasileiros

que não contam ainda com aparato institucional para tratamento de questões

internacionais vêm apresentando uma diversificada mobilização internacional,

utilizando uma ampla gama de ferramentas paradiplomáticas apontadas pelos

diversos autores anteriormente discutidos (DUCHACEK, 1990; PAQUIN, 2004;

A paradiplomacia dos municípios sem estrutura de RI: Áreas e ações

ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL

relações e contatos 
com atores 

internacionais com 
interesses políticos, 

econômicos ou 
culturais

·     Participação, promoção e realização de Eventos internacionais

·     Receptivo de missões governamentais, comitivas e delegações 
estrangeiras

·     Realização de missões do governo municipal ao estrangeiro 

·     Promoção da integração regional (Mercosul); Negociações com Mercosul;

·     Estímulo à integração e desenvolvimento de regiões de fronteira; 

·     Participação de redes transnacionais (Mercocidades)

·     Participação de organizações de autoridades  locais regionais (Ex. Foro de 
Mercosul); 

·     Participação do Comitê bi-nacional de Segurança; 

·     Parceria com a Comunidade Européia eparticipação em Projetos ligados à 
União Européia; 

·     Atuação como Secretaria Regional para A.L.e Caribe - Cidades Patrimônio 
Cultural da UNESCO  

·     Parcerias com ONGs internacionais;   

·     Intercâmbio cultural com cidades

·     Participação em conferências internacionais

ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS 

PRODUTIVOS

marketing 
internacional com 

divulgação das 
potencialidades dos 

municípios

·     Participação em conferências internacionais visando à atração de 
investimentos produtivos                                             

·     Participação em feiras e exposições internacionais para atrair 
investimentos diretos

PROMOÇÃO 
COMERCIAL E 

TURISTICA

estímulo à cultura 
exportadora e 

prática de marketing 
internacional 
divulgando o 

potencial turístico

·     Participação em feiras e exposições internacionais visando à divulgação 
da cidade; 

·     Relações e parcerias internacionais  para obras de infra-estrutura 
      (Porto Estaleiro);

·     Promoção de eventos culturais internacionais para  atrair investimentos e 
desenvolver o turismo  

·     Desenvolvimento de parcerias comerciais para exportação

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

relações com 
organizações 
e governos 

internacionais 
para obtenção de 

recursos (fi nanceiros 
e técnicos)  para 

projetos de 
desenvolvimento 

·     Celebração de acordos de Irmanamento com cidade

·     Celebração de acordos de cooperação técnica com cidades

·     Captação de recursos junto a organismos internacionais (BIRD, BID, Cities 
Alliance)

·     Captação de recursos junto ao BID visando à modernização da gestão 
municipal (adm.e fi scal) 

·     Obtenção de empréstimo junto à Comunidade Andina de Fomento - CAF 

·     Acordos de cooperação com  Governo espanhol, Italiano, português, 
canadense, alemão etc... 

·     Parceria com a Agência Panamericana de Saúde
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SALOMÓN, 2007; SOLDATOS, 1990; BATISTA et al., 2008), tais como organi-

zação de missões internacionais, receptivo de comitivas oficiais diplomáticas,

participação em eventos e feiras, organização de eventos internacionais,

celebração de atos internacionais, participação em organizações, redes ou con-

ferências internacionais, além de implementação de melhorias na infraestrutura

para internacionalização da economia local, a exemplo das ações desenvolvidas

por Cubatão visando à implantação de um porto estaleiro.

Já na dimensão geopolítica, esta esfera de governo demonstrou atuar tan-

to com uma paradiplomacia regional transfronteiriça, bem como transregional,

com conexões e negociações entre governos não centrais que não são vizinhos,

e ainda com uma paradiplomacia no âmbito global, com contato das unidades

subnacionais municipais com governos centrais estrangeiros em outros conti-

nentes.

Quanto ao enfoque da relação estabelecida entre a unidade subnacional e

o governo federal, o fato de esta “teia de entes subnacionais” atuar no campo

externo de forma quase “marginal”, sem uma estrutura institucionalizada e sem

uma unidade coordenadora destas ações, desenvolvendo ações na sua maioria

de forma dispersa no seio da estrutura municipal, evidencia uma possível atu-

ação política à revelia das estratégias do governo central, sinalizando que a

paradiplomacia aqui presente vem sendo constituída prioritariamente por ações

paralelas ou substitutivas, não ficando claro, porém, se em caráter harmonioso

ou não com o Itamaraty.

Focalizando a tipologia proposta por Phillipart (1999 apud PAQUIN, 2004),

pode-se afirmar que a atuação paradiplomática deste segmento de municípios

parece enquadrar-se nas categorias “menor” e “maior”, com domínios de ação

dirigidos ao eixo econômico, prioritariamente, mas também cultural e social,

podendo ainda incluir ações com enfoque político, mas não adentrando, contu-

do, na categoria “máxima”, uma vez que não concorre com o Estado central nos

domínios que são, a princípio, de competência deste. O modo operatório aqui

tende ao cooperativo na instância municipal de governo, mas não na esfera do

governo central, não eliminando possibilidades de conflitos potenciais com o

Itamaraty, haja vista a inexistência institucional de uma unidade coordenadora

do município e ao caráter de ações isoladas e esparsas desenvolvidas. Por fim,

um ponto a ressaltar é que não há nenhum indício de exercício de uma

paradiplomacia identitária e nem de uma protodiplomacia por estes entes

subnacionais municipais em foco, uma vez que não há interesses secessionistas

marcantes hoje no país.
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Após a apresentação e discussão da visão tipológica da atuação

paradiplomática dos municípios não detentores de um órgão voltado para RI,

algumas considerações ainda merecem ser trazidas, com base no quadro analí-

tico destas ações por região / município. Em primeiro lugar, o eixo cultural

mostrou-se presente em ações de municípios como Olinda e São Luís, Ipatinga,

Santana do Livramento e Macapá; já ações voltadas para soluções de problemas

para o município, a exemplo de questões de infraestrutura urbana e de moder-

nização da gestão municipal foram apontadas por Chuí, Olinda, Maceió e

Teresina.

Na esteira da política externa federativa desenvolvida nos anos 1990 pelo

Estado do Amapá, apontada por Rodrigues (2004b) como o mais completo caso

de política externa federativa durante os anos 19907, o município do Macapá

mostrou-se atuante na paradiplomacia dando continuidade a relações com a

Guiana Francesa e sua capital Caiena, com desenvolvimento de intercâmbios

culturais, considerando que, desde os anos 1990, a estratégia de governo de

Capiberibe já envolvia uma forte cooperação bilateral com as autoridades

guianenses.

Uma particularidade que vale destacar refere-se ao município de Olinda

que foi eleito Secretaria Regional para América Latina e Caribe das Cidades

Patrimônio Cultural – OCPM/ UNESCO, tendo hoje uma profissional da esfera

municipal que assume as atribuições precípuas deste papel, mesmo frente à

inexistência de órgão municipal voltado para o tratamento das questões inter-

nacionais. Outra particularidade interessante advém da paradiplomacia desen-

volvida por Uberlândia, a qual atraiu a abertura da segunda filial da Câmara

Americana de Comércio – AMCHAM no interior do país, ocupando ainda a

cidade o décimo lugar no ranking das cidades brasileiras com eventos interna-

cionais sediados, ainda que conte com apenas 500 mil habitantes. Além disso,

Uberlândia já vem se mobilizando para formalização de acordos de irmanamentos

com a China, tendo também já promovido missões aos EUA.

Outro ponto a destacar é a ação ativa no foco internacional desenvolvida

pelo município de Jacareí no estado de São Paulo, que curiosamente atua nas

relações internacionais por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidada-

nia, órgão pouco usual no campo das RI. O município foi selecionado para a

pesquisa em função do sétimo critério de seleção, exclusivamente pela identifi-

cação da presença de um gestor na primeira edição do Fórum de Secretários de

7 A partir deste período, a paradiplomacia foi adotada como instrumento estratégico prioritário do
primeiro governo de João Alberto Capiberibe.
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RI realizado em Salvador-Ba, não tendo suprido nenhum dos demais critérios.

Jacareí é um município sem aparente expressividade no cenário nacional, com

população de 191 mil habitantes. Não obstante, demonstrou uma atuação

paradiplomática intensa, voltando-se para o eixo geográfico global, com ações

cooperativas e com foco em redes internacionais junto aos países do Mercosul,

da Comissão Europeia e ao Canadá, bem como cooperação com países diversos,

a exemplo da Itália e da França.

Além disso, o município teve a primeira proposta de projeto por ele orga-

nizado aprovada pela Rede 10 da URBAL – Luta Contra a Pobreza Urbana. Coor-

denou assim o primeiro projeto (período 2004 a 2005) com subsídios da Comissão

Europeia – Projeto do Tipo A; associou-se à Rede de Mercocidades, assumindo

a subcoordenação das Unidades Temáticas de Desenvolvimento Econômico Local

e de Desenvolvimento Social, em 2006 e 2007. Está ainda inserido no 100 Cittá

(Itália); no Grupo de Trabalho (GT) de Economia Solidária com a França a partir

de novembro de 2007 e está integrado na discussão de RI da Secretaria de Rela-

ções Internacionais do PT em São Paulo. Além disso, estará coordenando a

Unidade Temática de Desenvolvimento Social em 2008. O Prefeito do municí-

pio é também membro do Conselho de Mercocidades desde o ano de 2007,

continuando em 2008.

Retomando o foco geral da análise nos vinte e dois municípios do seg-

mento analisado, a celebração de acordos de irmanamento e de cooperação pa-

rece frequente em todos os municípios deste grupo, bem como a participação

em eventos internacionais. Esta última parece constituir-se ação de rotina,

o que estaria denunciando uma fase de perscrutação da área internacional por

estes municípios com interesse em um direcionamento mais efetivo para o eixo

externo, bem como no desenvolvimento de parcerias e relacionamentos em re-

des. Também a busca pela captação de recursos junto a organismos internacio-

nais mostrou-se presente de forma frequente neste segmento.

Além disso, evidenciou-se uma constante o desenvolvimento de relações

fronteiriças em caráter informal pelos municípios deste segmento situados na

fronteira brasileira (estas se voltando para os países do entorno ou focalizando

a integração Regional-Mercosul, a exemplo de Corumbá, Santana do Livramen-

to, Chuí e Macapá, este último com ações ligadas à Guiana Francesa, pela situ-

ação geográfica e histórica), todos tendo citado ações nesta direção. Já no eixo

de captação de recursos de organismos e instituições internacionais, a Comuni-

dade Andina de Fomento (CAF) mostrou-se presente em citações dos municípi-

os de Manaus e Feira de Santana, nas regiões Norte e Nordeste respectivamente,

direcionando recursos para áreas deficientes e para urbanização da cidade.
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Também foram citados como organismos internacionais provedores de recur-

sos financeiros para os municípios, o BID, BIRD, Cities Alliances e a FAO, esta

última direcionando recursos para implantação do Projeto de Horta Solidária

em Teresina.

Por fim, este breve panorama apresentado da realidade paradiplomática

dos municípios que não possuem um aparato administrativo voltado para o

tratamento das relações internacionais evidencia a diversidade de órgãos muni-

cipais que vêm se mobilizando mundialmente. Esta realidade mostra-se pre-

sente desde o Gabinete do Prefeito, por meio dos seus órgãos de assessoria, às

mais diversas Secretarias (a exemplo de Planejamento e Secretaria Municipal

de Governo, ou ainda secretarias finalísticas como de Infraestrutura e Obras,

Urbanismo, Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo, Indústria e Comércio, Edu-

cação e Saúde, e Desenvolvimento Econômico, além da Secretaria de Assistên-

cia Social e Cidadania, identificada pontualmente no município de Jacareí).

Isso demonstra a forte característica de transversalidade da ação internacional

no sistema público local. Alguns municípios vêm inclusive desenvolvendo suas

ações internacionais por meio de vários e distintos dos seus órgãos.

Outro ponto interessante para menção, refere-se aos países e cidades mais

citados pelos gestores municipais deste segmento, com os quais vêm sendo

celebrados acordos, conforme apresentado no quadro 17 a seguir.

O maior número de citações foi voltado para a França, Espanha, Portugal

e Itália, o que já era de se esperar, haja vista a realidade histórica do Brasil e as

afinidades culturais entre estes países e o Brasil, além do eixo da América Lati-

na e, de forma inovadora, com reiteiradas citações, a China e o Japão. A busca

da China e do Japão mostrou-se convergente com a estratégia da política exter-

na do governo Lula, contudo, não foram verificadas citações de relações com

governos subnacionais latino-americanos; no caso da África, citações pontuais

indicaram acordos com a África do Sul, desenvolvidas pelos municípios de São

Gonçalo no Rio de Janeiro e de Ribeirão Preto em São Paulo. Assim, não foi

evidenciado neste breve panorama de citações dos gestores do segmento em

foco, uma ênfase para o desenvolvimento de relações no eixo sul-sul, uma das

prioridades federais na atual gestão.
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Quadro 17 – Países e cidades mais citados nas relações paradiplomáticas desenvolvidas pelos
municípios que não possuem órgão específico para tratamento das RI.

