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Aulas 

 

Agosto 

8 – Origens e características das organizações multilaterais, Pedro Dalari 

15 – O Brasil no futuro do mundo, Jacques Marcovitch 

22 – Infraestrutura como pilar da América Latina, Henrique Garcia (ex BID) 

29 – Conflitos armados e a promoção da paz, Sergio Vieira de Melo (DVD) 

 

Setembro 

12 – Tendências na ajuda humanitária e seus desafios, Simone Casabianca Aeschlimann 
(CICV para Brasil) 

19 – Tendências no mercado de capitais e seus desafios, Roberto Teixeira da Costa 
(CEBRI) 

26- Tendências no comércio internacional e seus desafios (incluindo China), Marco Yank 
(Cátedra Luiz de Queiroz) 

 

 

 

 



Descrição e Avaliação Crítica das Aulas 

08/08/2019 – Pedro Dallari 

No primeiro dia de aula, quando foi relatado que a disciplina teve 400 pedidos de matrícula ou 
mais, fiquei pensativa, e mais interessada em acompanhar o seu  prosseguimento. Na primeira 
aula o Prof Pedro, fez uma explanação bastante interessante, citou Eric Hobsbawm, quando 
menciona que conhecimento se adquire por absorção ou instrução, reforçando o objetivo da 
universidade e desta disciplina. Foram esclarecidas nesta data questões sobre a logística da 
disciplina, modo de comunicação, controle de frequência, entre outros. 

Esclareceu ainda que a disciplina lida com questões de percepção, e em ampliar as condições 
para compreender o mundo contemporâneo, melhorar repertório, a capacidade de compreender 
o mundo, e finalmente considerar os pressupostos sociológicos e políticos das organizações 
internacionais.  

A disciplina indica ainda a interatividade internacional das relações, as regras internacionais  das 
políticas públicas globais, e um dos temas por onde a disciplina pretende transitar são as 
questões de segurança e risco num mundo muito mais complexo neste século XXI, do que o 
século XX foi, apesar de ter trazido importantes contribuições como: a ruptura do isolamento, a 
velocidade das comunicações e dos deslocamentos, a comunicação em tempo real, grandes 
obras e grandes inovações que transformaram o mundo, e as relações entre os países e 
organizações.  

Uma importante experiência iniciada no século XX foi a das regras internacionais, consequências 
dessas mudanças no mundo e na comunicação, um exemplo muito interessante citado pelo 
professor foi das regras de trânsito, comuns a todos países na Europa, e adotadas a partir de 
1921; outro exemplo mais recente foi a Organização Mundial da Saúde (OMS), com regras e 
políticas públicas para tratar epidemias, como  ebola, entre outras epidemias. 

Entre as organizações internacionais conhecidas, observamos os entes e organizações, as 
internacionais propriamente ditas, com muitas particularidades, como por exemplo sua 
abrangência geográfica e temática, estrutura interna e atribuição de poderes; as organizações 
não governamentais internacionais; e as empresas multinacionais, com seus executivos sujeitos 
as legislações nacionais, e sem imunidade. Diferentemente dos profissionais que trabalham para 
a ONU com imunidade diplomática. 

Ao longo do transcorrer da aula, pude constatar a qualidade das informações apresentadas, e 
mosaico muito bem construído, com amplo ferramental para entendimento deste mundo 
complexo em que vivemos. 

O ponto alto da aula a meu ver foram os comentários do professor sobre a aprovação inicial do 
Acordo Comercial do Mercosul com a União Europeia, amplamente noticiado naqueles dias, que 
terá que ser aprovado em cada um dos países, e a difícil posição brasileira. E como o Brasil está 
oferecendo informações distintas sobre o teor do acordo nos documentos disponíveis na internet, 
das informações que a União Europeia oferece. Contraste que pude constatar lendo a bibliografia 
e textos complementares oferecidos pela disciplina.  

Sobre a forma de apresentação deste ensaio, no seguimento da apresentação das aulas, 
comento que um resumo precisa necessariamente ser conciso, os temas abordados foram muito 
abrangentes, e logo no primeiro dia pude constatar a razão da procura pela disciplina.  

