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Brasil, as Américas e o mundo: opinião pública e política externa 

 

Resumo 

Este paper apresenta os resultados da pesquisa Brasil, as Américas e o mundo – elites e opinião 

pública e política externa. O objetivo é descrever e analisar a percepção das elites e do público 

brasileiro em relação à nossa política externa e à política internacional. Esta pesquisa faz parte de 

uma parceria acadêmica internacional, que inclui equipes de pesquisa de vários países da América 

Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México e Peru. A coordenação geral do 

projeto (Las Américas y el Mundo) está a cargo do Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), no México. 

O projeto internacional busca compreender as percepções e atitudes do público e elites sobre temas 

internacionais que ganharam relevância maior neste século e captar a reação da sociedade às 

mudanças internacionais e seus impactos domésticos. O estudo cobre uma ampla gama de temas 

(culturais, econômicos, sociais, políticos, segurança), de níveis (bilateral, regional e global) 

relacionados às relações internacionais e à política externa. 

Está sendo realizado um survey com amostra probabilística com 2400 casos, com distribuição 

nacional estratificada, sob coordenação do Instituto de Relações Internacionais da USP. Os 

resultados serão apresentados sob duas formas: a) uma análise das atitudes e percepções do público 

brasileiro, com relação ao conjunto de temas incluídos nos questionários; b) uma análise comparada 

das percepções do público sobre o lugar do país no cenário internacional e sobre a agenda de 

política externa nos sete países estudados. 

 

Introdução 

Conhecer e compreender a percepção das elites e do público brasileiro em relação à nossa política 

externa e à política internacional em geral, é o objetivo central deste projeto de pesquisa.  Ele faz 

parte de uma parceria acadêmica internacional que tem por objetivo estudar atitudes e valores de 

lideranças e do público em área estratégica para os países da América Latina – a política externa. O 

propósito da rede de parceiros é produzir um conjunto de informações que permita estudar, de 

forma comparada, as opiniões, atitudes, crenças e valores de lideranças e cidadãos de alguns países 

da América Latina sobre temas internacionais e sobre a política externa de cada um. A pesquisa 
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baseada em um survey de tipo painel é realizada a cada dois anos e contempla uma amostra 

representativa da população nacional e das elites de cada país envolvido na investigação. 

A coordenação geral do projeto (Las Américas y el Mundo) está a cargo do Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE), no México, que tem aplicado a pesquisa desde 2004. Em 2008, 

vários outros países da América Latina se envolveram neste projeto: Argentina, Colômbia, Chile, 

Guatemala e Peru. Em 2010-2011, o Brasil também participa, realizando surveys com elites e com o 

público sob a coordenação do Instituto de Relações Internacionais da USP.  

Neste trabalho, apresentamos alguns resultados parciais do survey de elites1, aplicado durante os 

meses de novembro de 2010 a janeiro de 2011. 

Desde os anos 1990, a presença do Brasil tem sido de destaque em vários temas da política 

internacional, desde a reivindicação de um assento permanente no Conselho de Segurança no 

contexto da discussão de reforma da ONU iniciada em 1994, até a liderança de várias negociações 

importantes na OMC à criação da coalizão G20. Não foi só a ação externa do governo brasileiro que 

mudou. A ampliação da agenda de comércio exterior do país e a internacionalização de empresas 

brasileiras contribuíram para o aumento do interesse doméstico por questões internacionais. 

Faz sentido agora, após vinte anos da abertura econômica e do processo de redemocratização no 

Brasil, realizar um survey, adaptado à conjuntura atual, depois de várias mudanças por que passou o 

sistema internacional e as relações dos países no continente americano, e a própria estrutura das 

relações intergovernamentais. Além disso, temas de política externa que até bem pouco tempo 

estavam distantes da realidade dos cidadãos, passaram a fazer parte de debates no período eleitoral à 

medida que decisões tomadas em arenas externas começaram a impactar diretamente a vida 

nacional. Eventos e processos, como a assinatura e os desdobramentos do Mercosul, a discussão 

sobre a Área de Livre Comércio das Américas, e vários outros temas relacionados ao comércio 

internacional, passaram a envolver diversos atores até então voltados exclusivamente a questões 

domésticas.  