Destarte, frente aos inúmeros exemplos de ações externas desenvolvidas

pelos municípios ainda não aparelhados com órgão específico dirigido às ações

internacionais, parece evidente aqui que o estudo corrobora com a visão de

Salomón e Nunes (2007), que apontam que a “criação destas estruturas nos

governos subnacionais denota não o começo de sua atuação internacional, mas

a sua intensificação e a vontade de agir mais organizadamente” – o que prova-

velmente pode sinalizar os próximos passos dos governos municipais aborda-

dos neste item do presente capítulo.

A paradiplomacia dos municípios com estrutura de RI
Entende-se neste trabalho que, para a realização de um estudo sobre a

ação externa dos atores subnacionais, é fundamental levar em conta o processo

de construção e evolução das respectivas estruturas institucionais para-

diplomáticas, fazendo-se necessário um conjunto de olhares distintos sobre o

objeto, qual seja a ação externa dos municípios brasileiros. Vale aqui retomar a

visão de Soldatos (1990) que ressalta que uma das principais ferramentas

paradiplomáticas existentes consiste no estabelecimento de mecanismos e ins-

tituições para a condução de relações internacionais, com a presença de uma

instância coordenadora da ação exterior do governo. Ao que parece, os gover-

nos municipais que desenvolvem hoje uma atividade internacional significati-

va evidenciam esta existência no aparato governamental. Destarte, esta etapa

da pesquisa desenvolverá análises com base em sete diferentes dimensões:

a criação, seus fatores motivadores e o propósito atual dos respectivos órgãos

de RI; a estrutura dos órgãos nos seus vários aspectos; o processo decisório e

Continente                                  
AMÉRICA DO NORTE e CARIBE

Continente                                  
EUROPEU

Continente                                 
ÁFRICA DO SUL

Canadá

EUA

República Dominicana

França Equador

Espanha (Barcelona) Bolívia

Portugal (Aveiro) Uruguai

Itália Países da África do Sul (11)

Continente                                                         
ASIÁTICO

Continente                                                       
ÁFRICA

China
Africa do Sul (Cidade do Cabo)

Japão
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Criação 

e motivadores Estrutura

Processo 
decisório 

e articulações

Agenda, 
estratégias e 
ferramentas

Resultados, 
benefícios e 
dificuldades

Parcerias e 
projetos 
exitosos

Cidade global

articulações desenvolvidas pelos referidos órgãos; agenda, estratégias e ferra-

mentas paradiplomáticas; resultados, benefícios e dificuldades e desafios; par-

cerias e tipos de projetos exitosos; e, por fim, a visão da estratégia de uma cidade

global.

Figura 7 - As grandes questões da análise da paradiplomacia
dos muncípios brasileiros.
Fonte: Elaborado pela autora.

A. Criação, motivadores e missão das estruturas municipais de RI
Um dado relevante a ser analisado refere-se aos períodos mais importan-

tes de estabelecimento de instâncias municipais orientados para as RI no cená-

rio brasileiro. A pesquisa evidencia que foram os anos de 2004 a 2007 que mais

presenciaram a criação destas estruturas orgânicas, com especial destaque para

o ano de 2005 (quase 40% do total, conforme o gráfico 18).
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1986 1993 1994 1997 1998 2000 2001 2005 2006 2007 NR

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

10,3

37,9

13,8
10,3

6,9

Gráfico 18 – Ano de criação dos órgãos de RI. brasileiros (em %)
Base: 29 órgãos.

Um dos principais fatores que parecem explicar este “boom” de aparatos

públicos de RI na esfera municipal é a mudança política produzida com o final

do mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso e o novo governo Luís

Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003.

Consoante Cervo (2006), os erros de percepção da era Cardoso levaram o

governo Lula a dirigir seus objetivos para uma mudança do modelo de inserção

internacional do país. O novo modelo de inserção internacional, consoante o

discurso de posse do presidente Lula, leva a ação externa do novo governo a

orientar-se por uma perspectiva humanista e buscar, antes de tudo, ser um ins-

trumento do desenvolvimento nacional. Na esfera da ação multilateral, o Brasil

tende ao reforço do poder nacional e “à conquista da reciprocidade real” com

parcerias estratégicas diversificadas ao Norte e ao Sul. No eixo ainda do

multilateralismo, o Brasil influencia a criação de uma coalizão de países emer-

gentes, o G20, a qual abre caminho para a criação de outras alianças entre paí-

ses emergentes, fazendo com que as negociações multilaterais de alcance global

não mais estivessem sob controle decisório exclusivo das estruturas hegemônicas

do capitalismo, conforme anunciado por Cervo (2006).

Em uma segunda frente de ação externa, o governo Lula busca atenuar a

vulnerabilidade externa da era Cardoso e enfrentar a vulnerabilidade tecnológica,

empresarial e financeira. Assim, foi concebida a internacionalização da econo-

mia brasileira como movimento de expansão de empresas no exterior com apoio

logístico do Estado, empenhando-se a diplomacia presidencial em promover

negócios brasileiros no exterior. Por outro lado, como já mencionamos, o novo
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Atração de Inves�mentos e Recursos

Soluções para questões do  municipio

Assessoria em RI

Projeção Internacional / Imagem

Cooperação Técnica / Parcerias

Polí�ca RI / Inserção Internac./ Oportunidade 
Desenvolvimento

12%

12%

14%

14%

14%

31%

governo aprimorou a estrutura orgânica federal existente no que tange ao apoio

às ações internacionais subnacionais, transformando em 2003 a Assessoria de

Relações Federativas (ARF) na Assessoria Especial de Assuntos Federativos e

Parlamentares (AFEPA), conforme veremos a seguir, o que mostrou um estímu-

lo institucional do Itamaraty a atividades da esfera subnacional de governo.

Este novo contexto político nacional claramente parece justificar o

surgimento exponencial de órgãos voltados para o tratamento das relações in-

ternacionais na esfera municipal. Desde 1986 – quando pela primeira vez no

país um ente subnacional municipal cria uma estrutura de RI (o município do

Rio de Janeiro) –  até 2003, havia uma estagnação do índice de crescimento

destas estruturas. Em 2004, este índice se eleva a quase três vezes o que anteri-

ormente vinha ocorrendo e, na esteira deste processo de estruturação e

institucionalização das relações internacionais nos municípios brasileiros,

o ano de 2005 mostra-se como o ano emblemático de criação de vários destes

órgãos.

Outro ponto importante a ser inicialmente tratado neste tópico refere-se

ao entendimento do propósito destas instâncias municipais, tal como declara-

do em sua missão. A busca da inserção internacional dos municípios e oportu-

nidades de desenvolvimento, com a construção de uma política de relações

internacionais, foram apontados por mais de 30% dos respondentes como sen-

do a missão principal. O foco da cooperação técnica e do desenvolvimento de

parcerias fez-se presente em quase 20% das estruturas de RI pesquisadas.

Gráfico 19 – Missões dos órgãos municipais de RI brasileiros
Base: 29 órgãos.
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Outros propósitos declarados pelos órgãos na sua missão referem-se ao

assessoramento dos municípios nas relações internacionais, além da busca de

uma projeção internacional e/ou construção de uma imagem internacional para

o município, ambos apontados por 14% das respostas. Por fim, correspondendo

a um escore de 12% das respostas obtidas nesse quesito, mostraram-se presen-

tes a busca de soluções para problemas do município e a captação de recursos

financeiros e atração de investimentos.

A questão voltada para as motivações que impulsionaram a criação das

estruturas municipais de RI no país buscou o entendimento do grau de intensi-

dade de cada um dos fatores de motivação apontados (de nenhuma motivação à

motivação de ordem máxima), e seu resultado mostrou-se convergente com a

declaração dos gestores quanto à missão do órgão, preponderando o interesse

na visibilidade externa do município, seguido da cooperação técnica, conforme

gráfico a seguir, que apresenta as médias ponderadas dos diversos fatores

motivadores pesquisados, conforme o peso destes nos interesses dos governos

municipais.

Gráfico 20 - Motivação para Criação do Órgão (médias ponderadas)

Evidencia-se também aqui o forte interesse dos municípios na atração de

recursos internacionais públicos (agências e organismos internacionais) e, em

menor grau, de investimentos privados, bem como no fomento do comércio exte-

rior. Isto se mostra coerente frente à realidade de muitos municípios onde existe

a presença de órgãos na esfera estadual que cuidam do fomento à exportação e do

comércio exterior, a exemplo do município de Salvador em que o Promo, órgão

Fomento ao comércio exterior

Atração de inves�mentos privados

Promoção cultural

Soluções para problemas urbanos

Atração de inves�mentos públicos

Cooperação Técnica Internacional

Visibilidade para a cidade

2,76

3,31

3,31

3,62

3,83

4,07

4,21
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estadual, hoje já extinto, atuou por 36 anos, voltando-se prioritariamente para o

fomento ao comércio exterior e atração de investimentos.

B. Estruturas orgânicas municipais voltadas para RI
Analisando o status das estruturas orgânicas administrativas dos 29 mu-

nicípios aqui analisados, constata-se uma pluralidade de formatos adotados.

A pesquisa apontou que alguns municípios são detentores de estruturas especí-

ficas para o tratamento dos assuntos internacionais, enquanto outros tratam os

assuntos internacionais setorialmente, de forma fragmentada e muitas vezes

criando comissões ad hoc, respondendo às demandas à medida que estas sur-

gem. Destarte, o estudo realizado contatou que o tratamento das questões inter-

nacionais nos municípios brasileiros vem sendo atribuído a um dos modelos

organizacionais abaixo especificados.

1. Uma secretaria voltada especificamente para assuntos internacionais;

2. Uma secretaria voltada para assuntos internacionais associando-os a

outros temas, normalmente ligados ao desenvolvimento econômico;

3. Uma coordenadoria ou assessoria de relações internacionais vinculada

à Secretaria de Governo / Gabinete do governador;

4. Uma secretaria distinta cujo foco central específico não é o tratamento

das RI;

5. Diretorias, departamentos, coordenadorias ou assessorias dirigidas ao

tratamento de temas convergentes com o foco internacional tais como

comércio exterior, atração de investimentos externos, cooperação fi-

nanceira, cooperação técnica internacional ou ainda fomento ao turis-

mo. Neste caso, tais unidades encontram-se situadas dispersas dentro

das estruturas de secretarias diversas, em especial do eixo econômico,

de planejamento, indústria e comércio, turismo e cultura, ou ainda na

Casa Civil.

Os gráficos a seguir apresentam de forma consolidada os tipos de unida-

des ou órgãos que vêm sendo responsáveis pela atuação paradiplomática muni-

cipal, denotando uma preponderância de assessorias e coordenadorias (35%),

sendo que destas, precisamente metade, possui uma equipe reduzida a um úni-

co integrante (assessor ou coordenador), além de órgãos ligados a outras Secre-

tarias (34%), notadamente do eixo econômico, de planejamento ou ainda, turismo

e cultura.
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Gráfico 22 – Assessorias e Coordenadorias
Base: 29 respondentes.

A identificação analítica do órgão específico de cada município das diver-

sas regiões brasileiras, que participaram da pesquisa, encontra-se exibida no (Qua-

dro 18) adiante. As assessorias, coordenadorias e secretarias municipais

apresentam características distintas no que tange a suas funcionalidades. Vale

resgatar aqui sua função precípua em um conjunto sistêmico organizacional, em

que as assessorias funcionam como órgãos de assessoramento, nos quais a tarefa

do assessor é auxiliar o administrador, (neste caso, o prefeito) a planejar e ou

supervisionar a atividade de terceiros, atribuições estas que normalmente seriam

atendidas pelo próprio administrador, se este dispusesse de tempo e de conheci-

mentos especializados, podendo inclusive serem vistas como um prolongamento

da responsabilidade deste. Desta forma, o assessor poderá atuar desempenhando

encargos em todas as fases do processo administrativo, desde o planejamento,

à direção e ao controle, porém concentrando-se normalmente, em alguns e limi-

tados campos de especialização, mas podendo também desempenhar uma ação

mais genérica com uma colaboração mais ampla. De todo modo, é importante

notar que o assessor “age sempre em nome do administrador”, não possuindo

Gráfico 21 – Estruturas municipais de RI.
Base: 29 respondentes.
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autonomia. Na visão de Newman (1973), a criação de Assessorias torna mais

complexas as relações hierárquicas, pois não só o numero de relações é aumenta-

do, mas também a função específica do assessor é por vezes difícil de definir,

dando margem a incompreensões. Além disso, a atuação do assessor torna-se um

problema ainda mais delicado, porque muitos profissionais de linha resistem

psicologicamente a receber instruções ou serem fiscalizados, sobretudo, por pes-

soas que não considerem serem seus superiores.

