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RESUMO 
Este artigo trata da cooperação internacional para formulação de 
políticas públicas, bem como dos efeitos da globalização na atuação dos 
Estados-Nação. A globalização transpõe barreiras geográficas e 
temporais; através dos fluxos intensos de capital, pessoas, tecnologias, 
comunicação e informação, reduzindo, assim, a autonomia do Estado-
Nação. Diante disso, este estudo visa analisar a necessidade de 
cooperação internacional para formulação de políticas públicas no 
contexto de globalização, a fim de viabilizar as ações estatais nas áreas 
econômicas, sociais e políticas. Metodologicamente, busca-se atingir tal 
finalidade, através de levantamento bibliográfico acerca do objeto de 
estudo. Por fim, conclui-se preliminarmente que a globalização contribui 
para a perda da autonomia, além disso, que a cooperação internacional 
é instrumento poderosíssimo para aglutinar forças dos Estados-Nação 
com o propósito de enfrentar novos desafios e dificuldades 
provenientes da abertura dos mercados. 
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ABSTRACT 
This article deals with international cooperation for the formulation of 
public policies, as well as the effects of globalization on the actions of 
nation-states. Globalization transposes geographical and temporal 
barriers; through the intense flows of capital, people, technologies, 
communication, and information, thus reducing the autonomy of the 
Nation-State. In view of this, this study aims to analyze the need for 
international cooperation for the formulation of public policies in the 
context of globalization, in order to enable state actions in the 
economic, social and political areas. Methodologically, this goal is 
sought through a bibliographical survey on the object of study. Finally, 
the preliminary conclusion is that globalization contributes to the loss of 
autonomy, and that international cooperation is a very powerful 
instrument to unite the forces of nation-states in order to face new 
challenges and difficulties arising from the opening of markets. 

 
Keywords: Globalization. International Cooperation. Public Policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura, os Estados-Nação encontram-se num cenário complexo marcado 

pela imprevisibilidade, com isso defrontam-se com inúmeros desafios advindos da globalização. 

Sem mencionar, o contexto de restrições orçamentárias e enfrentamentos de problemas 

públicos de natureza complexa que exigem a atuação em conjunto das nações. 

A problematização desse estudo faz uma reflexão sobre os efeitos da globalização e a 

necessidade de cooperação internacional para formulação de políticas públicas. Para tanto, o 

trabalho discute sobre as consequências da intensificação dos fluxos de capital, pessoas, 

tecnologias, comunicação e informação; além disso, compreender o processo de formulação de 

políticas públicas e das mudanças na agenda governamental; e por último, averiguar a 

importância da cooperação internacional como meio de junção de dois ou mais Estados-Nação 

na formulação de políticas públicas, a fim de obter finalidades e objetivos comuns, nas mais 

diversas questões. 

Neste sentido, a influência da globalização nos Estados-Nação frente a condução das 

políticas e interesses, inclui diversos fatores, desafios, dificuldades e agentes presentes nas 

interferências e na modificação da sociedade nacional em sociedade global.  

Diante disso, o estudo contribui para a compreensão acerca da perda de poder do 

Estado frente às novas estruturas de redes, às organizações supranacionais, às novas 

tecnologias da comunicação e informação, à atuação do crime organizado, características da 
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nova ordem mundial, bem como tratando do Brasil como um dos principais agentes 

formuladores dos acordos de cooperação NORTE-SUL para SUL-SUL, de modo que para 

solucionar essas demandas necessita da formulação de políticas em conjunto, acredita-se que 

esta análise será de relevância acadêmica, bem como servirá de base aos gestores públicos, 

pois propõe-se a estimular reflexões acerca dos efeitos da globalização na atuação do Estado.  

 

2 GLOBALIZAÇÃO 

 

A tecnologia da informação, as telecomunicações, a infraestrutura de transportes, as 

estruturas em redes são ferramentas que possibilitaram a rapidez e a eficiência requeridas para 

a consolidação do processo de transformação e expansão das interações em escala global. 

Nesse ambiente interconectado e interdependente, as relações entre os mercados 

nacionais/locais e internacionais tem transformado radicalmente o contexto social, 

acarretando a novos paradigmas das relações humanas (CASTELLS, 1999). 

Desse modo, o fenômeno da globalização reorientou as relações humanas em direção à 

construção de uma metamorfose da sociedade nacional em sociedade global, interligando a 

cultura, a política e a economia de diversos países (KANTER, 1996). Essas transformações têm 

enfraquecido o poder do Estado-Nação frente às suas funções. Na concepção de Castells (1999, 

p. 27): 

 

O controle do Estado sobre o tempo e o espaço vem sendo sobrepujado pelos fluxos 
globais de capital, produtos, serviços, tecnologia, comunicação e informação. A 
apreensão do tempo histórico pelo Estado mediante a apropriação da tradição e a 
(re)construção da identidade nacional passou a enfrentar o desafio imposto pelas 
identidades múltiplas definidas por sujeitos autônomos. 