Observo ainda que ao longo do resumo, fui acrescentando comentários e formas de 
entendimento minhas, que apesar de muito sumarizadas, expressam minha avaliação das aulas. 

 

 



15/08/2019 – Jacques Marcovitch 

Esta aula foi relacionada ao entendimento e apresentação das tendências, rupturas tecnológicas 
e os desafios no nosso tempo, adicionalmente considerar conexões com presente com o 
passado e o futuro que nos aguarda.  

Quatro grandes dimensões foram analisadas pelo professor: demografia, geografia, tecnologia e 
economia. Rupturas que não conseguimos prever, relacionadas à essas quatro grandes 
dimensões também foram consideradas.  

Um aspecto ao qual o professor dedicou bastante foi considerar o “Brasil no futuro do mundo”, 
também tema de um texto da autoria do professor, e do porquê imigrantes como japoneses e os 
italianos deram certo no país, e considerou que eles trouxeram valores, cultivaram 
relacionamentos, trouxeram competências que os apoiaram no processo de adaptação ao novo 
país, e acima de tudo, trouxeram espaço de aprendizagem.  

Correlacionou os cabos submarinos que foram instalados, seguindo o mesmo trajeto do fluxo 
das imigrações, fenômeno que teve um forte impacto neste processo, ou seja, imigração, 
relações internacionais e comunicação, são fenômenos intimamente relacionados. Tendências 
que influenciam o movimento dos sistemas e os fluxos das pessoas. 

O professor fez uma análise carregada de uma certa percepção poética a meu ver, sobre o 
desafio de tomar decisões na incerteza, o risco que faz parte do processo de decisão. Porém 
mais pragmaticamente destaca que ao avaliarmos risco, precisamos olhar para o custo da 
inação, qual o ônus da inércia frente aos riscos do processo.  

As decisões necessárias hoje no Brasil são e serão dolorosas, pagaremos um custo muito alto 
ao não corrigir problemas na economia, burocracia e permitir uma profunda corrupção sistêmica 
ao meu ver. Sou da área de mudanças climáticas, e nesse ambiente a ciência bem atuando em 
gerar estudos muito profundos, inclusive na economia, sobre o custo da não ação, para conter 
as mudanças climáticas. De fato, é um tema muito contemporâneo, o professor teve extrema 
habilidade e profunda expertise ao abordá-lo e inserir esses aspectos ao longo da sua 
explanação. 

Analisou ainda as antecipações necessárias para compreender processos: sistema (conjunto de 
elementos interdependentes), processos (sequência de etapas para atingir objetivos), 
governança (regras para alcançar resultados). 

Tendências populacionais não poderiam ficar de fora de uma análise ampla como a desta aula, 
ou seja 9 bilhões de pessoas estão previstas pelos demógrafos para 2050, com setenta por cento 
desta população vivendo em conglomerados urbanos. E uma impossível, ou inacreditável eu 
diria, população projetada para 2010 de 11 bilhões de pessoas, com talvez 4 bilhões dessas 
pessoas vivendo na África, hoje são 1 bilhão de pessoas. Enquanto isso a população na Europa 
decresce e América do Norte continua atraindo imigrantes, e a América Latina teve um leve 
acréscimo populacional. E o Brasil projeta-se 232 milhões de pessoas para 2050, e 190 milhões 
para 2100. 

O professor, ao traçar os riscos econômicos, geopolíticos, tecnológicos e ambientais desse novo 
mundo que está chegando, brilhantemente, diga-se de passagem, alerta para a imensidão dos 
desafios que estão por vir, muitos deles não só nacionais, ou subnacionais, mas ancorados em 
Relações Internacionais por vezes delicados e carregados de cargas dos tempos passados. Um 
mundo muito complexo nos espera certamente. E as RIs precisam ser muito bem 
compreendidas, e serão necessários quadros competentes para as interações complexas e 
sensíveis que terão espaço a cada dia entre a agendas dos países e organizações internacionais 
pra construir esse mundo que ainda não chegou. Excelente aula! 

 



22/09/2019 – Henrique Garcia 

O palestrante enfocou o mundo novo, mundo em mudanças.  