Já as Coordenadorias são órgãos que não possuem como finalidade precípua

apenas o foco de aconselhamento, mas a coordenação da execução, extrapolando

assim o restrito papel de prolongamento da responsabilidade do administrador,

sem, contudo dispor de poderes para desempenhar atividades estratégicas supe-

riores ou deliberar sobre políticas. Jameson (1965) enfatiza que o tamanho da

máquina administrativa varia de acordo com os recursos e com a importância da

unidade governamental dentro do sistema. As Secretarias municipais são os ór-

gãos que ocupam o primeiro lugar de importância e posição na estrutura sistêmica

da prefeitura, o que também está ligado à sua autonomia/grau de liberdade de

ação, cabendo-lhes desde atividades estratégicas de planejar, propor e formular

políticas setoriais, às atividades operacionais de execução de atividades finalísticas

ou de meio (conforme o foco do órgão), de acompanhamento e de controle. Frente

a tal amplitude de ação, é de se esperar que este perfil de órgão tenda a ser deten-

tor de uma estrutura e de recursos materiais e humanos que melhor se adequem

à condução das relações internacionais de um município.

Um aspecto contraditório, porém, identificado na realidade deflagrada

pela pesquisa frente às estruturas municipais brasileiras voltadas para o trata-

mento das RI é que, em diversos casos, mostra-se uma incongruência entre o

status que é conferido ao órgão, ou seja, a sua posição no sistema da prefeitura,

e a sua efetiva estrutura, em termos de organização, recursos humanos, materi-

ais, tecnológicos e infraestruturais. É o caso de algumas assessorias que atuam

com uma equipe bem dimensionada, com infraestrutura qualificada e com re-

cursos adequados, enquanto algumas coordenadorias atuam com uma equipe

unitária composta apenas pelo coordenador, sem sequer poder contar com uma

equipe de apoio, ou ainda de órgãos com status de Secretarias que se mostram

precariamente estruturados. Exemplos factuais podem ser ilustrados com o

Gabinete de Relações Internacionais de Salvador (SECRI), órgão que possui uma

equipe com quatorze profissionais, além de seis estagiários, enquanto que o

órgão que responde pelas relações internacionais do município de Rio Branco

no Acre, com status de Coordenadoria, opera com apenas um coordenador na

sua estrutura orgânica; por outro lado, a Secretaria de Relações Internacionais e
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Institucional do Município de São Bernardo do Campo – SECRI, possuindo o

status de Secretaria, opera com uma estrutura composta por apenas um Secre-

tário de governo e quatro assessores.

Importante ressaltar que os principais componentes que distinguem tais

formatos organizacionais referem-se ao grau de autonomia no processo decisório,

direcionamento de responsabilidades para processos nos níveis estratégicos,

táticos e/ou operacionais, autonomia financeira (as assessorias como órgãos de

apoio, normalmente carecem de dotação orçamentária), bem como à amplitude

de infraestrutura material, tecnológica e de estrutura humana. Estes elementos

constituíram-se nos principais obstáculos apontados por muitos órgãos para a

consecução da sua missão, conforme será discutido posteriormente.

REGIÃO ESTADO MUNICÍPIO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO 
MUNICÍPIO

STATUS

1

NORDESTE

BA Camaçari Secretaria Adjunta de RI Órgão sob a Secretaria de 
Governo (SEGOV)

2 CE Fortaleza Assessoria de Relações Internacionais Órgão vinculado ao Gab. 
Prefeito

3 PE Recife Coordenadoria de Relações 
Internacionais

Órgão sob a Secretaria 
de Gestão Estratégia e 

Comunicação

4 BA Salvador Gabinete de RI (SECRI) Órgão sob a SEGOV

5

NORTE

PA Belém Coordenadoria de Ccoperação 
Internacional

Órgão sob a Cia de 
Desenvolvimento da Adm.da 

Área Metropolitana

6 RR Boa Vista Assessoria de Relações Internacionais Órgão vinculado à Secretaria 
do Planejamento

7 AC Rio Branco Coordenadoria de Relações 
Internacionais Órgão vinculado à SEGOV

8

SUDESTE

MG Belo Horizonte  Secretaria Municipal Adjunta de RI Órgão sob a SEGOV

9 SP Campinas Secretaria de Cooperação 
Internacional Órgão autônomo de RI

10 SP Diadema Assessoria de Relações Internacionais Órgão sob a SEGOV

11 SP Guarulhos Coordenadoria de Relações 
Internacionais Órgão autônomo de RI

12 SP Itu Secretaria de Relações Internacionais Órgão autônomo de RI

13 SP Jundiaí  Diretoria de Cooperação Internacional Órgão vinculado à Secretaria 
do Planejamento

14 SP Osasco Coordenadoria de Relações 
Internacionais

Órgão vinculado ao Gab 
Prefeito

15 RJ Rio  de Janeiro Coordenadoria das Relações 
Internacionais e do Cerimonial

Órgão vinculado ao Gab 
Prefeito

16 SP Santo André Diretoria de Relações Internacionais
Órgão sob a Secretaria de 
Desenvolvimento e Ação 

Regional

17 SP Santos Assessoria de Relações Internacionais Órgão vinculado ao Gab 
Prefeito

18 SP São Bernardo 
do Campo Secretaria de RI e Institucional Secretaria de RI e outros 

temas

19 SP Sao José do 
Rio Preto

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo

Tema de RI tratado em 
Secretaria de outro foco

20 SP São Paulo Secretaria Municipal de Relações 
Internacionais Secretaria autônoma de RI

21 SP Sorocaba Assessoria de Relações Internacionais Órgão sob a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

22 ES Vitória Assessoria de Relações Internacionais Órgão sob Gab. Prefeito

Quadro 18 - Órgãos responsáveis pelas RI municipal e sua vinculação no aparato
das prefeituras (por Região e Estado)
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Gráfico 23 – Estruturas de RI versus Regiões do país
Base: 29 respondentes.

Por outro lado, das pequenas assessorias e coordenadorias do país com

equipe reduzida a apenas um integrante, 75% localiza-se nas regiões Norte e

Nordeste, e apenas 25% destas na região Sul. Além disso, dos municípios

pesquisados na região Norte, apenas um apontou a existência de órgão voltado

para RI, apontado como coordenadoria (Belém), porém denotando pelas suas

características, atuar no nível de assessoria com apenas um assessor na unida-

de organizacional. Estes aspectos evidenciam o caráter preponderantemente

incipiente das estruturas de RI nas regiões do Norte e do Nordeste, ainda que

estas tenham exibido um recente crescimento da criação de tais aparatos muni-

cipais, em especial nos últimos três anos. Metade das estruturas pesquisadas na

região Nordeste são órgãos subordinados a Secretarias locais. Em outra direção,

Fortaleza mantém uma assessoria “individual” com apenas uma assessora na

unidade. Já o município de Camaçari possui um órgão com autonomia que res-

ponde diretamente ao chefe do executivo, apresentando o status de Secretaria

adjunta à Secretaria de Governo.

Já no foco dos tipos de estruturas orgânicas e da sua localização no seio

do território nacional, verifica-se um panorama convergente com a importância

político-econômica das distintas regiões no cenário nacional. As regiões Sul e

Sudeste, principal eixo econômico do país, são as únicas que apresentam órgãos

com status de Secretaria autônoma de relações internacionais (São Paulo, Cam-

pinas, Itú e Foz do Iguaçu) e de Secretaria voltada para RI e outros temas (Porto

Alegre, Santa Maria e S. Bernardo do Campo).

Sudeste Sul Nordeste Norte
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Secretaria local
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 Uma ressalva pertinente neste ponto da análise refere-se ao fato de que

apesar de o status das estruturas ser indicativo de seu grau de autonomia e

poder, nem sempre reflete estes atributos diretamente, não eliminando, portan-

to a possibilidade de pequenas estruturas com status ainda reduzido no ambi-

ente municipal poderem desenvolver uma atividade bastante ativa nas suas

relações internacionais. Isto se deve ao peso relevante de outros fatores que

interferem na dinamicidade e no potencial de mobilidade, tais como o lobby e a

influência política ou ainda o perfil de liderança dos gestores dos órgãos.

a) Perfil das equipes das instâncias de RI
Com foco na análise das instâncias voltadas para a atuação paradiplomática

municipal, torna-se importante também entender o dimensionamento e o perfil

das suas equipes, bem como a existência de infraestrutura para o funcionamen-

to do órgão.  Destacou-se na pesquisa, a reduzida presença de recursos huma-

nos nos órgãos municipais de RI. Quase 65% dos municípios pesquisados

possuem equipes de no máximo seis integrantes, destes, 34% com até três com-

ponentes e, pior ainda, precisamente 20,69% possuem apenas um único profis-

sional na estrutura que assume a pasta de relações internacionais do município.

Gráfico 24 – Dimensão das equipes dos órgãos municipais de RI (em %)
Base: 29 respondentes.
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Sudeste Sul Nordeste Norte
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Gráfico 25 – Equipes dos órgãos de RI vs. Regiões (em %).
Base: 29 respondentes.

Por outro lado, apenas 3% dos órgãos possuem equipe constituída de 10

a 20 integrantes. Apenas na região Sudeste encontra-se um órgão com equipe

de mais de 20 integrantes (São Paulo, com 43 membros), tendo ainda presença

de órgãos com equipe de 10 a 20 integrantes, bem como grupos menores, inclu-

sive com apenas um integrante (estes em reduzido número). Aqui se encontra

uma concentração de estruturas com equipes que possuem uma média de qua-

tro a seis integrantes (quase 30% do total). Já a região Sul, que participou com

24% dos órgãos estudados nesta etapa da pesquisa, mostra-se com ampla diver-

sidade no quesito de dimensionamento de suas equipes, com 7% das estruturas

organizacionais do município que tratam as RI apresentando equipes mais ro-

bustas, com dez a vinte integrantes. Por seu turno, no Nordeste estiveram situ-

ados apenas quatro dos municípios pesquisados nesta fase do estudo (Fortaleza,

Recife, Salvador e Camaçari), e as equipes destes órgãos apresentaram diferen-

tes dimensionamentos: apenas um integrante (Fortaleza), de quatro a seis

(Camaçari), de sete a nove (Recife) e, finalmente, entre 10 a 20 componentes

(Salvador). Um dado interessante e curioso a ser aqui destacado refere-se ao

ano de criação dos órgãos desta região: todos eles foram criados no ano de 2005.

Além disso, do ponto de vista qualitativo, a pesquisa aponta que 24% dos

órgãos não possuem nenhum componente da equipe com nível superior, ou

seja, quase 1/4 destas estruturas operam apenas com pessoal de nível médio.

Não obstante este quadro, mais da metade dos órgãos possuem profissionais

pós-graduados nas suas equipes de trabalho, ainda que o número de profissio-

nais pós-graduados existentes por equipe tenha se mostrado bastante exíguo.

Visto que os cursos de formação em relações internacionais são recentes no
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país, tendo surgido na sua maior parte na última década (embora com diferenças

de ritmo de surgimento entre as regiões), uma hipótese levantada por este estu-

do presume que a maior parte dos profissionais graduados das equipes não

possui formação específica na área de RI, o que, no entanto, não foi um tema

esclarecido pela pesquisa.

Um ponto de destaque e preocupante refere-se ao vínculo dos profissio-

nais atuantes nos órgãos, pois mais da metade das equipes não faz parte dos

quadros públicos municipais (54%). Este percentual compreende 33% de mão

de obra que é terceirizada ou em regime de contratação temporária, e 21% das

equipes é constituída de profissionais cedidos de outros órgãos ou de estagiári-

os. Destarte, é notório o risco deste perfil de equipe, pois além de ser um fator

dificultador para a institucionalização, para a perenidade das ações e para a

preservação da memória de atuação dos órgãos, esta precarização do emprego

envolvido com a estrutura de RI nos municípios favorece a existência de um

expressivo turn-over, podendo ainda gerar um baixo comprometimento dos pro-

fissionais com os órgãos e com o dia a dia das atividades desenvolvidas.