 

Diante dessa discussão, Castells (1999, p.287) relata que o “crescente desafio à 

soberania dos Estados em todo o mundo parece advir da incapacidade de o Estado-Nação 

moderno navegar por águas tempestuosas e desconhecidas entre o poder das redes globais e 

o desafio imposto por identidades singulares”.  

 

Nesse contexto de ambiente instável, em transformações constates e rápidas reduz o 

gerenciamento da vida social pelo ente estatal e contribui para a influência e atuação de outros 
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fatores, como: as multinacionais, as transnacionais, o mercado financeiro, as entidades 

supranacionais, o crime organizado transnacional, os blocos econômicos (CASTELLS, 1999). 

Todos esses elementos interagindo, instantaneamente, com uma taxa de câmbio e um 

sistema financeiro interdependente, além da utilização de paraísos fiscais, dificultam a 

arrecadação de impostos e criam uma crise fiscal no Estado, pois este não consegue estabelecer 

um sistema tributário justo, eficiente e condizente com a realidade. Diversos acontecimentos 

demonstram a ineficiência dos Estados-Nação no controle e gerenciamento dos aspectos 

sociais, econômicos e políticos, demonstrando, assim, a diminuição da capacidade estatal na 

organização dos seus territórios (CASTELLS, 1999). 

As conexões do crime com o mercado financeiro por meio da lavagem de dinheiro, assim 

como a corrupção de agentes públicos, falta de políticas públicas integradas e a ineficiência no 

combate ao tráfico de drogas, bem como demais crimes que transpassam as fronteiras dos 

países vêm contribuindo para o enfraquecido dos Estados-Nação no combate ao crime 

organizado e no controle da circulação de armas e drogas. 

Várias são as instituições internacionais que compartilham a gestão de problemas 

públicos, ou seja, ocupando um espaço que deveria ser preenchido pelo Estado (CASTELLS, 

1999). O Greenpeace, por exemplo, monitora o desmatamento na Amazônia, realiza denúncia, 

viabiliza projetos de preservação; assim, temos uma instituição internacional planejando, 

decidindo e realizando intervenções nas questões ambientais em que o Estado brasileiro 

deveria executar.  

Nessa temática, é realizada argumentação pelo sociólogo espanhol Castells (1999) em 

seu livro “O Poder da Identidade”, onde ele afirma que as instituições internacionais exercem 

um papel de interferência na soberania do Estado, inclusive a ONU quando defini os tratados, 

acordos, princípios, ações e as diretrizes em matérias de direitos humanos, políticos e 

ambientais que os países devem seguir, caso não cumpram poderá sofrer sanções nos tribunais 

penais ou restrições econômicas.  

A criação de um super Estado-Nação na tentativa de controle sobre o fluxo de riqueza, 

informações e poder ocasionou a formação de blocos econômicos como meio de proteção 

coletiva contra os efeitos negativos (CASTELLS, 1999). No entendimento de Castells (1999) essa 

troca, através da construção do super Estado-Nação, apenas fornece uma durabilidade perante 

as erosões sistêmicas. 
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A tentativa de o Estado reafirmar seu poder na arena global pelo desenvolvimento de 
instituições supranacionais acaba comprometendo ainda mais sua soberania(….)os 
processos ininterruptos de conflitos, alianças e negociações tornam as instituições 
cada vez mais ineficientes, de modo que a maior parte de sua energia política é 
consumida no processo e não no produto, o que reduz substancialmente a capacidade 
de intervenção dos Estados, de um lado, incapazes de agir por conta própria e, de 
outro, paralisados nas tentativas de agir coletivamente (CASTELLS, 1999, p. 313) 

 

Apesar das críticas no sentido de que a cooperação entre os Estados-Nação seriam mais 

uma forma de mitigação da soberania, fica evidente que, frente a transformações da 

globalização, somente, pela junção de esforços, recursos, tecnologias, informações e pessoas é 

que o Estado-Nação terá efetividade diante da complexidade do mundo interligado. Nesse 

ambiente caótico, imprevisível, dispersos mais integrado um ente solitário, sem o auxílio e a 

cooperação dos demais entes, sofrerá, ainda mais, os efeitos da globalização. De modo que terá 

uma redução maior da sua autonomia, causando danos drásticos ao poder político, às finanças, 

à efetividade das políticas públicas das políticas sociais. 