Este trabalho busca compreender as percepções e atitudes do público sobre temas internacionais, 

que ganharam relevância maior neste século, e captar a reação da sociedade às mudanças 

internacionais e seus impactos domésticos. A proposta cobre uma ampla gama de temas (culturais, 

econômicos, sociais, políticos, segurança), de níveis (bilateral, regional e global) relacionados às 

                                                 
1 O survey com o público está sendo aplicado a partir de 10 de março de 2011, e os resultados serão entregues no dia 20 
de abril de 2011. 
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relações internacionais e à política externa. A metodologia permite comparar e identificar 

diferenças e semelhanças entre distintos grupos da opinião pública e das elites ao longo do tempo. 

 

Opinião pública e política externa 

Para além da teoria realista das Relações Internacionais que toma o Estado como ator central do 

sistema e parte do princípio de que o interesse nacional orienta a ação externa de cada país (STEIN 

& GUZZINI, 2002), o campo da Análise de Política Externa (APE) foi se consolidando em torno da 

investigação das dimensões domésticas que influenciam a política externa. Assim, além de analisar 

o perfil do tomador de decisão, a APE buscou compreender como se estrutura o processo decisório 

e quais atores o influenciam. 

Em um contexto em que os regimes democráticos se multiplicaram pelo mundo, a opinião do 

público interno, que coincide em boa medida com o eleitorado, passou a fazer parte das indagações 

dos estudiosos de política externa preocupados em discernir as forças que influem na definição de 

ações externas que os governos tomam. 

Essa agenda de pesquisa sobre política externa vem se ampliando, inclusive no Brasil. Vale lembrar 

que a 'primeira geração' de estudos dedicados à análise de política externa comparada, de inspiração 

realista, tinha como proposta metodológica o levantamento de dados empíricos que permitissem 

estabelecer modelos causais monofatoriais, nos quais a política externa era explicada pelo interesse 

nacional, tal qual definido pelos tomadores de decisão, dada a posição do país no sistema 

internacional. A evolução para a segunda geração implicou na busca de conexões causais mais 

complexas, combinando condicionantes externos e fatores domésticos. 

Existem continuidades entre as duas gerações de pesquisas. Mas é com a segunda abordagem que se 

aperfeiçoam os métodos de pesquisa, sobretudo no que se refere à aplicação de surveys que 

permitem captar a percepção dos cidadãos, seja como força de pressão sobre as decisões, seja como 

fator a conferir maior legitimidade às ações externas dos governos. 

No campo da Ciência Política a utilização de surveys como instrumento para captar a percepção dos 

diferentes atores sociais consolidou-se com os estudos da Escola de Michigan sobre comportamento 

eleitoral e com os estudos de cultura política, cujo marco é o clássico de G. Almond e S. Verba—
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The Civic Culture (1963) —que, por meio de um desenho de pesquisa comparada, explorou a 

relação entre determinados valores e atitudes do público e a estabilidade do sistema democrático. 

É a partir do trabalho seminal de Converse que se define o conceito de sistema de crenças que vai 

nortear os trabalhos que tentam captar e explicar a percepção seja das elites, seja do público de 

massa em relação a temas da vida pública,: “a configuration of ideas and attitudes in which the 

elements are bound together by some form of constraint or functional interdependence” 

(CONVERSE, 1967).  

Na mesma direção, Ole R. Holsti enfatizaria a importância dos sistemas de crenças pensados como 

“a set of lenses through which information concerning the physical and social environment is 

received. It orients the individual to his environment, defining it for him and identifying for him its 

salient characteristics (…) In addition, to organizing perceptions into a meaningful guide for 

behavior, the belief system has the function of the establishment of goals and the ordering of 

preferences” (HOLSTI, 1962). 

A literatura tradicional chamava a atenção para a diferença entre o sistema de crenças das elites e 

das massas, especialmente notável com relação à política internacional e enfatiza a inconsistência e 

incoerência da opinião do público com relação a  temas de política externa. Gabriel Almond 

também, da década de 60, destaca a indiferença (“moodishness”) dos cidadãos americanos em 

relação a temas externos, que poderia se alterar em situações de crise (ALMOND, 1960). De 

alguma forma, a distância das questões internacionais em relação ao dia a dia do público de massa 

seria responsável pela ausência de um conjunto de percepções coerentes sobre aqueles temas. 