O papel das instituições nesse mundo tão diferente do século XX. Comentou sobre o papel da 
China, após 40 anos muito fechada, num momento de muito progresso. A importância das 
negociações ocorridas em Davos e o papel desta nova China e da globalização.  

Cenário atual: política de ataque do presidente americano, Europa emergindo de uma profunda 
crise no início desta década, a América Latina num momento muito vulnerável, com inúmeros 
países sob regimes de extremos, e com ranço de um passado com uma profunda corrupção 
sistêmica aprofundada por governos de esquerda, que prometeram combate-la. A 4ª etapa da 
revolução industrial se avizinhando. Esse caldeirão de fenômenos num mundo que carrega um 
passado de difícil comunicação, e sonhos de largo espectro. 

Esse entre outros palestrantes destacaram o importante papel da expansão das comunicações 
para o desenho desse mundo atual.  

Como a trajetória do professor se deu em instituições na América Latina (AL), foi natural que sua 
análise se dedica-se ao nosso universo, e ele relatou a estagnação do PIB aqui, com baixos 
aumentos nos índices de produtividade e competitividade. Crescimento e uso dos recursos 
naturais compatíveis, e um olhar de pouca atenção para a sustentabilidade, preocupação em 
alta na Europa. Hoje o país com situação mais favorável na A.L é o Chile. De 147 países o Brasil 
é o 74 em termos de desenvolvimento, sendo o primeiro o EUA e Singapura o segundo. 

Os desafios da integração regional são muito prementes na A.L., neste momento da aula 
professor a meu ver oferece uma contribuição muito importante para o curso, além de adicionar 
elementos para a excelente análise global do mundo contemporâneo, mas seu olhar para a A..L 
é muito profundo e carregado de uma imensa vivência.  

O professor destaca que somente 3% do PIB da A.L. são investidos em infraestrutura, a 
necessidade seria de pelo menos o dobro disso. Governos querem estudos rápidos, ações 
rápidas, com mentalidade de curtíssimo prazo, ou seja, o tempo dos seus governos, e esse olhar 
imediatista não é favorável para a região.  

Finalmente, uma abordagem muito inovadora, o palestrante agregou um importante aspecto para 
a disciplina e para sua aula, ele dissertou e questionou a sala sobre qual está sendo a efetiva 
integração que está acontecendo na nossa região, e a resposta foi é muito interessante, a 
Operação Lava Jato.  

Esta operação e seus desdobramentos, está  integrando instituições, convergindo informações 
numa escala impressionante, para combater a corrupção sistêmica que se aprofundou em alguns 
governos, empresas e instituições na A.L. De fato um mundo muito complexo o que estamos 
vivendo.  

29/09/2019 – Sergio Vieira de Melo (DVD seguido de debates) (breve apresentação ao final 
do Prof. Dallari) 

Essa aula surpreendente na forma e conteúdo, pois trouxe conteúdos pouco conhecidos da vida 
desse grande brasileiro, Sergio Bandeira de Melo, do Alto Comissariado para Refugiados das 
nações Unidas, seu percurso nas Nações Unidas, e seu brilho na instituição internacional. Eu 
conhecia alguns detalhes, mas poucos, perto do que vi no DVD. Adorei ter essa oportunidade. 
Sua trajetória na África, no Camboja, no Iraque, entre outros lugares tão perigosos, o desfecho 
dessa história.  

Muito importante essa aula, a explanação do professor Pedro Dallari depois do vídeo agregou 
para uma reflexão sobre os riscos envolvidos e uma certa fragilidade das instituições nessas 
regiões do mundo em conflitos muito profundos. E a fragilidade dos mandatos e imunidades 



frente ao risco destas ações. Foi interessante compreender, um pouco mais como o episódio que 
envolveu o falecimento do Sergio Vieira de Melo influir no aumento dos cuidados na preparação 
do profissional das UN. Considerei bem interessante a oportunidade de fazer o BE SAFE, e 
ampliar minha percepção sobre a complexidade de certos aspectos para os profissionais das 
U.N, e o risco ao qual eles são frequentemente expostos.  