A incipiência da maioria das estruturas paradiplomáticas municipais é

também evidenciada na constatação de que quase metade delas (45%) funciona

compartilhando infraestrutura física com outros órgãos, sem sede exclusiva para

suas equipes, o que também é motivado em muitos casos por serem órgãos

ligados diretamente ao prefeito, neste caso tendendo a funcionar na estrutura

da Secretaria de Governo (SEGOV). Exemplifica este fato a afirmação do gestor

da instância que responde pelas RI de uma relevante capital da região Sul/Su-

deste do país, que aponta que o referido órgão se resume a “uma mesa única

dentro de uma sala no Gabinete do Prefeito”.

b) Evolução e mudanças nas estruturas organizacionais
Acompanhando as respostas apontadas pelos participantes desta pesqui-

sa, constata-se que um quarto dos municípios ainda não sofreu evolução ou

mudanças nas suas estruturas de RI, o que é compatível com uma realidade de

estruturas que, em sua maioria, são recentes no bojo da administração pública

municipal. Por outro lado, quase 30% dos respondentes indicaram ampliação

das suas equipes e de infraestrutura após a criação da instância, bem como

igualmente quase 30% apontou para o crescimento do grau de autonomia e

evolução do status de assessoria individual para uma estrutura com posição

mais relevante na prefeitura ou mesmo para status de Secretaria. O gráfico 26 a

seguir exibe as principais mudanças ocorridas. Estes dados parecem levar à

conclusão de tendência a um aumento do reconhecimento da ação
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Gráfico 26 – Mudanças ocorridas nas estruturas municipais de RI
Base: 29 respondentes.

Esta visão é reforçada com os indicativos dos gestores para os fatores que

explicam tais mudanças, apontando prioritariamente a necessidade de inserção

internacional, projeção e promoção internacional dos municípios (43% dos

respondentes). Estes, somados aos que indicaram “vontade política” superam

50% das justificativas das evoluções sofridas pelos órgãos responsáveis pelas

RI municipais.

No sentido contrário, ao lado desta visão de ampliação da valorização da

área, o estudo identificou casos em que ocorreu uma perda de importância da

instância municipal, com redução de suas funções ou transferência para outras

Secretarias. Isso foi apontado em apenas 5% das respostas. Já a mudança de

governo e questões políticas, foram fatores citados em 16% das respostas como

motivadores para as mudanças nas estruturas municipais de RI.

C. Processo decisório e articulação política
A fim de facilitar a análise do processo decisório e das articulações polí-

ticas dos municípios no desenvolvimento de suas múltiplas formas de ação

internacional, pode-se recorrer à proposta de Hocking (1999) de uso do termo

“diplomacia de múltiplas camadas”. Entendendo que a diplomacia não poderia

ser considerada um processo segmentado entre os atores no seio de um Estado,

Hocking (1999) afirma que, ao contrário, ela deveria ser considerada como um

sistema em que estariam imbricados os atores no bojo da estrutura estatal.

O autor enfatiza a existência de imperativos de cooperação entre as duas esferas

paradiplomática dos entes subnacionais municipais, bem como a uma maior

conscientização pública quanto à importância deste processo, face à realidade e

às novas demandas do mundo atual.

Perda de status e autonomia da estrututura de R.I

Conquista autonomia e status Secretaria 

Ins�tucionalização da estrutura. R.I      
(antes assessoria individual)
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de governo, apesar de também constatar a presença de tensões entre os atores

do centro e as entidades subnacionais.

É nesse sentido que se orienta uma parte da literatura nacional, reafir-

mando a necessidade de atuação convergente dos múltiplos atores estatais frente

ao complexo cenário internacional. A convergência diz respeito não tão-somen-

te às relações entre governo subnacional e governo central, mas também às

relações entre entidades de uma mesma esfera municipal. Esta preocupação

com o risco de conflitualidade tem-se evidenciado na recorrente discussão so-

bre o potencial de conflito da ação subnacional em política internacional com a

política exterior do Estado nacional, conforme enfatizado por Vigevani (2004).

O risco de conflitualidade entre níveis políticos distintos pode atingir níveis

próximos da ruptura política, como no caso do pacto federativo do Canadá nos

anos 1960 e no final dos anos 1980, quando se manifestaram intenções

secessionistas pela província do Quebec.

Vale trazer aqui a visão de Kugelmas e Branco (2004 apud VIGEVANI,

2004), segundo a qual duas forças convivem e combatem na relação entre o

governo central e os poderes locais: uma, centrípeta, procuraria reter o poder

para o governo central, permitindo ações autônomas das unidades subnacionais

desde que as regulando e as controlando; outra, centrífuga, mostraria as unida-

des subnacionais em busca de maior autonomia política e econômica para ga-

rantir seus interesses específicos, tendência esta acentuada atualmente pelas

crescentes assimetrias na distribuição de recursos internos e nas oportunida-

des de negócios abertas em decorrência da globalização econômica. Desta for-

ma, a distorção resultante do desequilíbrio federativo a partir da concentração

de fatores produtivos, industriais, de serviços e tecnologia, numa região do país

em detrimento de outras, além da concentração populacional, na visão destes

autores, poderia fortalecer os elementos centrífugos na relação entre o governo

central e os poderes locais.

Contudo, no caso brasileiro, o governo federal, mobilizado pela crescente

atuação paradiplomática dos estados-federados e municípios da última década,

evidenciou preocupações e desenvolveu iniciativas de busca de convergência

de ação entre as instâncias de governo, ainda que sem a existência de um

arcabouço jurídico-constitucional que legitime a atuação externa subnacional.

Destarte, o Governo federal criou em 1997 a Assessoria de Relações Federativas

(ARF), ligada ao Gabinete do Ministro de Relações Exteriores, transformada em

2003, com o novo governo de Luis Inácio Lula da Silva, na Assessoria Especial

de Assuntos Federativos e Parlamentares (AFEPA), tendo, ainda em 2004, insti-

tuído a Subchefia de Assuntos Federativos (SAF), esta ligada à Secretaria de
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Relações Institucionais. Receio da perda do controle sobre o processo de formu-

lação da política externa por parte do Itamaraty? Necessidade de coordenação

das atividades municipais resultantes do acirramento do fenômeno

globalizatório? Resultado do processo de integração regional que por si só já é

um propulsor para as ações externas subnacionais? Novo status de crescente

importância adquirida pelas cidades na “nova geografia do poder” termo utili-

zado por Sassen (2004) ou de nó da sociedade em rede? Provavelmente todas

essas questões podem ser formuladas enquanto hipóteses explicativas para a

reação do Estado nacional à crescente atuação internacional dos municípios.

Conforme indicado no site do MRE3, está entre as competências da SAF “sub-

sidiar e apoiar os estados-federados, o distrito federal e os municípios em suas

atividades e projetos de cooperação técnica” e dentre os seus eixos de atuação está

o atendimento institucional voltado para a cooperação internacional federativa com

o provimento de apoio às iniciativas dos municípios e estados-federados. Ainda

segundo o mesmo site, compete à AFEPA “promover a articulação entre o Ministé-

rio das Relações Exteriores e os Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas externas, provi-

denciando o atendimento às demandas recebidas desses entes federados”.

Assim, preliminarmente a esta análise, um ponto de interesse a ser desta-

cado é a grande quantidade de órgãos de RI que apontaram a atuação paralela de

outros órgãos municipais nesta área (mais de 55% dos respondentes). Este aspec-

to mostra-se de especial preocupação no que tange aos processos decisórios e de

alinhamento de políticas e ações, implicando ainda uma grande possibilidade de

superposição de ações destes órgãos, com consequentes problemas e conflitos.

Evidências deste risco são trazidas no próprio discurso de alguns gestores que

apontaram “a existência de ações isoladas e totalmente desarticuladas da missão

do órgão responsável pelas RI”, ainda que outros tenham indicado que “há ali-

nhamento e ações conjuntas dos órgãos municipais diversos que atuam na esfera

internacional com a Coordenadoria de Assuntos Internacionais”.

O estudo do processo decisório dos órgãos, também objeto desta pesqui-

sa, buscou identificar os atores participantes deste processo, bem como o grau

de intensidade desta participação. O resultado deste panorama encontra-se sin-

tetizado pelo gráfico a seguir, o qual apresenta as médias ponderadas da partici-

pação dos diversos atores e grupos de interesse, conforme a intensidade do seu

envolvimento no processo, onde os valores podem variar na escala de zero (mí-

nima frequência) a cinco (indicativo de participação nas decisões voltadas para

as RI do município com máxima frequência).
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Gráfico 27 – Processo decisório das instâncias municipais de RI e par-
ticipação de atores (médias ponderadas dos atributos: escala 0 a 5)
Base: 29 respondentes.

À primeira vista, a análise dos resultados indica que os órgãos parecem

adotar predominantemente uma gestão com modelo participativo, consideran-

do-se a frequência de envolvimento das suas equipes internas no processo

decisório, ainda que a decisão final tomada pelo responsável principal em cará-

ter prioritário se mostre representativa. Também se evidenciou um substancial

envolvimento do prefeito, como chefe do executivo, nas decisões. Em direção

contrária, verifica-se um baixo envolvimento com outros órgãos da instância

municipal nas decisões (índice de 2,07 frente ao máximo possível de 5,00 na

escala), o que é um fator fortemente preocupante frente ao caráter essencial-

mente intersetorial dos órgãos de RI. Trata-se, em última instância, de um órgão

“meio”, não executor de política de desenvolvimento – papel este que cabe às

Secretarias e demais órgãos municipais de caráter executivo.

As instâncias municipais de RI evidenciaram ainda envolver, porém com

baixa frequência, associações, ONGs e empresários locais para a definição de

prioridades das ações no cenário internacional, além da Academia, esta em pa-

tamar inferior a todos os outros atores questionados. Um dado complementar à

participação da Academia no processo decisório advém dos respondentes quando

questionados sobre a sua relação com universidades, relação esta apontada como

frágil na maioria dos casos. Esta relação foi indicada forte em apenas 16% dos

casos e deduzida como provavelmente satisfatória em mais 12% dos municípi-

os com estrutura de RI, onde o responsável pelo órgão é professor ou pesquisa-

dor. A inexistência de relação com a universidade ou a sua incipiência mostrou-se

presente em quase 40% dos órgãos pesquisados e razoável nos órgãos

Universidade par�cipa da definição de prioridades

Reuniões com empresários locais para definir 
prioridades

Reuniões com associações e ONGs para definir 
prioridades

Reuniões com  órgãos da prefeitura para definir 
prioridades

Decisões tomadas prioritariamente pelo 
responsável principal do órgão

Decisões tomadas com par�cipação direta do 
prefeito

Reuniões com principais membros da equipe

1,93

2,00

2,07

2,55

3,07

3,45

3,55
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Gráfico 28 - Relação das instâncias  de RI com a Academia
Base: 29 respondentes.

Também a articulação dos municípios com o governo estadual para o

desenvolvimento da suas ações internacionais mostra-se bastante frágil, com

86,21% das respostas apontando para inexistência de relação ou para uma rela-

ção de caráter apenas pontual, tendo apenas 13,7% das respostas indicado rela-

ção e cooperação sistemáticas, conforme mostra o gráfico a seguir. Vários

depoimentos de respondentes sinalizam enfrentar obstáculos em função da

inexistência ou precariedade de articulação com a esfera estadual de governo.

remanescentes, aqui de forma pontual com fornecimento de estagiários ou da-

dos secundários para subsídio a estudos, ou com participação em eventos, con-

forme gráfico 28, abaixo. Na direção contrária da frágil relação com a Academia,

destaca-se o caso de Caxias do Sul que desenvolve várias ações conjuntas com

a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Excente com integração de estruturas 
de RI

Posi�va com projetos conjuntos

Responsável é da Academia

Razoável: provimento estagiários

Não há

Razoável : Eventos, estudos e 
informações

Pouco desenvolvida /  fase inicial

4%

12%

12%

15%

15%

19%

23%
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Gráfico 29 - Relação das instâncias municipais de RI com
o Governo Estadual (em %)
Base: 29 respondentes.

Além do preocupante quadro acima apresentado, muitas instâncias de RI

apontam também falta de unidade na ação internacional do município, em fun-

ção de sério obstáculo para a articulação e alinhamento entre os próprios órgãos

da esfera municipal que desenvolvem ações no campo das relações internacio-

nais.

Por fim, outro elemento fundamental concerne à articulação (ou falta de)

das estruturas municipais com o Governo federal.  A pesquisa mostra um qua-

dro deveras inquietante, com esta articulação indicada como incipiente, com

24% dos órgãos apontando inexistência de relação com o MRE-Itamaraty e qua-

se 60% destes indicando a presença de relações apenas pontuais, em situações

tais como organização de missões (20,7%), celebração de convênios (7%), ou

mera participação em eventos (10%), dentre outros (Gráfico 30).

Gráfico 30 - Relação das instâncias municipais de RI com o
Gov. Federal (em %)
Base: 29 respondentes.

Inexiste relação 
31%

Incipiente ou 
Pontual 

(missões, visita
s e coop 

55%

Posi�va
(Foco técnico 
coopera�vo) 

14%

Inexiste 
relação

24%

Sistemá�ca e 
Coopera�va 
(contatos e 

informações)
17,24%

Relação 
pontual 

(celebração de 
convênios,missão 

eventos)
58,76%
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Gráfico 31 -  Relação dos municípios com órgãos federais.
Base: 29 respondentes.