No Brasil, essa é a posição de Souza (2010) para quem não faz sentido estudar a opinião do público 

de massas sobre temas de política externa porque não existiriam aí representações coerentes e 

estáveis sobre a matéria. 

Entretanto, Wittkopf (1990), com base em surveys aplicados em meados da década de 70, nos 

Estados Unidos, conclui haver estabilidade e coerência nas atitudes do público, para além da 

posição frente à polarização, clássica na discussão da política externa norte-americana, entre  

internacionalismo e isolacionismo. De fato, a complexidade não apenas das questões internacionais, 

mas, também, a quantidade de informações a que os indivíduos passaram a ser submetidos, permitiu 

falar em um sistema de crenças e acompanhar suas mudanças. 



 6

Faz sentido submeter a teste empírico a afirmação da inexistência de visões minimamente coerentes 

com relação à política externa e temas internacionais entre o público de massa já que nas últimas 

décadas cada vez mais temas internacionais passaram a ocupar espaço, não só no debate político 

doméstico, mas na mídia eletrônica.  

De outra parte, será possível fazê-lo em dimensão comparada, no âmbito da América Latina. A 

aplicação de surveys, de forma coordenada, em países da América Latina e repetida a cada dois 

anos é um desenho de pesquisa inédito na região que, estamos convencidos, permitirá avançar não 

apenas no conhecimento das representações de elites e público de massas, mas na discussão teórica 

sobre a existência de sistemas de crenças, sua coerência e estabilidade. 

Revisão da literatura 

Ao longo das décadas, os instrumentos metodológicos e estatísticos aplicados a este tipo de 

pesquisa foram se aperfeiçoamento. Uma referência importante é o World Values Survey (WVS), 

coordenado por Ronald Inglehart. Trata-se de um projeto de caráter permanente que busca captar as 

mudanças culturais em mais de oitenta países do mundo, ao longo do  tempo, tendo sido aplicado 

em cinco momentos distintos de 1981 a 20072. 

Tal como esta pesquisa, que propõe uma análise comparada entre as percepções do público de 

vários países da América Latina, o WVS também reúne pesquisadores em diferentes continentes,, 

por meio de uma rede de instituições que se coordenam para a aplicação dos questionários. A 

metodologia aplicada é semelhante a que pretendemos utilizar neste projeto.  

No campo das Relações Internacionais, os primeiros trabalhos, conduzidos por pesquisadores norte-

americanos, tinham como foco a percepção dos líderes que tomavam decisões ou das burocracias 

que as implementavam, A guerra do Vietnã, pelo impacto que teve na sociedade americana, trouxe 

o tema da opinião do público para o primeiro plano, marcando definitivamente sua relevância no 

processo decisório em política externa. 

                                                 
2 Os surveys do WVS foram aplicados em cinco momentos: 1981, 1990-1991, 1995-1996, 1999-2001 e 2005-2007. 

Todas as informações do World Values Survey estão disponíveis online: [http://www.worldvaluessurvey.org/]. Consulta 

em 16.01.2010. 
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Análises empíricas, utilizando surveys de atitudes e valores, passaram a ser conduzidas também no 

campo da política externa, destacando-se aqui o conjunto de trabalhos coordenados pelo Chicago 

Council of Foreign Relations, que teve início em 1974. O livro Faces of Internationalism. Public 

Opinion and Foreign Policy, de Eugene R. Wittkopf (1990), reune resultados de quase uma década 

de pesquisas promovidas pelo CCFR. 

Outra referência importante é o Projeto Liderança em Política Externa (FPLP – Foreign Policy 

Leadership Project) que James Rosenau (George Washington University), iniciou na década de 

1970, em parceria com Ole Holsti (Duke University), e que tinha como objetivo acompanhar a 

opinião de líderes norte-americanos sobre a política externa, por meio da aplicação sistemática de 

surveys de opinião com as elites (políticos, empresários, acadêmicos, militares e representantes de 

centrais sindicais, igrejas). 

O projeto conduziu surveys nacionais com as elites americanas -- aos quais  foram incorporados, 

posteriormente, surveys com a população), no período de 1974 a 1980. A partir de respostas a 

quatorze itens, os autores organizaram uma tipologia para identificar quatro tipos de opiniões 

domésticas (liberais, conservadores, populistas e libertários), associadas à definição de quatro tipos 

de política externa (realista, internacionalista, isolacionista e ´acomodacionista´), mostrando que 

havia uma alta correlação entre predomínio de atitudes e percepções das elites, no plano doméstico, 

e modelos de política externa. Essas mesmas variáveis foram testadas também com o público. 