Lembrando a primeira aula do professor Jacques, o curso aborda percepções, e no meu caso 
essa aula agregou imensamente.  

12/09/2019 – Simone Casabianca Aeschlimann 

Tocante palestra proferida por essa funcionária da Cruz Vermelha, no Brasil.  

Seus pontos principais: valor do humanismo e respeito ao outro. Resiliência, sua instituição 
cultiva a resiliência. E a discrição, pouca publicização das ações, como parte da sua política 
institucional e reforço aos seu caráter de neutralidade nos conflitos onde atua. 

Sua primeira missão foi no Sudão. Depois no Afeganistão. Depois no Haiti.  

Relatou a profunda carga de responsabilidade da instituição, numa ação humanitária muito difícil, 
realizada por vezes com dificuldades de segurança pessoal dos funcionários da instituição. 

Como instituição neutra, em muitos casos são os primeiros que tem permissão para chegar e 
iniciar o atendimento às vítimas, e os últimos a sair dos países em conflito armado; e a clara 
percepção de que, em muitas situações serão o único atendimento que as populações expostas 
a esses conflitos terão. Relatou perdas de vidas de profissionais da instituição em algumas 
missões. Tem 18000 funcionários, estão em 190 países, são neutros, imparciais e 
independentes, inclusive de recursos vindos de governos.  Já ganharam 3 prêmios Nobel.  

No Brasil, estão atuando principalmente no Norte, com a crise dos Venezuelanos. Destacou as 
dificuldades com os serviços públicos que não se comunicam no país, e profunda solidariedade 
que encontrou no atendimento aos refugiados no país, que apesar das precariedades existentes, 
em muitos aspectos, um exemplo aos países da Europa com a recente crise de refugiados que 
eles enfrentaram, em Roraima a operação de acolhida é um exemplo, e apesar de desafios como 
recursos, acesso, segurança e políticas internas, existe um aspecto de fraternidade na 
experiência que ela está acompanhando no país. 

A organização cuida muito da segurança dos seus profissionais, ela fica enquanto há segurança 
para fazer o trabalho. Os desafios que enfrentam são muitos, pois em algumas áreas de conflitos 
onde eles atuam, vivem processos muito longos, e onde transformações e melhorias de longo 
prazo ainda são uma realidade distante. Ela compartilhou alguns dos dilemas estratégicos que a 
instituição vive, como por exemplo até que nível se envolvem para atender a população local. E 
o momento de sair um local de conflito.  Ela ainda destacou o engajamento no cumprimento dos 
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e a importância em zelar pela transparência 
das ações. 

Essa aula e a anterior, em especial, trouxeram dimensões muito profundas na ação prática, na 
escala profissionais, de quem escolhe trabalhara em instituições humanitárias, refletindo sobre 
um aspecto da escala humana e profissional. E do ponto de vista institucional, ambas as aulas 
refletem as fragilidades a que a ação humanitária está exposta, bem como os profissionais que 
se debruçam sobre essas questões. Também a palestra do dia 19/09 do Roberto Teixeira da 
Costa abordou a ação humanitária no acolhimento dos refugiados venezuelanos, e os desafios 
que o país está enfrentando nesse tema, além dos desafios que a população de Roraima está 
tendo que lidar com essa crise. 

 

 



19/09/2019 – Roberto Teixeira da Costa 

O palestrante relatou que foi convidado para acompanhar o trabalho da ACNUR, é Conselheiro 
Emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do Conselho Empresarial da América 
Latina e que já participou de mais de 20 conselhos de entidades empresariais e 
internacionais.  Destacou durante sua apresentação, na parte final, o quanto essa proximidade 
com o trabalho dos refugiados no Brasil o tem tocado, além disso comentou que no Brasil a 
questão migratória não ocupou lugar de destaque em nossas discussões recentes, exceto no 
que se refere aos refugiados vindos da Venezuela, mas mais  muitas vezes chegam crianças no 
norte do Brasil, desafiando os rigores dos controles migratórios muitos vindo sozinhos, sem 
família, e todos em condições muito precárias. 