Na sua sequência (ainda que com larga distância) foi citada a Agência

Brasileira de Cooperação-ABC e a AFEPA, ambas lembradas por 15% dos parti-

cipantes da pesquisa. Frente ao panorama anteriormente apresentado e às res-

postas dos órgãos pesquisados, evidencia-se que os municípios vêm

desenvolvendo ações internacionais sem uma efetiva articulação política com

outros órgãos, assessoramento e cooperação dos órgãos federais voltados para

tal fim, bem como com uma precária articulação nas demais instâncias de po-

der, tanto no nível estadual como ainda na própria esfera municipal com os

demais órgãos e Secretarias. Isso, em verdade, se constitui em um sério

sinalizador de risco de desalinhamentos e conflitos potenciais entre as políticas

externas das diferentes esferas de governo. Pode-se concluir assim na direção

de uma insuficiência da ação dos órgãos federais responsáveis pela coordena-

ção, assessoramento e cooperação com os entes federativos frente às suas inici-

ativas externas, carecendo, portanto de premente intensificação desta relação.

D. Agenda, estratégia e ferramentas paradiplomáticas

a) Principais eixos da Agenda municipal de RI

Os eixos temáticos que foram priorizados na atuação paradiplomática

municipal e apontados pelos gestores de RI mostraram uma vasta pluralidade,

Os órgãos citados pelos respondentes como alvo da articulação dos mu-

nicípios com o governo federal, ainda que esta tenha se mostrado incipiente por

muitos gestores, encontram-se apresentados no gráfico a seguir. O panorama

indica uma maior relação dos municípios com os escritórios regionais do MRE,

(46%).

Consulados do Brasil (em Ciudad del Este e Puerto Iguazu)

Fundação Alexandre Gusmão-FUNAG

MRE e Outros Ministérios nível Federal

Assessoria Especial p/ Ass.Federa�vos e Parlamentares-AFEPA

Agência Brasileira de Cooperação-ABC

Escritórios de Representação locais do MRE

8%

8%

8%

15%

15%

46%
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Gráfico 32 - Eixos principais da agenda externa municipal
Base: 29 Respondentes.

não tendo havido um tema fortemente predominante no universo dos gestores

pesquisados, já que o item menos citado foi apontado por 5% dos respondentes

e o que obteve maior número de menções atingiu o patamar máximo de apenas

18%. A diversidade de assuntos, além das variações percentuais na prioridade

dada a esses, pode estar ligada a fatores distintos como a localização geográfica,

a situação econômica e o estágio do município nas suas relações internacionais,

dentre outros. De um modo geral, porém, ocuparam um maior destaque nas

agendas, os eixos da cooperação / intercâmbios e da participação em redes e em

processos de integração regional (18% de menções). Também o assessoramento

ao prefeito e missões, bem como o desenvolvimento social e ambiental mostra-

ram uma significativa parcela de ocupação da agenda temática da ação externa

municipal, seguidos de ações voltadas para a projeção internacional do municí-

pio e para a sua participação em processos decisórios internacionais, além do

desenvolvimento econômico.

Por outro lado, visto que em muitos municípios são desenvolvidas ações

internacionais por diversos órgãos, paralelamente à atuação paradiplomática

do órgão municipal responsável pelo tratamento de assuntos externos, a coor-

denação das ações internacionais destes órgãos e Secretarias municipais tam-

bém mostrou ocupar um lugar na agenda dos órgãos de RI, contudo sem forte

destaque. Por fim, a captação de recursos constitui-se também em um dos eixos

desta agenda, conforme apresentado no gráfico 32 a seguir:

Captação de Recursos

Desenvolvimento Econômico**

Projeção Internac. / Par�cip.Proc.decisórios

Coordenação ações R.I.de outras Secretarias

Desenvolvimento Social e Ambiental*

Assessoria ao Prefeito & Missões

Eventos e Fóruns

Cooperação / Irmanamentos & Intercâmbios

Integração e Redes (Internacionais e Transnacionais)

5%

7%

7%

7%

12%

12%

14%

18%

18%
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Gráfico 33 - Formulação estratégica e planejamento
Base: 29 Respondentes.

Foi ainda apontada por quase 10% dos respondentes a existência de uma

estratégia para a linha de ações internacionais do município definida apenas

pelo chefe do executivo, evidenciando a atuação de forma passiva por alguns

gestores dos órgãos responsáveis pelas relações internacionais na esfera

b) Estratégia internacional dos entes subnacionais municipais

Sob outro prisma de análise, antes do entendimento dos tipos de ações que

os municípios vêm desenvolvendo no ambiente internacional, imprescindível é

o entendimento de como se dá a formulação estratégica de suas ações. É, sem

dúvida, bem conhecido pelos especialistas em gestão estratégica e em adminis-

tração pública que um dos grandes problemas organizacionais decorre do desen-

volvimento de ações pontuais ou isoladas sem uma estratégia contínua e articulada,

e que promova o alcance dos objetivos almejados, dando uma perspectiva de

futuro para o sistema como um todo.

O que é aqui preocupante, é que as evidências apontam para tal situação

na esfera municipal dos órgãos de RI. O panorama obtido na pesquisa, frente a

esta questão (ver gráfico seguinte), mostra que mais de um quarto destes muni-

cípios atua com base em ações isoladas, sem planejamento e sem uma definição

estratégica que as preceda, denotando ausência de um projeto político de mé-

dio e longo prazo. Além disso, um elevado percentual de 37% indicou apenas

um esboço de planejamento prévio, seja através da definição de uma linha de

ação, com maior direcionamento para atendimento da demanda diária, seja com

iniciativas preliminares de abordagem de um primeiro processo de planejamento,

ou apenas norteando-se pelos parâmetros municipais, sem demonstrar uma for-

mulação estratégica efetiva com ações articuladas para orientar sua ação inter-

nacional.

Sim, com foco em Integração Regional

Define apenas linha de ação & atende demandas

Segue estratégia formulada pelo Prefeito

Apenas segue parâmetros municipais gerais

Sim, Planej.Estratégico  / Coordenação

Planejamento preliminar (1a.vez)

Não desenvolve Planejamento Estratégico

4%

5%

9%

9%

23%

23%

27%
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Gráfico 34 - Ações internacionais desenvolvidas pelos municípios com estru-
tura de RI (Em % de respostas múltiplas obtidas).  Base: 29 Respondentes.

O panorama exibido mostra que a grande maioria dos municípios brasi-

leiros que já contam com aparato institucional para tratamento de questões

internacionais vem apresentando uma diversificada mobilização externa, re-

correndo a quase todas as ferramentas disponíveis no catálogo da paradiplomacia

subnacional, estas mencionadas pelos diversos autores aqui discutidos,

constatando-se, porém, pouca ênfase dada à participação em redes locais (17,3%),

e ao estímulo à formação de consórcios de exportação (20,8%), ainda pouco

explorados por este nível de governo. Evidencia-se claramente uma forte predo-

minância de três tipos de ações: participação em redes transnacionais (em

municipal. Este dado, porém, mostra-se coerente com o elevado número exis-

tente nesta esfera de governo de órgãos com a simples condição de assessorias

de RI. Não obstante esta realidade deflagrada pelo estudo, quase um quarto

destes municípios apontou atuar mediante um pensamento estratégico articu-

lado, coordenado prioritariamente entre os órgãos desta instância.

c) Ferramentas paradiplomáticas utilizadas pelos municípios

Já no campo das ferramentas paradiplomáticas e ações desenvolvidas pelos

entes subnacionais municipais, foi constatada uma variada atuação, uma diver-

sidade de ferramentas e mecanismos cujo resultado consolidado é apresentado

a seguir:

Par�cipa de Redes de governos Locais

Fomento a consórcios de exportação

Cooperação com países em desenvolvimento

Organiz.Autoridades Universais

Missões Governamentais para Coop.Téc&Fin.

Comi�vas diplomá�cas

Cooperação descentralizada

Missões Empresariais

Realiza Feiras e exposições

Divulgação de oportunidades

Organizações de Autoridades Locais & Reg.

Par�cipação em feiras e exposições

Acordos de Cooperação

Redes Transnacionais

Par�cipação em conferências

17,3

20,8

48,4

55,4

58,8

58,8

58,8

62,3

69,2

72,7

72,7

76,1

87,0

90,0

90,0
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especial a Rede Mercocidades); participação em conferências internacionais –

estas duas ferramentas tendo sido apontadas pela quase totalidade dos municí-

pios (90% dos respondentes); e celebração de acordos de cooperação e convêni-

os de irmanamentos, apontados por quase 90% dos pesquisados. A participação

em conferências internacionais é um instrumento que possui, como caracterís-

tica intrínseca, possibilitar a conexão do município com o ambiente internacio-

nal, ampliando suas possibilidades de articulações e de desenvolvimento de

parcerias (incluindo-se aqui também de inserções em rede). O seu elevadíssimo

índice de utilização – confirmou ser o instrumento paradiplomático municipal

prioritário (ao lado de participação em redes transnacionais) – parecendo con-

firmar o caráter ainda embrionário da atuação paradiplomática destes entes, em

que o baixo conhecimento do campo os leva ao forte interesse e necessidade de

perscrutar o que vem ocorrendo no meio.

Prosseguindo a análise deste item, agora focalizando a área de coopera-

ção internacional, o estudo empírico realizado identificou diferentes tipos de

cooperação que vêm sendo praticados pelos entes subnacionais municipais bra-

sileiros a saber:

•  Cooperação com outros governos subnacionais (Buenos Aires, Milão,

Barcelona, Montreuil-França, Santiago-Cuba, Osaka, Takasaki-Japão,

Dunkerque- França; Nantes – França; Guangzhou – China; Porto;

Bologna; Maputo; Luanda);

•  Cooperação com governos centrais (Itália, França, Espanha, Alemanha,

Portugal, Chile, China, além dos cinco países africanos de língua ofici-

al portuguesa);

•  Cooperação com instituições internacionais (BID, BIRD, ONU, UNESCO,

UNICEF, UNFPA, PNUD, UN-HABITAT, União Europeia, OMS, OEA,

OCDE, OIT, ICLEI, Fundação Clinton, Universidade de British-Columbia

em Vancouver);

•  Cooperação com agências bilaterais de desenvolvimento (a exemplo de

CIDA, JICA, AECID);

•  Cooperação com organizações não governamentais (Fundo Andaluz de

Solidariedade, por exemplo).

Quanto aos acordos de irmanamentos, foram citadas as mais diversas

cidades, localizadas nos mais diferentes países e continentes, com ênfase pre-

ponderante nos países apresentados no quadro 19 a seguir.
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Quadro 19 - Países com cidades que celebraram acordos de irmanamentos com municípios brasi-
leiros.
Base: 29 respondentes.

O quadro obtido por este estudo parece confirmar a tendência à concen-

tração de ações ligadas às low politics, especificamente com focos que não inter-

ferem na estratégia da política externa do Estado nacional, observada nestas

instâncias subnacionais locais, na maioria dos países. Na visão de Vigevani

(2006), o que prevalece na atuação paradiplomática subnacional é o que se de-

nomina de dinâmica de stop and go, indicando um ativismo em questões como

convênios tecnológicos, cooperação técnica, empréstimos, turismo, investimen-

tos, entre outras, mas sem um movimento em torno de qualquer outro tema que

não estivesse ligado a questões locais. Por outro lado, os resultados também

confirmaram que o irmanamento de cidades mostrou-se reconhecido e larga-

mente utilizado pelos entes subnacionais pesquisados, corroborando a visão de

Salomón (2007), sendo também largamente verificado o intercâmbio de “boas

práticas” de gestão urbana.

Frente à tipologia de Duchacek (1990) na sua dimensão geopolítica, esta

esfera de governo demonstrou atuar em todos os níveis, desde o nível regional

transfronteiriço, transregional, até o exercício de uma paradiplomacia no âmbi-

to global, com contato das unidades subnacionais municipais com governos

centrais estrangeiros em outros continentes. Focalizando a relação estabelecida

entre a unidade subnacional e o governo federal, conforme Soldatos (1990),

apesar dos vinte e nove municípios ora analisados apresentarem uma atuação

externa de forma institucionalizada, este dado não parece garantir a existência

de uma atuação paradiplomática cooperativa e harmoniosa com ações coorde-

nadas pelo governo federal, ou desenvolvidas de modo conjunto entre estas

esferas de governo, uma vez que a pesquisa evidenciou um quadro impressio-

nante de precária relação e articulação entre estas esferas de governo no que

tange às ações externas, havendo expressão de sentimento nítido dos municípi-

os de carência de apoio do governo central para o exercício da sua atividade

paradiplomática.