Os resultados dos surveys e as análises realizadas geraram um debate importante – e sugestões de 

aperfeiçoamento – entre autores como Charles Kegley, o próprio Eugene Wittkopf e Thomas 

Ferguson. Mas, também, deram origem a diversas bases de dados que se tornaram referência no 

campo das Relações Internacionais, com informações para acompanhamento da política externa de 

forma comparada. Dentre as principais bases de dados, destacam-se quatro programas: COPDAB 

(Conflict and Peace Data Bank), organizado em 1980 pelo Institute for Social Science Research 

Data Archives, da Universidade da Califórnia- Los Angelesi; WEIS Database (World 

Event/Interaction Survey, 1966-1978), e CREON (Comparative Research on the Events of Nations), 

datado de 1984, ambos organizados pela ICPSR-Inter-University Consortium for Political and 

Social Researchii; e o Foreign Relations Indicator (1975). 

Consolidou-se uma vertente de análise das Relações Internacionais que compreendia a política 

externa como um vetor resultante da interação entre as preferências de vários atores domésticos. A 

depender da conjuntura, haveria mais espaço para um ou outro atoras o comportamento externo de 
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um país passou a ser explicado por  um conjunto de variáveis independentes,  dentre elas, a opinião 

pública, medida por surveys com grandes amostras da população. 

No caso do Brasil e de outros países da América Latina, contemplados nesta pesquisa, as mudanças 

domésticas das duas últimas décadas do século XX – estabilização monetária, abertura econômica, 

redemocratização, acordos regionais e internacionais –, associadas às mudanças ocorridas no 

sistema internacional, tiveram impacto significativo na formulação da política externa, pressionando 

por sua ‘poliarquização’. O processo decisório tornou-se mais complexo, a partir do surgimento de 

demandas diferenciadas, vindas agências de governo (como Ministério da Fazenda, Ministério da 

Indústria e Comércio, Agricultura, etc.), e de vários outros atores da sociedade civil organizada 

(sindicatos, empresários e associações empresariais, acadêmicos, políticos, terceiro setor), mudando 

o jogo de interesses que influenciam a decisão em política externa. De outra parte, os temas de 

política externa, ainda que de forma limitada, passaram a fazer parte do debate público e da disputa 

eleitoral. 

Com o mesmo objetivo das bases coordenadas pelos grupos de pesquisa de universidades norte-

americanas, nossa proposta é tornar disponíveis os dados colhidos nos surveys dos vários países da 

América Latina, sob coordenação do Centro de Investigación y Docencia Económicas do México, 

permitindo que outros pesquisadores possam acessar tais dados e conduzir análises com diferentes 

perguntas de pesquisa, assim como incentivar trabalhos de pós-graduação. Todos os dados 

(metodologia, questionários, dados em SPSS, análise comparada) ficam disponíveis online 

[http://mexicoyelmundo.cide.edu]. 

 

Enfoque analítico 

O ponto forte do projeto cooperativo Las Américas y el Mundo é seu escopo comparado. Partimos 

de uma pergunta comum, qual seja, como o impacto dos problemas globais, que  atingem a 

sociedade e a economia de cada país são  percebidos por seus dirigentes e por seus cidadãos. A 

análise comparada da reação desses atores, das diferenças entre eles, permitirão um entendimento 

melhor do impacto de valores, atitudes e representações na ação externa dos países. A aplicação do 

mesmo questionário para as elites dirigentes e para o público, permitirá avaliar o grau em que as 

percepções sobre o cenário internacional e sobre a agenda internacional convergem ou se 

distanciam nos dois grupos, testando assim conclusões e hipóteses formuladas a partir de pesquisas 

semelhantes realizadas nos Estados Unidos. 
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Baseados na literatura e nos resultados obtidos em surveys aplicados anteriormente no âmbito do 

projeto Las Américas y El Mundo, foi construída uma  tipologia de comportamento dos atores em 

relação a diversos temas sobre política externa que estão incorporados às perguntas do questionário. 