Por outro lado, o fluxo de migrantes brasileiros ilegais para os EUA e na Europa, sempre chamou 
a atenção da imprensa. O artigo publicado pelo palestrante em 2019, traz o cenário em que os 
brasileiros migravam principalmente para Portugal e Espanha, sendo que muitos tentavam entrar 
ilegalmente por via aérea ou terrestre, e tinham que enfrentar alta taxa de rejeição e fiscalização 
rígida. Em períodos mais recentes, tem atraído principalmente pessoas da classe média 
brasileira, devido às condições da alta taxa de desemprego no Brasil, bem como pela atratividade 
da segurança portuguesa, que contrasta com as condições das nossas capitais. 

Além dos venezuelanos, outros fluxos de migração tiveram destaque na mídia, como os haitianos 
e, os sírios, em razão das grandes crises civilizatórias em seus países. Como o brasil é um país 
continental esses fluxos se diluem no nosso território. Atualmente o Palestrante relata que grupos 
de empresariais, com o envolvimento de diferentes igrejas, tem se mobilizado para acolher essas 
pessoas, e a questão humanitária é algo que precisa ser considerada com muita atenção.  

No caso dos sírios, tendo em vista a existência de uma comunidade local de compatriotas, sua 
adaptação, seja pelo aprendizado de nossa língua ou pela busca de empregos, foi facilitada. Os 
haitianos, ao que consta, foram absorvidos, quer em trabalhos na área de serviços da cidade ou 
no campo.  

A palestra foi bastante rica em experiências de vida, mas para alguns conceitos neste trabalho, 
consultei os textos indicados pelos professores, o palestrante traz uma vivência ímpar, e o fato 
de ele ter passado a vida trabalhando em entidades com objetivo centrado em finanças, sua 
dedicação e envolvimento com entidades humanitárias é surpreendente e muito enriquecedora. 
Um exemplo da diversidade e multiplicidade de facetas e ações de que é capaz uma pessoa 
extraordinária.  

26/09/2019 – Marco Yank 

 

A aula tratou das tendências no comércio internacional e seus desafios, o uso dos agrotóxicos, a 

presença da China, os conflitos com os EUA, e o Brasil.   

 

A África em 2100 terá uma população maior que a Ásia tem hoje. Assistimos uma nova 

emergência da China, a Ásia sempre foi importante na geopolítica mundial, em especial a China. 

Segundo o professor, 20% do PIB mundial se deslocou para a Ásia. O crescimento da classe média 

na Ásia é muito profundo, é uma região com o maior potencial de demanda nos próximos 15 por 

energia e insumos, e produtos.  

 

A Ásia tem 5 grandes regiões, e o professor discorreu sobre cada uma delas, suma importância, 

economia, entre outros fatores. E é uma região do mundo muito mais segura do que a América 

Latina, por exemplo. Nós em geral, segundo o professor, subestimamos a China, e a Ásia, entre 

as maiores e melhores universidades do mundo, algumas se localizam atualmente naquela região. 

 

A respeito do Brasil, muitas considerações foram tecidas pelo professor, entre elas: sobre o agro 

brasileiro, que depende muito do caminhão para transporte da produção; nossa presença 



internacional é pequena, assim como a internalização das empresas brasileiras; nosso principal 

calcanhar de Aquiles é nossa infraestrutura; só exportamos produtos básicos, precisaríamos 

exportar produtos com maior valor agregado, por exemplo exportamos soja para farelo de suínos 

na China e Ásia.  

 

O professor também discorreu com uma abordagem bastante esclarecedora, sobre os problemas 

que o país vem enfrentando com sua imagem, o Brasil é o pior case do planeta em termos de 

imagem, em especial na agenda de sustentabilidade, em especial na Europa, e com um imenso 

desgaste com a imprensa e as ONGs europeias.  

 

Segundo dados da EMBRAPA, 65% da área do país ainda é preservada, 80% das fazendas na 

Amazônia, cumprindo a lei, precisam ser preservadas. É uma legislação sem paralelo no planeta, 

muito ambiciosa e rígida. Ao mesmo tempo que vivem na região 20 milhões de pessoas, e com 

uma população mais empobrecida do que as outras regiões.  