CONTINENTE EUROPEU CONTINENTE 
NORTE-AMERICANO

CONTINENTE ASIÁTICO

• Itália, Portugal, França, Espanha e 
Alemanha

• Estados Unidos e Canadá e, 
secundariamente, o México

• China e Japão

CONTINENTE 
LATINO-AMERICANO

CONTINENTE AFRICANO FRAÇA NO CARIBE

• Argentina e Chile e secundariamente, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia

• África do Sul/Mali • Guadalupe (citação única)

globalização - miolo.pmd 19/9/2011, 14:15117



Globalização e novos atores

118

Redirecionando o prisma da análise, e focalizando os domínios prioritários

das ações internacionais municipais, identificou-se um predomínio de ações

dirigidas ao eixo econômico e também fortemente para o eixo cultural, além do

social, evidenciando-se ainda ações com enfoque político, porém estas não se

mostrando concorrentes com o Estado central nos domínios que são, a princí-

pio, de competência deste. Por fim, pode-se dizer que o modo operatório da

paradiplomacia subnacional destes entes evidenciou tendência ao modo coo-

perativo, espelhado pelos instrumentos paradiplomáticos mais utilizados por

estes, o que não elimina contudo possibilidades de conflitos com o governo

central, frente à fraca e precária relação que os gestores municipais apontaram

manter com esta esfera de governo.

E. Resultados, benefícios, obstáculos e desafios

a) Principais resultados anunciados pelos municípios com a atuação

paradiplomática

A visão dos gestores municipais das áreas de RI mostrou uma larga diver-

sidade de resultados que são entendidos por estes como advindos da sua atua-

ção paradiplomática. A obtenção de cooperação técnica constituiu-se no

resultado mais fortemente citado pelos gestores, contemplado em 27% das res-

postas, seguido pela visibilidade e reconhecimento no nível nacional e interna-

cional (18%). Interessante notar que a troca de experiências responsável por

11% das citações, pode ainda ser vista como um resultado complementar à

cooperação técnica, o que elevaria a quase 40% o índice de entendimento dos

gestores municipais quanto aos benefícios oriundos da utilização desta ferra-

menta no exercício das suas ações externas.
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Gráfico 35 - Principais resultados com a ação de RI. municipal
Base: 29 respondentes.

Em um segundo patamar de relevância, foram referidas a captação de

recursos financeiros e a atração de investimentos (13%), seguidas da

conscientização local da importância das relações internacionais (11% das res-

postas). Por seu turno, o desenvolvimento social e a ampliação da democracia

no processo das RI foram vistos em um terceiro nível de frequência de respostas,

igualmente situados ao resultado de elevação do município à condição de sede

de evento internacional, todos estes vistos por 7% (sete) das respostas a este

quesito.

Por fim, foram também considerados como resultados das ações munici-

pais de RI o aprofundamento do processo de integração regional (Mercosul) e o

desenvolvimento econômico, ambos com 4% das respostas. O percentual exí-

guo destes dois eixos pode ser explicado pelo fato de que as ações no campo das

RI demandam um tempo de maturação relativamente longo a fim de produzi-

rem resultados concretos e visíveis, o que possivelmente ainda não ocorreu,

frente ao caráter da recente ação paradiplomática municipal brasileira. Adicio-

nalmente, ressalta-se que apenas um município fronteiriço fez parte da pesqui-

sa nesta segunda etapa (Foz do Iguaçu), pois foi o único que apresentou estrutura

orgânica direcionada ao tratamento dos temas internacionais.

Alguns exemplos concretos citados pelos municípios merecem ser aqui

apresentados para elucidação da visão destes governos quanto aos melhores

resultados obtidos com o seu exercício paradiplomático. A cidade de Diadema

apontou como fruto conquistado com a sua ação externa, a celebração do Con-

vênio de Cooperação Internacional Tripartite envolvendo três continentes, ou

seja, a Prefeitura de Diadema (Brasil), a Prefeitura de Montreuil na França e o

Desenvolvimento Econômico
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Desenvolvimento Social
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Ielimané, no Mali. Outra cidade que enfatizou que o principal resultado decor-

rente da sua atuação paradiplomática adveio da cooperação internacional foi

Caxias do Sul, a partir do tratado de gemellagio (irmanamento) celebrado com

Padova, na Itália, bem como o irmanamento com a cidade de Changzliou na

China. Por sua vez, o município de Vitória do Espírito Santo indicou como

resultado mais relevante da sua paradiplomacia, a ampliação do índice de in-

clusão digital dos seus alunos do ensino fundamental, a partir do projeto desen-

volvido com a União Europeia – URBAL. A inclusão digital como resultado de

cooperação internacional, desta vez voltada para várias entidades locais, foi

também citada como principal resultado obtido pelo município de Itú (SP).

O acordo de cooperação técnica voltado para o fornecimento de know-how em

economia solidária, celebrado por Recife com a cidade Nantes na França, foi

apontado como o melhor efeito das suas ações internacionais. Já o município de

São Bernardo do Campo, em São Paulo, apontou como resultado mais impor-

tante das suas ações externas o desenvolvimento de parcerias e intercâmbios

para cooperação técnica na área da saúde logrados com a realização de uma

missão empresarial para Cuba.

Direcionando o foco de análise para o quesito visibilidade e reconheci-

mento nos níveis nacional e internacional do município, faz-se importante

ressaltar que estes podem decorrer, dentre outros, da existência de uma best

practice (seguindo a terminologia em voga na cooperação para o desenvolvi-

mento) ou de políticas públicas de sucesso destes entes subnacionais, como

por exemplo ocorreu com o município de Santo André (SP), que indicou a ob-

tenção deste resultado a partir da qualidade da sua gestão pública e liderança

na participação da integração regional do Mercosul, com sua ativa participação

na rede Mercocidades. Outro exemplo é a cidade de Porto Alegre que alcançou

reconhecimento internacional pelas suas políticas públicas no campo da parti-

cipação popular (orçamento participativo e conferências da cidade). A prática

de marketing city, no interesse de obter visibilidade e reconhecimento interna-

cional do município para ganhos, também de ordem econômica, não foi citada

pelos gestores pesquisados como um instrumento por eles utilizado, ainda que

a literatura e as evidências mostrem que algumas cidades brasileiras já eviden-

ciem nitidamente recorrer a este instrumento, como ocorre com Porto Alegre e

Curitiba, por exemplo.

Já na visão da cidade de fronteira de Foz do Iguaçu, o melhor resultado

conquistado a partir da sua atuação paradiplomática foi o aprofundamento dos

laços de amizade e cooperação com as comunidades fronteiriças da Argentina e
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do Paraguai, elevando o nível de integração entre estas, dotadas de característi-

cas próprias e vocações específicas.

No foco de atração de investimentos, vale apontar o resultado citado pelo

município de Salvador, que conseguiu atrair quase U$500 milhões8 em investi-

mento direto estrangeiro nos setores imobiliário e de hotelaria, logo no terceiro

ano da sua atuação paradiplomática institucionalizada. Este estudo, ainda que

considere a relevância da criação da nova instância de RI no município de Sal-

vador e o esforço de suas ações, entende que, frente ao longo tempo necessário

à obtenção de resultados concretos decorrentes de mobilização internacional

das cidades, tais resultados ora apresentados podem também ser reflexo de ações

iniciadas em momentos precedentes à implantação desta instância na esfera

municipal. Na mesma direção, Curitiba considera como melhor resultado obti-

do com a sua ação internacional a atração de investimentos estrangeiros diretos

voltados para novos empreendimentos empresariais, não indicando, porém,

cifras representantivas deste valor. Já Fortaleza obteve recursos para implementar

um importante programa municipal voltado para a juventude e, por sua vez,

São José do Rio Preto indicou o desenvolvimento econômico como o melhor

resultado da sua atuação no foco internacional, com aumento de 88% das suas

exportações.

Sediar eventos internacionais foi considerado por vários municípios como

o principal resultado decorrente de suas ações internacionais, a exemplo de

Jundiaí que apontou a 115ª edição do Encontro de Comércio Exterior

(ENCOMEX), o 4º maior da história (em março de 2007) e a cidade de Santa

Maria, sede da Feira da Economia Solidária do Mercosul (evento que recebeu

delegações de 18 países e 110.000 visitantes) que apontou este como o resulta-

do principal das suas ações externas. Por sua vez, a cidade de Campinas consi-

derou como melhor resultado da sua atuação paradiplomática, o fato de ter

sediado II Fórum de Secretarias de RI o qual provocou a realização posterior em

Brasília do Encontro Nacional de Secretarias Municipais de RI.

b) Benefícios alcançados versus motivação para criação dos órgãos de RI

As cinco principais categorias de benefícios vislumbrados como resulta-

dos da atuação paradiplomática pelos gestores da esfera municipal brasileira de

governo foram: cooperação técnica, atração de investimentos, prestígio e visibi-

lidade internacional, além do reconhecimento nacional, conforme gráfico 36

8 Dados fornecidos pelo prefeito João Henrique em mensagem na abertura dos trabalhos do 4º.
período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Salvador.
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Gráfico 36 - Benefícios alcançados pelos municípios com a sua
atuação externa
Média dos atributos conforme intensidade (Escala: de 0 - 5)
Base: 29 respondentes.

Por outro lado, considerando o leque de ferramentas paradiplomáticas

apontadas pelos principais autores aqui discutidos no capítulo 1 e confrontando

estas com os benefícios aportados, este trabalho empírico constatou diferentes

níveis de benefícios alcançados pelo diversificado arsenal de instrumentos uti-

lizados pelos municípios, conforme exibido no gráfico 37 a seguir.

apresentado a seguir. Este aponta na direção de convergência entre benefícios

almejados e resultados obtidos pelos municípios estudados, constatando-se que

os maiores benefícios alcançados constituíram-se também nas maiores motiva-

ções que levaram à criação das atuais estruturas de RI no aparato público muni-

cipal brasileiro.
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Gráfico 37 - Beneficio: Prestígio e Imagem vs Ações Internacionais
Base:  29 respondentes.

A leitura das respostas dos pesquisados nos indica que as ferramentas

paradiplomáticas que maior benefício aportam no quesito de prestígio e ima-

gem para o município são a participação em redes transnacionais e em confe-

rências internacionais, seguidos muito de perto da celebração de acordos de

cooperação, indicados cada um destes em quase 90% das respostas, e conside-

rados como trazendo alto benefício para o município por 60% dos respondentes.

Também a divulgação de oportunidades de negócios e a participação de organi-

zações de autoridades locais e regionais, bem como de feiras e exposições fo-

ram citados em mais de 70% das respostas voltadas para o benefício de prestígio

e imagem e foram vistas como aportando alto benefício por uma média de 45%

dos respondentes.

Já analisando a cooperação técnica, o resultado consolidado das respos-

tas apresentados no Gráfico 38 nos indica que as ferramentas paradiplomáticas

que maior benefício aportam neste quesito são a participação em conferências

internacionais, naturalmente como era de se esperar, pois aqui é um grande

celeiro  para articulações dos atores, seguidos de perto pela celebração de acor-

dos de cooperação técnica e pela participação em redes transnacionais (no

Mercosul, em especial), apontadas por quase 90% das respostas. Sem dúvida,

isto corrobora a literatura, que vem enfaticamente evidenciando que as redes

promovem uma grande articulação dos seus integrantes propiciando a
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Gráfico 38 - Beneficios da Cooperação Técnica vs. Ações Internacionais
Base: 29 respondentes.

Direcionando o foco da análise para o benefício de atração de investi-

mentos, os gestores apontaram a participação em conferências internacionais,

a celebração de acordos de cooperação técnica e a participação em redes

transnacionais (Mercosul, em especial) como as ações internacionais que maior

impacto exercem neste quesito, sendo referenciadas por quase 90% dos

pesquisados, e perto de 50% destes consideram que o benefício aqui trazido é

em grau elevado.

Por sua vez, a divulgação de oportunidades de negócios, a participação em

feiras e exposições e a participação em organizações de autoridades locais/regio-

nais foram apontadas por mais de 70% das respostas e, com uma média de 50%

destes, considerando alto benefício para a atração de investimentos advindo des-

tes tipos de ações, seguidos de perto pela realização e promoção de feiras e expo-

sições. A realização de missões empresariais e governamentais, a participação em
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identificação de soluções diversas para os distintos gargalos vivenciados pelas

instâncias subnacionais.
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redes internacionais e em comitivas diplomáticas, além da cooperação descentra-

lizada, seguidas da participação em organizações de autoridades universais, ocu-

param o terceiro lugar no ranking de citações de ações benéficas para atrair

investimentos estrangeiros para os municípios.