As atitudes sociais de cada país serão situadas em uma matriz de quatro eixos que representa a 

polarização em torno de determinados valores. Essa matriz servirá para orientar a elaboração das 

questões e a padronizar a análise comparada. 

Uma das questões específicas a ser investigada, no caso do Brasil, diz respeito à percepção dos 
benefícios e custos envolvidos na disposição do país em assumir um papel de liderança 
internacional mais ativo. O i
Isolacionista �������� Internacionalista Unilateralista �������� Multilateralista 
Passivo                       Ativo 
Fechado                     Aberto 
Paroquial                  Cosmopolita 

self help                     Cooperativo 
Agressivo                      Solidário 
Militarista                      Pacifista 

    
 
 
Pragmático �������� Ideológico 

 
 
 
Alinhamento 

Interesses                 Princípios  
Realismo                 Idealismo e altruísmo 
Poder                      Valores 

Norte – Sul 
Amigos – Inimigos 
Sócios – Competidores 
 
 

O questionário se estrutura em duas seções:  

� Um núcleo permanente de perguntas que pela sua importância se repetem em cada levantamento 

bianual em todos os países, com a finalidade de construir séries temporais sobre alguns 

parâmetros básicos.  

� Uma seção variável de perguntas sobre temas específicos, que mudam em cada edição da 

pesquisa e país, segundo a sua pertinência analítica e interesse público. 

 

As perguntas do questionário dividem-se em vários conjuntos distribuídos em oito áreas temáticas: 

 
1 Interesse e conhecimento 5 Preocupações e ameaças 

2 Contato  
Viagens  
Migração e remessas   

6 Variáveis sociodemográficas 
Idade, gênero, educação, ingresso, 
atividade, identidade partidária, entre 
outras.  
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3    Identidade e nacionalismo 
Abertura ao exterior 
Fronteiras e soberania territorial 
Patriotismo 
Identidades locais, nacionais e supra. 

7 Regras do jogo internacional 
Organismos internacionais 
Segurança e uso da força militar 
Globalização econômica e equidade 
Justiça internacional e direitos humanos 

4     Política exterior 
Ativismo 
Papel no mundo 
Objetivos 
Desempenho goveernamental 
Tomada de decisiones 

8 Países e regiões 
América Latina e Caribe 
América do Norte 
Europa 
Ásia 
Outras regiões 
 
 

Elites e Opinião Pública3 

Esta parte da pesquisa dá conta de apresentar os resultados do survey aplicado com as elites. Para 

selecionar as personalidades a serem entrevistadas, utilizou-se lista constituída por pessoas que 

participam do processo decisório ou contribuem de forma relevante para a formação da opinião no 

tocante às relações internacionais do país. A lista em tela foi originalmente compilada para a 

realização de duas pesquisas de opinião sobre a política externa brasileira, ambas patrocinadas pelo 

Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI.4 Essa lista foi atualizada e ampliada para a 

seleção de respondentes da presente pesquisa.  

A lista compreende não só integrantes do Executivo e do Legislativo, mas também representantes 

de grupos de interesse, líderes de organizações não-governamentais, acadêmicos, jornalistas e 

empresários com atuação na esfera internacional. 

 

Os respondentes distribuem-se pelos diversos segmentos, como segue: 

 

1. Poder Executivo: Ministros de Estado e membros do primeiro escalão dos Ministérios 

das Relações Exteriores, Defesa, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Fazenda, Planejamento e Banco Central.  

                                                 
3 Estas informações constam do relatório produzido pela empresa Techne, responsável pela aplicação do survey com as 
elites, sob a coordenação de Amaury de Souza.  

4 Ver, a respeito, Amaury de Souza. A Agenda Internacional do Brasil: A Política Externa Brasileira de FHC a Lula, 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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2. Congresso Nacional: Presidentes e membros das Comissões de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional da Câmara de Deputados e do Senado; da Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado, da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e do 

Parlamento Latino-Americano. 

3. Líderes Empresariais, Sindicais e de Organizações Não-Governamentais: Presidentes e 

primeiro escalão de associações empresariais da indústria, serviços e agricultura; 

associações de trabalhadores e outras organizações não-governamentais. 

4. Empresários: Presidentes, vice-presidentes, diretores executivos e assessores de grandes 

empresas industriais, financeiras e de energia com atuação no comércio exterior. 