 

3 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Na visão de Capella (2005), a compensação do processo de formulação de políticas 

públicas e das mudanças na agenda governamental perpassa pelo entendimento de dois 

modelos: o Modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple Streams Model) - desenvolvido por John 

Kigdon (2003) e Modelo de Equilíbrio Pontuado (Punctuated Equilibrium Model) – elaborado 

por Frank Baumgartnert e Brian Jones (1993), pois esses modelos realizam explicam como uma 

questão social passa a integrar uma agenda governamental.  

O Modelo de Múltiplos Fluxos descrito no livro de Kingdon (2003), Agendas, 

alternatives, and public policies, constitui as políticas públicas como um conjunto, com os 

seguintes processos: o estabelecimento de uma agenda; a consideração das alternativas para 

formulação de políticas públicas, referências para as escolhas a serem realizadas; a escolha 

dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis, e por fim, a implementação da decisão. 

No modelo de Kingdon, há uma preocupação com dois processos iniciais da formulação de 

políticas, denominado de estágios pré-decisórios: a formação da agenda e as alternativas para 

formulação das políticas (CAPELLA, 2005). 
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Nesse contexto, uma questão é inserida na agenda governamental quando chama a 

atenção dos formuladores das políticas, para Kingdon a dinâmica do modelo segue a 

convergência de três fluxos na mudança da agenda, que são eles: problemas, soluções ou 

alternativas, e políticas. 

 

FIGURA 1: O Modelo de Kingdon 

 
Fonte: reproduzido de Capella (2005) 

 

No primeiro fluxo escabece-se uma análise de como ocorre a transformação de uma 

questão em problemas. Uma questão é vista como problema, somente, quando interessa aos 

formuladores de políticas e desperta a necessidade de ação, geralmente, acontece por meio de 

indicadores, eventos, crises e símbolos, e feedback das ações governamentais (CAPELLA, 2005). 

No segundo fluxo configura-se como um conjunto de alternativas e soluções disponíveis 

para os problemas, são analisadas e avaliadas as variáveis como: custos, viabilidade técnica e 

comunidade de geradoras de políticas (pesquisadores, assessores parlamentares, acadêmicos, 

funcionários, analistas pertencentes a grupos de interesses, entre outros – que compartilham 

uma preocupação em relação a uma área). No terceiro fluxo são aspectos relacionados ao clima 

ou humor nacional, as forças políticas organizadas (grupos de pressão), a opinião pública, as 

pressões do legislativo e das agências administrativas, os movimentos sociais, o processo 
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eleitoral (CAPELLA, 2005). Dessa maneira, a oportunidade para mudança na agenda ocorre 

quando há uma convergência dos fluxos, de modo que um problema passa a atrair a atenção 

do governo ou mesmo quando ocorrem mudanças na dinâmica política. Além disso, a atuação 

dos empreendedores de políticas investindo recursos, defendendo suas ideias e unindo 

soluções a problemas cria condições favoráveis à mudança. 

No modelo, o presidente tem papel de destaque no estabelecimento de políticas, 

Kingdon (2003) compreende o representante da nação como o ator com maior poder na 

definição da agenda. O poder de veto, o poder de nomeação de cargos públicos, distribuição e 

gerenciamento de recursos públicos permite ao presidente instrumentos importantes na 

definição da agenda governamental. Porém, as escolhas das alternativas concentram-se no 

controle dos especialistas, pois este detém o conhecimento necessário a viabilização e 

implementação da política. 

Outros atores são os ministros e secretários do primeiro escalão, ou seja, a alta 

burocracia nomeada pelo presidente. Tem-se também, no poder legislativo, os senadores, 

deputados que possuem emendas parlamentais, cobertura da mídia, grupos e comissões 

temáticas, enfim informações acerca das demandas sociais e dispõem de arenas para debates 

e defesas de suas pautas que poderão ser inclusas na política. 

Para Kingdon (2003) a mídia apenas enfatiza a discussão acerca das questões que estão 

em pauta no governo, portanto tem um impacto indireto na agenda. A comunicação propiciada 

pela mídia influenciar a opinião pública e aos demais atores. Já a opinião pública tem efeitos 

positivos ou negativos interferindo de forma direta na formulação da agenda e a mídia pode 

auxiliar na formação da opinião pública. Além do mais, tem-se os participantes do processo 

eleitoral e os grupos de interesse que constituem atores que influenciam na formação das 

políticas.  