Na análise das ações internacionais que trazem o benefício de reconheci-

mento nacional, verifica-se que, mais uma vez, a participação em redes

transnacionais e em conferências internacionais, seguidas de perto pelos acor-

dos de cooperação foram as ferramentas vistas como maior benefício aportado

por quase 90% dos respondentes. Já a participação em feiras e exposições, em

Organizações de Autoridades Locais/Regionais e a divulgação de oportunidades

de negócios, seguidas da realização e promoção de feiras e exposições foram

vistas pelos pesquisados ocupando o segundo lugar quanto aos benefícios trazi-

dos em alto grau para impactar no reconhecimento nacional da ação externa do

município. A realização de missões governamentais e empresariais, a participa-

ção em comitivas diplomáticas, na cooperação descentralizada e em Organiza-

ções de Autoridades Universais foram apontadas no terceiro lugar no aporte de

benefícios elevados para o reconhecimento nacional do município. A participa-

ção de Cooperação com países em desenvolvimento foi vista por quase metade

dos pesquisados como aportando benefício e reconhecimento nacional, porém

apenas 28% destes consideraram ser este um benefício em grau elevado. Por

fim, na análise do benefício de reconhecimento nacional, contrariamente ao

que se poderia esperar, a participação em redes locais não foi percebida como

trazendo benefício significativo para este enfoque.

Prosseguindo na análise das respostas da pesquisa no entendimento dos

benefícios oriundos da adoção das ferramentas paradiplomáticas pelos municí-

pios brasileiros, agora no foco da visibilidade internacional como benefício,

mais uma vez se constata que a participação em redes transnacionais, bem como

em conferências são vistas pelos gestores municipais voltados para as relações

internacionais como as ações que maior benefício aportam também a este que-

sito.

Assim, conforme visto, frente ao panorama de ações e benefícios aportados

na visão dos órgãos municipais, o maior índice de respostas (quase 90%) que

considerou aporte de benefício para todos os cinco eixos pesquisados (visibili-

dade internacional, prestígio e imagem, cooperação técnica, atração de investi-

mentos e reconhecimento nacional) direcionou-se para as ações de participação

de redes transnacionais e em conferências internacionais, assim como a cele-

bração de acordos de cooperação, havendo variação apenas no grau de benefí-

cio trazido por estas ferramentas paradiplomáticas, na visão dos gestores.
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Gráfico 39 - Dificuldades políticas dos órgãos municipais de RI.
Base: 29 respondentes.

Frente a esta questão aberta é importante perceber que a maior dificulda-

de aflorada espontaneamente pelos respondentes foi a pouca importância

conferida à paradiplomacia. Na sequência das dificuldades anunciadas, estive-

ram as restrições de recursos financeiros e orçamentários, ligada à precariedade

da infraestrutura dos órgãos e à carência de recursos humanos aqui enfatizados,

ainda que aqui a questão tenha tido diretamente o foco para as dificuldades de

caráter político. Isto reforça a criticidade destes aspectos para o cumprimento

da missão por estes órgãos. A pouca importância conferida à paradiplomacia

ocupou o primeiro lugar no ranking das dificuldades políticas dos governos

subnacionais municipais de RI. Na sequência, foram citadas a fragmentação

das ações de RI realizadas pelos órgãos municipais diversos do sistema das

prefeituras, órgãos municipais e a falta de autonomia dos órgãos desta esfera de

governo responsáveis pelas relações internacionais, além da burocracia presen-

te na área, acrescentando-se a isto, questões políticas e inadequações de legisla-

ção fronteiriça.

A grande maioria destes considera que tais ferramentas trazem um bene-

fício em elevado grau (em torno de 50 a 60% das respostas), algo que ratifica o

que a literatura especializada dos autores aqui discutidos vem apontando.

c) Dificuldades Políticas das instâncias municipais de RI

O panorama das maiores dificuldades políticas identificadas pelos gestores

municipais de RI encontra-se apresentado no gráfico a seguir.
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A questão da fragmentação das ações de RI dos órgãos municipais já era

esperada no quesito de dificuldades políticas, frente às colocações precedentes

quanto à existência de precária articulação e quase inexistência de alinhamento

na esfera municipal para as ações externas. Foram ainda sinalizadas dificulda-

des com inadequações de legislação fronteiriça, advindas de órgãos situados

em municípios de fronteira que convivem com tal realidade no dia a dia das

suas ações internacionais. Por fim, foi também indicada a questão do prazo

insuficiente para execução do programa da área como uma dificuldade política

destes gestores, uma vez que as ações no campo das relações internacionais

demandam um largo tempo entre o desenvolvimento das ações e colheita de

resultados, tempo este muitas vezes, incompatível com os prazos dos mandatos

políticos. Por fim, merece aqui ser mencionado o curioso fato da existência de

um largo índice de 31% dos respondentes deste quesito que argumentaram não

possuir dificuldades políticas, o que parece evidenciar receios e tentativa de

“autoproteção” dos pesquisados neste tema, especialmente se confrontada esta

resposta com os desafios em larga escala identificados por estes gestores, assim

como frente ao quesito obstáculos enfrentados para o exercício da ação

paradiplomática municipal, adiante analisados.

Na direção oposta à apresentação e análise das dificuldades ora discuti-

da, faz-se também necessária uma averiguação e entendimento dos possíveis

fatores facilitadores da atuação paradiplomática dos municípios brasileiros, na

visão dos entrevistados, o que é trazido pelo gráfico 40 a seguir. Este panorama

reforça algumas informações obtidas em questões precedentes, corroborando

com a fragilidade das relações desenvolvidas pelos órgãos com o governo esta-

dual e federal (MRE-Itamaraty), além dos contatos com a Academia, todos estes

se situando em nível inferior a 2,5 (em escala de 0 a 5). Por outro lado, nenhum

dos possíveis fatores indicados de forma espontânea nesta questão aberta mos-

trou-se grande facilitador da mobilização subnacional dos municípios na dire-

ção internacional. Em patamares muito próximos entre si e próximos ao valor

de 2,5 (escala de 0 a 5) estiveram o apoio do empresariado local e os vínculos

com o estrangeiro devido à origem da população local,  em função da localiza-

ção geográfica da maior parte dos órgãos no eixo Sul-Sudeste, regiões onde se

situam quase 76% de todos os órgãos pesquisados detentores de estrutura

institucionalizada para tratamento das relações internacionais. É importante

ressaltar que o apoio do empresariado local figura como mais relevante do que

o apoio do MRE. O quadro parece também evidenciar a percepção geral dos

entes subnacionais municipais quanto à insuficiência de apoio, das mais diver-

sas fontes, para a sua atuação paradiplomática.
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Gráfico 40 - Fatores facilitadores     Base: 29 respondentes.
Média dos atributos conforme intensidade (escala de 0 – 5)

d) Desafios futuros para as instâncias municipais de RI

Na visão dos gestores dos órgãos municipais de RI, quanto ao maior desa-

fio futuro para suas instâncias, mais uma vez as respostas corroboraram com as

maiores dificuldades apontadas pelos mesmos, mostrando-se, como maior de-

safio, a obtenção de recursos financeiros e orçamentários para os órgãos, além

de captação de investimentos externos para o município, conforme elucidado

no gráfico a seguir.

Gráfico 41 - Desafios futuros para os órgãos municipais de RI
Base: 29 respondentes.

No patamar subsequente de relevância, foram igualmente apontados como

grandes obstáculos: o alinhamento político entre as diversas esferas frente às

ações internacionais; a institucionalização e o planejamento estratégico

coordenado; a criação de órgãos no status de Secretarias autônomas de RI com

infraestrutura adequada; o desenvolvimento e consolidação de parcerias com

órgãos internacionais; a superação dos obstáculos para uma efetiva integração

regional; além da identificação de soluções para o município bem como de
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oportunidades de desenvolvimento. Em um terceiro patamar foram apontadas

a projeção internacional e construção de imagem do município. Por fim, em um

último nível de desafio, mas ainda com significativa representatividade, foram

apontadas a continuidade dos projetos, bem como a criação de novos, uma vez

que estes demandam recursos e investimentos, além da participação dos gover-

nos municipais nos processos decisórios internacionais e da democratização do

processo de RI com a participação da sociedade.

Alguns aspectos se sobressaem quando cruzamos os resultados do quesito

“dificuldades encontradas” com os “desafios percebidos para o futuro” pelas ins-

tâncias municipais brasileiras de RI, corroborando alguns prenúncios preliminar-

mente apreendidos. Um primeiro ponto de destaque refere-se aos gestores que

indicaram enfrentar dificuldades políticas devido à pouca importância conferida à

paradiplomacia. Tais lideranças apontaram como desafios futuros para os órgãos

municipais de RI a criação de órgãos com adequada estrutura, prioritariamente

com status de Secretaria para o tratamento dos temas internacionais, haja vista a

maior envergadura deste órgão, além da participação da sociedade e lideranças no

processo municipal de RI. Acresce-se ainda aqui o crítico aspecto enfatizado por

estes gestores quanto à carência de alinhamento político entre os diversos órgãos e

instâncias, e de realização de um planejamento integrado.

Por fim, um ponto de reflexão merece ser aqui destacado, no que tange ao

anseio evidenciado pelos entes subnacionais municipais para a sua participa-

ção nos processos decisórios internacionais. Ao considerar-se o papel essencial

e a ampliação da responsabilidade dos municípios na “nova geografia do poder”

(SASSEN, 2004) delineada a partir do acirramento do fenômeno da globalização,

cabe aqui a questão quanto ao tipo e quanto ao grau de participação que lhes

competiria na governança da política internacional neste novo cenário, ainda

em construção.

F. Parceiros e projetos

a) Principais parceiros internacionais dos municípios com estrutura de RI

Frente à questão dos principais parceiros internacionais municipais dos

órgãos de RI, a consolidação das respostas dos gestores nos apresenta o panora-

ma exposto no gráfico 42 adiante exibido.

As redes, em especial a Mercocidades, foram as mais citadas enquanto

parceiros prioritários dos órgãos municipais de RI pesquisados (23%), o que

ratifica a força desta ferramenta paradiplomática já apontada por esses entes

subnacionais, conforme discutido em capítulo precedente. Em um segundo
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patamar de importância de parceiros, foram vistas as cidades-irmãs e as prefei-

turas internacionais, o que é justificado pelo grande número de acordos de

irmanamento que são celebrados nesta instância de governo. Já as agências in-

ternacionais de desenvolvimento, o sistema ONU, os países e consulados e Em-

baixadas, além dos Bancos internacionais (BID e Banco Mundial) foram citados

em um terceiro degrau de importância de parcerias (respectivamente, 12%, 11%,

11% e 10% das citações). Por fim, as câmaras de comércio foram apontadas

como importantes parceiros por 8% dos respondentes, enquanto as universida-

des foram alvo de apenas 4% das respostas.

Analisando as ferramentas paradiplomáticas utilizadas pelos entes

subnacionais municipais e os seus principais parceiros, constata-se que o

indicativo destes por parte dos gestores está diretamente conectado aos tipos de

instrumentos que vêm sendo por estes empregados nas suas ações internacio-

nais.

Um exemplo é a cidade de Recife que encabeça sua lista de parceiros

prioritários com a Prefeitura da cidade de Nantes na França, com a qual mantém

um profícuo acordo de cooperação que vem lhe aportando largos benefícios

com o know-how francês na área de economia solidária e desenvolvimento co-

munitário.

Gráfico 42 - Principais Parceiros Internacionais dos municípios brasileiros

b) Projetos exitosos dos Municípios

O mapeamento das iniciativas e dos projetos de excelência desenvolvi-

dos pelos municípios, na visão dos seus próprios gestores, apontou seis eixos

distintos, conforme mostra o gráfico 43 a seguir. O eixo preponderante foi o

Universidades Internacionais** 

Bloco Regional - União Europeia

Câmaras Comércio

Bancos Internacionais (BID, Banco Mundial)

Países /Consulados

Sistema e Projetos ONU

Agências Internacionais de Desenvolvimento

Cidades-irmãs / Prefeituras Internacionais

Mercocidades & outras redes*

4%

6%

8%

10%

11%

11%

12%

15%

23%
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Gráfico 43 -  Eixos das best-practices apontadas pelos  municípios com
estrutura de RI. Base: 29 respondentes.

O quadro 20 a seguir apresenta uma visão sintética dos municípios e dos

seus parceiros prioritários nas ações de foco internacional; na página

subsequente, o quadro 21 exibe os municípios e os projetos considerados por

eles exemplares. Analisando-se estes parceiros constata-se que foram utiliza-

dos vários dos canais indicados por Keating (2000) para oportunizar os gover-

nos subnacionais ao acesso internacional.

social/cultural com mais de 40% das respostas, seguido do eixo dos projetos de

cooperação técnica e decorrentes dos irmanamentos celebrados. Em um tercei-

ro foco foram apontados igualmente os eixos do desenvolvimento econômico,

dos projetos ambientais e da integração regional voltada para o Mercosul. Por

fim, apontada por apenas um município (Salvador), esteve a implantação do

órgão municipal voltado para as relações internacionais, indicado como um

projeto exemplar no entendimento gestor, que argumenta que este vem sendo

inspirador da criação de novas estruturas em outros municípios.