5. Acadêmicos e Jornalistas: Editorialistas, colunistas e jornalistas da imprensa escrita e 

televisiva e professores e pesquisadores acadêmicos nas áreas de relações internacionais 

e defesa. 

Buscou-se assegurar a representação desses segmentos na lista, sem fazê-lo, no entanto, segundo 

um critério de proporcionalidade. Em estudos de elites, é virtualmente impossível adotar uma lógica 

de amostragem, pois existe forte elemento de subjetividade na delimitação do próprio universo a ser 

estudado.  

Elites, por definição, não são identificadas apenas pelas posições formais de poder político ou 

econômico que ocupam, mas também pela sua reputação de influência. Atribuiu-se, inicialmente, 

maior peso à posição formal ocupada pelos integrantes da lista, acrescentando-se, a seguir, 

indicações de influência, como participação no debate público, em fóruns especializados, 

publicações e o julgamento de observadores abalizados.  
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A composição do conjunto de personalidades entrevistadas encontra-se no quadro a seguir: 

Segmentos 

Segmentos Frequência Porcentagem 

1. Poder Executivo 27 13.5 

2. Congresso Nacional 21 10.5 

3. Líderes Empresariais, Sindicais e de 
Organizações Não-Governamentais 

72 36.0 

Associações Empresariais 20 10.0 

Associações Trabalhistas 17 8.5 

Organizações Não Governamentais 35 17.5 

4. Empresários 21 10.5 

5. Acadêmicos e Jornalistas 59 29.5 

Acadêmicos 43 21.5 

Jornalistas 16 8.0 

Total 200 100.0 

O conjunto de respondentes (doravante, base de dados) possui dimensão e estratificação interna 

suficientes para a análise estatística dos resultados. 

O número de entrevistas nos vários segmentos permite outras linhas de agregação para fins de 

análise. Por exemplo, pode-se estratificar a base de dados em poder público (Poder Executivo e 

Congresso Nacional), setor privado (empresários e líderes setoriais) e formadores de opinião 

(jornalistas e acadêmicos). 5 

                                                 
5 Ver, entre outros, Lawrence R. Jacobs and Benjamin I. Page. Who Influences U.S. Foreign Policy?, Northwestern 

University, Institute for Policy Research, Working Paper Series 04, 2005. 
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Análise preliminar 

O questionário utilizado cobre vasta gama de temas atuais das relações internacionais do Brasil, 

revelando a percepção que as elites brasileiras têm do papel do país nas Américas e no mundo. À 

guisa de ilustração, as respostas a duas questões correlatas: como mudou o mundo nos últimos 10 

anos e como deverá mudar na próxima década, encontram-se na tabela: 

Percepção da mudança do mundo no passado e futuro 

Em geral, como você avalia a 
mudança do mundo: 

nos últimos 10 anos? nos próximos 10 anos? 

Porcentagem Porcentagem 

Melhor 60.5 69.0 

Pior 32.5 14.0 

Igual 3.5 9.5 

Não sabe 1.0 5.5 

Prefere não responder 2.5 2.0 

Total 100.0 100.0 

É nítido o otimismo com que os entrevistados olham para o passado e, sobretudo, para o futuro. 

Não se deve porém depreender daí a ausência de preocupações com inúmeras questões que são 

percebidas como ameaças aos interesses no Brasil na década que se inicia. É o que se pode concluir 

de uma leitura, mesmo superficial, dos resultados apresentados na tabela abaixo: 
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Percepção de ameaças aos interesses do Brasil nos próximos 10 anos 

(Resultados hierarquizados pela porcentagem dos que percebem uma ameaça grave) 