A participação de atores na formação da política pode se dar de forma intensa na 

definição de problemas e políticas contidas na agenda. Esses atores são denominados atores 

“visíveis”, são eles: o presidente, os ministros e secretários do primeiro escalão, atores do poder 

legislativo, mídia, grupos de interesse, opinião pública, participantes do processo eleitoral. Já 

os atores que influência na elaboração de alternativas e soluções, são denominados de atores 

“invisíveis”. Já os atores que influência na elaboração de alternativas e soluções, são 

denominados de atores “invisíveis”. Estes indivíduos são os servidores públicos, analistas de 
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grupos de interesse, assessores parlamentares, acadêmicos, pesquisadores e consultores 

(CAPELLA, 2005). 

Outro modelo para a compensação da formação das políticas é o modelo de equilíbrio 

pontuado (Punctuated Equilibrium Model) – elaborado por Frank Baumgartnert e Brian Jones 

(1993), é complementar ao modelo de múltiplos fluxos (Multiple Streams Model) - desenvolvido 

por John Kigdon. Neste sistema, propõe-se uma relação entre a formulação da agenda e a 

dinâmica institucional, realizando uma análise nos períodos de estabilidade quanto naqueles 

em que ocorrem mudanças rápidas (CAPELLA, 2005). 

No modelo de equilíbrio pontuado a descrição dos processos da política é orientado pela 

lógica de estabilidade, incrementalismo e outras transformações mais radicais. 

 

No início, a adoção da política é lenta e depois muito rápida e novamente lenta à 
medida que o ponto de saturação é atingido. Durante a primeira fase, enquanto as 
ideias são testadas e descartadas, a adoção pode ser bastante lenta. Em seguida, 
enquanto as ideias se difundem rapidamente, inicia-se para alguns programas uma 
fase de reação positiva. Por fim, restabelece-se a reação negativa no ponto de 
saturação (BAUMGARTNER; JONES, 1993). 

 

É interessante observar que na análise de Baumgarter e Jones (1993) evidencia-se o 

monopólio de políticas que é quando uma determinada questão é dominada por um único 

interesse. Desta forma, para os autores duas características são estruturantes para o 

monopólio, a estrutura institucional que define o processo decisório e os valores da instituição 

e da comunidade. Na definição e continuidade desse monopólio deve se ter uma policy imagem, 

ou seja, a maneira como uma política é discutida e compreendida, para tanto as ideias 

provenientes dos arranjos institucionais precisa permitir que o entendimento seja simples e 

direta para os membros da comunidade. 

As informações empíricas e os apelos emotivos (tone) são cruciais na inserção de um 

problema na agenda e na interligação com as possíveis soluções. Uma imagem positiva da 

política interferi direto na atenção e mobilização do macrossistema para uma questão.  

Neste sentido, a imagem em torno da política é fundamental não só para a definição de 

problemas, mas também para a escolha de soluções. No entanto, os principais atores da 

construção da imagem são os formuladores, e estes não têm garantias das decisões das 

possíveis soluções requeridas pela política. Os formuladores devem influenciar também as 
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instituições competente e com autoridade para determinadas questões, procurando arenas 

favoráveis a fim de construir um entendimento comum entre os problemas e as soluções.  

 

4 A NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Desde o momento em que o Estado deixou de ser, somente, o garantidor da ordem e 

da segurança, ou seja, Estado liberal, e passou também a ser o provedor de serviços públicos 

de caráter social exigiu-se o dispêndio de mais recursos do erário. Esse contexto requer uma 

maior eficiência do gasto público na condução dos interesses da sociedade, bem como novas 

formas de atuação para viabilizar o atendimento das demandas sociais (FREY; MARCUZZO; 

OLIVEIRA, 2008). 

Além do mais, a sociedade contemporânea constitui-se de relações dinâmicas, 

interativas e rápidas exigindo dos países novas estratégias. Nesse cenário, a cooperação 

internacional se apresenta como um instrumento para construção de soluções efetivas na 

formulação de políticas públicas, pois viabiliza ações eficazes com o intuito de promover o 

interesse social (PUENTE, 2010). 

Cooperar é a consecução de duas ou mais pessoas jurídicas e/ou física para alcançar 

objetivos comuns, por meios da junção de esforços e com benefícios mútuos. A cooperação 

internacional é a junção de dois ou mais Estados-Nação com atuação harmônica nas mais 

diversas áreas, como: assistência humanitária e combate ao tráfico internacional de drogas; 

dentre outras (PUENTE, 2010). 

A transnacionalização do crime exige dos Estados uma articulação e uma cooperação 

sem precedentes; se analisarmos como exemplo a cadeia de produção e consumo de 

entorpecentes, geralmente, temos países produtores e países consumidores e, em alguns 

casos, países produtores, países intermediários (rotas do tráfico) e países consumidores. 