Implantação Órgão RI

Desenvolvimento Econômico

Integração Regional 

Projetos Ambientais

Cooperação Técnica & Irmanamentos

Projetos Sociais / Culturais

4%

12%

12%

12%

16%

44%
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MUNICÍPIO ESPECIFICIDADE

BELÉM "Cidades irmãs e cidades cooperadas na Itália, França e Guadalupe "

BELO HORIZONTE ONU, UNESCO, PNUD, UN-HABITAT, MERCOCIDADES, CGLU, BID, AICE, 
METROPOLIS

CAMAÇARI Rede Mercocidades, Fundo Andaluz de Solidariedade, FAL – Fórum de autori-
dades Locais, PNUD 

CAMPINAS Câmaras de Comércio, Consulado 

CURITIBA Cidades-irmãs do municipio 

DIADEMA Cidade de Montreuil na França, Rede Mercocidades, CGLU, FALP, Comunida-
de Europeia, Cidade de Santiago de Cuba

OSASCO CIDA (Canadá) e o Politécnico de Torino 

RECIFE
Prefeituras: Nantes – França;- Guangzhou – China;- Porto – Portugal;-  Bo-
logna – Itália;-  Santiago de Cuba – Cuba;- Maputo – Moçambique;- Luanda – 
Angola; URB-AL;- Mercocidades

RIO BRANCO Universidade na Itália

SALVADOR

"• Portugal, Países  africanos de língua portuguesa, Itália, França, Espanha e 
China
• Redes: CIDEU, UCCLA, Mercocidades, CGLU, Urbal, AICE, 
• Sistema ONU (PNUD, UNFPA, UNESCO,UNICEF, UNIFEM, UNIDO, OEI, 
Cities Aliances, OMS), além da OEA,  BID, BIRD, OCDE, 
• Agências: JICA (Agencia japonesa de cooperação internacional), CIDA (Agen-
cia Canadense) e ECI (Agencia espanhola de Cooperação Internacional)."

SANTA MARIA URBAL 9 e 10, MERCOCIDADES

SANTO ANDRE
Mercocidades, Universidade de British Columbia (Vancouver), Agencia Cana-
dense de Desenvolvimento Internacional (CIDA), Takasaki (município japonês), 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

SANTOS Em âmbito bilateral, cidades-irmãs e cidades cooperadas; BIRD (Banco Mun-
dial); Rede Mercocidades

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO REDE URB-@L / MERCOCIDADES / REDE VITALIS!

SÃO PAULO

União Européia, Banco Mundial, BID e Habitat/ONU. A Prefeitura mantém, 
ademais, cooperação com organizações como ICLEI, a Fundação Clinton, e 
governos locais, como o da região de Île-de-France e os governos de Buenos 
Aires, Milão, Barcelona e Osaka

SOROCABA China, Alemanha, Chile, Espanha

VITÓRIA URBAL; MERCOCIDADES; CUD- Comunidade Urbana de Dunkerque 

Quadro 20 -  Principais parceiros internacionais dos municípios com estrutura de RI
Base: 29 respondentes

MUNICIPIO PROJETOS EXITOSOS PARCEIROS
BELO HORI-

ZONTE
TELESAÚDE (aprimoramento do Sistema de Saúde – Atendimento on-line)

BOA VISTA

Exposição “Conquistando sonhos”(UNFPA, PNUD) trazida para local de 
fácil acesso aos cidadãos brasileiros. Foi importante para fomentar o 
desenvolvimento dos 8 ODMs pela população e para o conhecimento de 
algumas difi culdades enfrentadas por outros países

UNFPA, PNUD

CAMAÇARI

A própria Estratégia de internacionalização do  municipio é exemplar com 
reconhecimento no cenário internacional como provedores de experiências 
bem sucedidas de políticas públicas, que vem conferindo prêmios interna-
cionais ao municipio.

CAMPINAS
ENCOMEX - Encontro de Comércio Exterior. Exemplar pelo trabalho de 
planejamento, captação de apoio e participação da população regional. 
Também trará  signifi cantes resultados aos empresários participantes
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Quadro 21 -  Projetos exitosos dos municípios com estrutura de RI (29 respondentes)

CAXIAS DO SUL Projeto  “INTERDESC”promovido pela “Companhia delle Opere”, destinado 
à capacitação de descendentes de italianos (“gemellagio”)

Itália (Cia.delle 
Opere)

CURITIBA Projeto relativo ao meio ambiental, a reciclagem de lixo e o aproveitamento 
de matéria-prima.

DIADEMA

Projeto de Cooperação Internacional Tripartite, pois engloba três realidades 
em continentes distintos, um país africano, a prefeitura de Diadema e uma 
prefeitura francesa, para empreender ações nas diversas áreas do desen-
volvimento social, ambiental e do saneamento básico.

Africa e França

FOZ DO IGUAÇU

Revitalização do Comitê Permanente de Fronteira BR-PY e reativação do 
Comitê Permanente de Fronteira BR-AR. Sua importância deve-se a serem 
espaços onde de discussão dos principais temas de interesse das partes 
envolvidas, e sugeridas alternativas de solução.

Argentina e 
Paraguai

GUARULHOS

PROJETO “Potencialização do uso de sistemas de informação georreferen-
ciados nos projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana” 
- aprovado pelo Programa URBAL, da União Européia e tendo Guarulhos 
como cidade coordenadora. 

União Européia,  
Instituto Pólis 

(São Paulo – SP 
– Brasil), Pro-

víncia de Turim 
(Itália),Vila Real 

de Santo Antônio,   
(Portugal), Goiâ-
nia – GO (Brasil) 

e Pergamino 
(Argentina)

Objetivo: aparelhar e capacitar as cidades a utilizarem fundamentação em-
pírica e territorializada como insumos para o planejamento e a avaliação de 
projetos sociais de combate à pobreza, tomando como piloto o segmento 
social dos jovens de 15 a 24 anos residentes nas periferias de grandes 
concentrações urbanas e de cidades médias, recuperando a metodologia 
adotada na elaboração do mapa da inclusão / exclusão social de Guarulhos 
e seus resultados 

JOINVILLE Intercâmbio cultural de grupo de 30 alunos com a China a partir de conve-
nio com cidade-irmã. China

JUNDIAÍ
115ª. Edição do ENCOMEX (Encontro de Comércio exterior) realizado no 
dia 22-03-2007: o 4º. maior da história com 1.064 pessoas presentes e 339 
empresas

PORTO ALEGRE O processo de irmanamento com a cidade japonesa de Kanazawa, que 
perdura há 40 anos e rende bom frutos na área da cooperação cultural.

Japão (cidade 
kanazawa)

RECIFE

Foi desenvolvido projeto na área de Economia Solidária na comunidade 
de Caranguejo/Tabaiares - Recife, além de desenvolvidos vários projetos 
na área cultural (trocas de artistas, lançamento de livro bilíngue entre 
poetas recifenses e nantenses); Projeto em andamento na área de direitos 
humanos e cultural: Exposição para o resgate da memória de escravos 
entre Nantes e Recife

França - cidade 
de Nantes

RIO BRANCO Feira Pan-Amazonica de comercio solidário (venda de produtos artesanais)

RIO DE JANEIRO Projeto Favela-Bairro BID

SALVADOR
A  implantação da SECRI é vista como projeto exemplar (reconhecido como 
referência para outras cidades que querem implantar iniciativas semelhan-
tes, ou até mesmo para cidades que têm mais tempo com estrutura de RI)

SANTA MARIA

Cooperação com a França para o melhoramento do gado leiteiro em Santa 
Maria e entorno, onde 5 municípios participam e também a Universidade 
Federal de Santa Maria e a Associação dos Amigos da França de Santa 
Maria

França

SANTO ANDRÉ
Atuação do municipio como Secretaria Executiva da Mercocidadesno perí-
odo 2005-2006 (1 ano) porque foi um trabalho com planejamento, ações e 
monitoramento com resultados.

Mercocidades

SAO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Sala de Negócios Internacionais

SÃO PAULO Projeto Cidade Limpa -exemplar pelo caráter inovador e bons resultados 
que vêm obtendo
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Gráfico 44 –  O que é uma Cidade Global: visão dos gestores municipais
RI.
Base: 29 respondentes.

A questão aqui colocada pelo estudo, dando possibilidade de respostas

múltiplas, traz um resultado consolidado com preponderância (quase 40% das

respostas) do entendimento de “cidade-global” como uma cidade inserida num

contexto de integração sistêmica com foco em parcerias e cooperação internaci-

onal, pronta para receber as demandas externas, além de ser ainda uma cidade

inserida nos processos globalizatórios e no livre mercado. No segundo patamar

G. Visão das instâncias de RI: O que é Cidade Global

Diante das considerações tecidas ao longo do primeiro capítulo, eviden-

cia-se que o conceito de cidade global apresenta restrições quanto à sua capaci-

dade explicativa em contextos históricos, políticos e culturais tão distintos de

países do Norte e do Sul, de Estados centrais e periféricos. No entanto, aqui o

usamos – para fins da pesquisa empírica – no sentido de uma cidade inserida

no sistema internacional e atuando nos processos de globalização, sofrendo

pressões de natureza econômica e ambiental. Buscou-se, neste item da pesqui-

sa realizada, construir a visão dos gestores municipais quanto ao papel das

cidades enquanto atores de relações internacionais.

Percebe-se que o entendimento dos gestores quanto a este conceito mos-

trou-se bastante diverso verificando-se visões variadas e plurais frente à “nova

geografia do poder” apontada por Sassen (2004), com alguns órgãos demostrando

maior consistência e coerência na defesa de sua visão, o que é apresentado no

gráfico 44 a seguir.

Cosmopoli�smo: Local-Global

Conexão às Mudanças

Concentração de vetores chave*

Desenvolvimento Social

Desenv.Economico & Oportunidades Intern.

Troca de Experiências internacionais

Reconhecimento, Visibilidade e Referência

Poder de influência mundial / regional

Integração sistêmica / Parcerias & Cooperação

Inserção Globalização / Livre Mercado

5%

5%

6%

8%

8%

8%

11%

11%

19%

19%
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de citações, conquistando 11% das respostas à questão, a cidade-global foi vista

como vetor da globalização e com poder de influência mundial e regional, além

de infraestrutura para atrair grandes eventos, ou ainda uma cidade com reco-

nhecimento e visibilidade, sendo referência no plano mundial, e mantendo uma

agenda de discussão em sintonia com as questões de âmbito global. Já no tercei-

ro nível de citações estiveram presentes alguns novos elementos: a visão da

cidade que promove o desenvolvimento social local, levando em consideração

o desenvolvimento mundial; a visão de cidade aberta à troca de experiências e

conectada às mudanças e transformações; e, por fim, cidade que se articula com

o ambiente externo beneficiando-se das oportunidades advindas desta relação,

sendo foco de concentração dos vetores-chave da globalização, em especial,

capital, tecnologia, informação, serviços especializados, conhecimento, acesso,

e infraestrutura.

Decorrem de tais afirmações uma série de questionamentos quanto à ca-

pacidade pensada e imaginada pelos gestores municipais para que as Cidades

efetivamente desenvolvam e implementem todas essas funções. De fato, perce-

be-se que muitas das suas respostas confirmam dois pressupostos preliminar-

mente considerados no início deste trabalho, quais sejam:

a) As entidades subnacionais, e mais particularmente os municípios, ad-

quirem maior relevância econômica e política graças à aceleração dos

processos de globalização, ao desenvolvimento de espaços regionais

de integração e à consequente erosão das concepções tradicionais de

soberania nacional;

b) A paradiplomacia é uma estratégia política que visa a produzir respos-

tas às demandas ampliadas dos segmentos econômicos, sociais e cul-

turais locais diante dos fenômenos da globalização e de urbanização,

em que a Cidade passa a ser um dos loci privilegiados do sistema eco-

nômico e político mundial.

No entanto, em muitas respostas, pode-se perceber uma concepção de uma

“cidade quase estado”, com capacidades regulatórias e de produção de sentidos

no campo democrático. Isso é igualmente inquietante, na medida em que o pacto

federativo brasileiro se assenta, evidentemente, na dinâmica de solidariedade

sincrônica entre os municípios. O que fariam as cidades “perdedoras” no seio dos

“processos globalizatórios”? Afinal de contas, em um mundo de ganhadores e

perdedores, os perdedores não desaparecem magicamente do mapa da federação.

Não se pode esquecer, portanto, que a globalização, por um lado, propicia muita

mobilidade para as empresas e o capital financeiro, para os intercâmbios entre as

globalização - miolo.pmd 19/9/2011, 14:15135



Globalização e novos atores

136

cidades globais; contudo, por outro, ela impõe barreiras a indivíduos, grupos e

territórios em busca de oportunidades de desenvolvimento. Tudo indica que, com

base nas respostas produzidas neste item, a pesquisa deixa à mostra que se torna

mais rara uma visão crítica sobre o papel e a qualificação das cidades globais nas

relações internacionais contemporâneas.
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