Questões Ameaça 
grave 

Ameaça 
importante
mas não 
grave 

Ameaça 
pouco 

importante 

Não é 
uma 

ameaça 

Não 
sabe 

Prefere 
não 

responder Total 

O narcotráfico e o crime 
organizado 

82.5% 16.0% 1.0% 5% - - 100.0% 

O tráfico de armas 74.0% 23.0% 1.5% 1.5% - - 100.0% 

O aquecimento global 65.5% 27.0% 4.5% 3.0% - - 100.0% 

As crises econômicas no 
mundo 64.0% 30.0% 4.0% 2.0% - - 100.0% 

A pobreza e a fome no 
mundo 

52.5% 33.0% 6.0% 8.0% 0.5% - 100.0% 

As armas nucleares 49.5% 26.5% 14.0% 10.0% - - 100.0% 

Os desastres naturais 49.2% 35.2% 11.6% 3.0% 0.5% 0.5% 100.0% 

O terrorismo 
internacional 

44.1% 26.2% 20.0% 9.7% - - 100.0% 

As epidemias como a 
AIDS 

42.5% 38.5% 14.0% 4.0% 0.5% 0.5% 100.0% 

A escassez e os altos 
preços dos alimentos 41.4% 35.9% 12.6% 9.1% - 1.0% 100.0% 

A possibilidade de 
suspensão do 
suprimento internacional 
de energia, como gás e 
petróleo 

37.5% 31.0% 18.0% 13.5% - - 100.0% 
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As guerrilhas em países 
vizinhos 35.0% 37.5% 16.0% 11.5% - - 100.0% 

A entrada no Brasil de 
estrangeiros sem 
documentos legais de 
imigração 

30.5% 32.0% 26.0% 11.5% - - 100.0% 

A instabilidade em 
países vizinhos 

30.2% 50.8% 12.6% 6.5% - - 100.0% 

As lideranças populistas 
em países vizinhos 

28.5% 34.0% 18.5% 16.5% 1.0% 1.5% 100.0% 

Os conflitos fronteiriços 
e disputas territoriais 

28.0% 36.5% 21.5% 12.5% - 1.5% 100.0% 

As barreiras à entrada de 
imigrantes nos países 
desenvolvidos 

23.5% 36.0% 20.0% 19.0% - 1.5% 100.0% 

O aumento de gastos 
militares na região 

19.5% 47.5% 19.0% 13.5% - 0.5% 100.0% 

O surgimento da China 
como potência mundial 14.1% 41.7% 14.1% 29.6% - 5% 100.0% 

O poder econômico dos 
Estados Unidos 

13.0% 39.0% 15.5% 31.5% 0.5% 0.5% 100.0% 

Nota. A questão foi formulada como segue: “Abaixo está uma lista de questões que podem ou não afetar os interesses do 
Brasil nos próximos 10 anos. Por favor, indique em cada caso se é ou não uma ameaça para o Brasil.” 

 

Cinco questões são avaliadas pela maioria do entrevistados como representando uma “ameaça 

grave” aos interesses do Brasil nos próximos 10 anos. Pela ordem, são elas o narcotráfico e o crime 

organizado (82.5%), o tráfico de armas (74.0%), aquecimento global (65.5%), aAs crises 

econômicas mundiais (64.0%) e a pobreza e a fome no mundo (52.5%). Todas essas ameaças têm 

abrangência global. 

As questões avaliadas como “ameaças graves” ao país por, pelo menos, 40% dos respondentes 

também têm referência global. São elas as armas nucleares (49.5%), os desastres naturais (49.25%), 
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o terrorismo internacional (44.1%), as epidemias como a AIDS (42.5%) e a escassez e os altos 

preços dos alimentos (41.4%).  

Daí por diante, os demais temas são avaliados como “ameaças importantes, mas não graves”. A 

maior parte deles têm a ver com as relações com nossos vizinhos nas Américas. Por exemplo, 

50.8% dos entrevistados consideram uma ameaça importante aos nossos interesses “a instabilidade 

nos países vizinhos”. Outros temem “o aumento de gastos militares na região” (47.5%), “as 

guerrilhas em países vizinhos” (37.5%) e os conflitos fronteiriços e disputas territoriais (36.5%).  

Curiosamente, quase metade dos respondentes avaliam que o surgimento da China como potência 

mundial (43.7%) ou o poder econômico dos Estados Unidos (47.0%) não constituem ameaça para 

os interesses futuros do Brasil – ou, se o fazem, representam uma “ameaça pouco importante”. 

O survey com o público está sendo aplicado pela empresa IPSOS, nos meses de março e abril, com 

uma amostra de 2400 pessoas. A partir da divulgação dos dados (prevista para dia 25 de abril) nosso 

objetivo será incorporar os dados de opinião pública e compará-los com os de elites e dos demais 

países que aplicaram o mesmo questionário. 
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