Nesse sentido, um único país isoladamente não terá condições de estabelecer um 

combate eficaz ao tráfico de drogas, a não ser com o envolvimento dos demais países na 

elaboração e implementação de medidas articuladas e planejadas, conjuntamente, a fim de 

desestruturar as organizações criminosas. E que por muito tempo a cooperação internacional 

se deu pelo modelo NORTE-SUL, ou seja, Estados-Nação do hemisfério norte eram os principais 
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agentes de cooperação com os países do hemisfério sul, no entanto, hoje há uma cooperação 

maior entre os países do hemisfério Sul levando ao modelo SUL-SUL.  

Nesse novo formato, o Brasil figura como um protagonista na América Latina e no 

continente Africano desenvolvendo ações em várias modalidades, a saber: cooperação técnica, 

cooperação educacional, cooperação científica e tecnológica, cooperação humanitária, apoio e 

proteção a refugiados, operações e manutenção da paz e gastos com organismos internacionais 

(IPEA, 2016). Conforme Puente (2010, p.31):  

 

O Brasil participou da evolução da cooperação técnica internacional desde seus 
primórdios, primeiro, e por muitos anos, na condição de país recipiendário, 
participação de que resultaram contribuições pontuais, porém importantes para seu 
processo de desenvolvimento econômico. Com o correr dos anos, o País, não sem 
grandes esforços, evoluiu significativamente na construção de instituições maduras, 
de um Estado moderno e de estruturas produtivas complexas e capazes de contribuir 
para o avanço econômico e social. 

 

As ações de cooperação SUL-SUL permitem uma maior descentralização na cooperação. 

Além disso, contribuir para uma maior interação entre países próximos e com realidades 

parecidas pelas características geográficas, culturais ou sociais. Desse modo, podemos ter 

parcerias mais assertivas e eficaz na resolutividade das demandas públicas regionais e 

internacionais.  

Diversos são os questionamentos quanto à motivação que levam as nações a 

cooperarem, de acordo com Puente (2010, p.51), são: motivos políticos e geoestratégicos, 

históricos e culturais, econômicos e comerciais. Sem dúvidas que os Estados veem na 

cooperação internacional uma forma de influenciar e/ou aumentar a influência o poder político 

em determinadas regiões. 

No Brasil tal forma longínqua, segundo a Constituição de 1988 (BRASIL, 2014, p. 09), “a 

República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: I – independência nacional, III- autodeterminação dos povos, IX – cooperação entre 

os povos para o progresso da humanidade”, portanto, o constituinte já previu desde a formação 

da norma base que a autonomia dos povos, a independência nacional e a cooperação entre os 

povos seriam os alicercem das relações internacionais, demonstrando o respeito a autonomia 

e a necessidade de cooperação internacional dos povos para o bem-estar da sociedade 

brasileira e a humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo é uma discussão acerca dos efeitos da globalização na autonomia dos Estado-

Nação para formulação de políticas públicas, além disso, é uma reflexão da necessidade de 

cooperação internacional em resposta às demandas provenientes da complexidade envolvida 

na intensificação dos fluxos de capital, pessoas, tecnologias, comunicação e informação. É 

importante salientar que as nações possuem problemas públicos complexos que por sua 

natureza exige a cooperação internacional, questões relacionadas à economia, à segurança, ao 

mercado financeiro, ao meio ambiente, às ações humanitárias, ao desenvolvimento econômico 

e social necessitam da atuação conjunta de mais de um Estado-Nação para formulação de 

políticas públicas. 

Diante dessa circunstância, exigem-se novas de atuação para obter efetividade na 

formulação, implementação, avaliação e extinção das políticas públicas. A cooperação 

internacional é um desses instrumentos que aglutinam esforços, recursos financeiros e 

tecnologias dos Estados-Nação para responder a demandas sociais, educacionais e econômicas 

necessárias ao bem-estar social, garantir a paz e segurança. Contatou-se também a mudança 

no modelo de cooperação de NORTE-SUL para SUL-SUL, tendo o Brasil como um dos principais 

agentes condutores dos acordos de cooperação, em especial, na América Latina e países da 

África, contribuindo para uma maior interação entre países com realidades parecidas pelas 

características geográficas, culturais ou sociais. Em virtude do que foi mencionado, é evidente 

que somente, através, da cooperação internacional é que os Estados-Nação viabilização a 

junção de esforços, recursos, tecnologias, informações e pessoas com vista a melhorias das 

políticas públicas diante da complexidade do mundo interligado. 
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