 

Uma região muito rica em minerais, madeira, recursos naturais, e principalmente rica em água. O 

grande gargalo  das questões que envolvem sustentabilidade e o aquecimento global, não são 

associados à economia formal, ou seja, empreendimentos e proprietários de terra que cumprem 

a lei, o ponto principal na região, e o que está causando um abalo e erosão sem precedentes na 

imagem do país é o da economia e uso de recursos naturais, que corre ao largo da lei.  As 

queimadas, desmatamentos e invasões de terra, a grilagem da terra, são um exemplo gritante 

deste processo.  

 

O professor teceu um paralelo com a África, região do mundo alvo de muitas queimadas sem 

controle, em uma área extremamente mais descontrolada do mundo, mas alvo de muito menos 

interesse da mídia internacional. 

 

Voltando ao agronegócio formal, o impacto das medidas recentes do atual governo, não deverão 

impactar o agro que cumpre leis. As tendências são de manutenção de tendências, e as notícias 

de boicote aos produtos brasileiros provavelmente não terão grande impacto, porque na 

realidade o Brasil exporta pouco, excetuando as commodities.  

 

 O agro está preparado, segundo o professor, para enfrentar as turbulências e a erosão da imagem 

internacional que o país está enfrentando nesse ano. O professor afirmou que o mundo precisa 

das commodities brasileiras. 

 

Sobre o Acordo Comercial Mercosul e União Europeia, o professor reiterou várias vezes que ele 

será difícil de ser assinado, as resistências na Europa a ele estão crescendo, principalmente por 

conta da posição brasileira, e da questão amazônica. A maior parte das críticas que o Brasil está 

sofrendo, vem das entidades e ONGs europeias. Mas nosso principal cliente hoje para as 

commodities brasileiras está na Ásia.  Porém mesmo assim os esforços do país para abrir 

mercados na Ásia e na China ainda estão muito tímidos., frente à demanda potencial dos nossos 

produtos naquela região do mundo.  

 

Outro assunto comentado durante a aula é a guerra comercial entre os EUA na era Trump e a 

China. Se o Trump for reeleito essa guerra deve ser mais agressiva no segundo mandato 

presidencial, se ele ocorrer. E poderá aprofundar recessão mundial, para os países mais 

vulneráveis, principalmente.  

 

Um importante advertência feita em aula, é que o Brasil não pode ser um dos únicos países 

despreparado para o futuro, sem acordo comercial vigente com a União Europeia, pois o mundo 



hoje tende a ser assim, para entrar em outras economias, precisa-se fazer parte de acordos, e 

respeitar suas exigências, e legislações. 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

Finalmente, a disciplina até o momento, lida com as RI de uma forma muito profunda, mesclando 

conteúdos de análise acadêmica, com o tempero da vivência dos profissionais que estão à frente 

dos conflitos, desse mundo contraditório e completo.  

 

Questões como rápida comunicação em tempo real, e conflitos na implementação de ações, risco 

e desafios populacionais, foram introduzidos para melhor compreensão de um mundo com 

conflitos que duram décadas, e também capaz de inovações tecnológicas impensáveis a poucos 

anos. Com o contraditório presente, com os limites e mazelas humanas por vezes duradouros em 

tempo logo demais. 

A disciplina até aqui abordou questões associadas a ‘ampliação da percepção’ com maestria, 

oferecendo instrumental para entendimento mais claro dos desafios atuais em termos de RI. 

 

Mas um ponto multi estratégico desenvolvido e costurado por todas as aulas, são as várias facetas 

dos riscos, da sociedade de risco contemporânea.  

 

Riscos com o desenvolvimento econômico e os desafios da sustentabilidade no século XXI. 

 

Riscos no aprofundamento da agenda internacional, riscos associados a vulnerabilidade das 

instituições, riscos associados ao exercício direto das profissões ligados ao processo e às 

instituições internacionais.  

 

E o risco de não ação, e não enfrentamento das questões que definiram o final do século XXI. E 

finalmente, o risco que faz parte do processo de decisão, seja na seara nacional, seja nas 
Relações Internacionais. 

 


