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A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e a dissolução da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), em 25 de dezembro de 1991, marcaram o fim da Guerra Fria. A expectativa era 

de um mundo caracterizado por um sistema único, o capitalismo, em que predominaria a paz, a democracia e a 

prosperidade (VISENTINI, 2012).  

Diante do fim da ordem bipolar, novos atores emergiram, particularmente o crime organizado 

transnacional. A globalização, a revolução científico-tecnológica, os tratados de livre comércio, o aumento da 

circulação de pessoas e a evolução dos meios de comunicação permitiram o desenvolvimento e a consolidação 

das ameaças transnacionais, uma vez que assentiram o afluxo de pessoas, bens e, sobretudo, informações. 

Conforme afirma Costa (2017, p. 65), o “fim da Guerra Fria e o avanço da globalização marcam uma série 

de processos de aumento da interdependência entre os países e de elevação dos fluxos internacionais e formação 

dos blocos regionais”. Além disso, essa inédita dinâmica regional e internacional, catalisada pelo fenômeno da 

globalização, favoreceu a maior abrangência da delinquência criminal organizada e a instituição de mecanismos 

internacionais de ilícitos, responsáveis pela degradação da segurança pública e pela ameaça à soberania dos 

Estados Nacionais. 

Desde o fim da Guerra Fria, a América do Sul, palco do programa “War on drugs”, do presidente 

americano Richard Nixon, em 1972, sofreu pressões diplomáticas no combate ao crime transnacional. Nesse 

período, as Forças Armadas sul-americanas iniciaram a sua longa jornada em prol do combate ao crime 

organizado. Todavia, “os tradicionais padrões de resposta do Estado se revelaram anacrônicos e completamente 

ineficazes” (VISACRO, 2019, p. 50). As temáticas de segurança pública e defesa nacional que no passado 

possuíam fronteiras bem definidas, atualmente, possuem caráter difuso. 

Aliado a esse panorama, geograficamente, o Brasil se situa ao centro dos dois subcomplexos sul-

americanos, o Norte-Andino e o Cone Sul. A América do Sul possui problemas de integração que remontam à 

colonização e à fisiografia regional. A partir de 2019, o Estado brasileiro envidou esforços para a questão, 

particularmente, no setor de transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário.  

A construção da segunda ponte sobre o rio Paraná, ampliando a integração com o Paraguai e 

desenvolvendo o turismo em torno de Foz do Iguaçu, associada à ponte que ligará Porto Murtinho, no Brasil, a 

Camilo Peralta, no Paraguai, representa o projeto ambicioso de aprofundamento das relações comerciais entre 

esses países. Nesse contexto, o Chile, país que se projeta comercialmente em direção ao oceano Pacífico, possui 

uma das principais regiões portuárias sul-americanas. Os portos de Antofagasta, Arica e Iquique recebem 

produtos oriundos da China e de países do Sudeste Asiático que abastecem os mercados do subcomplexo Cone-

Sul.  

No entanto, o processo de integração possui diferentes perspectivas. Enquanto há a previsão do 

desenvolvimento da circulação de bens, mercadorias e serviços de origem lícita, o crime organizado e as 

organizações terroristas usufruem dessa estrutura estabelecida para a comercialização dos produtos de natureza 

criminosa. A crescente evolução das organizações criminosas sul-americanas e o seu processo de integração têm 

desfrutado do fenômeno da globalização. 

A resposta ao fenômeno deverá ser realizada pela atuação conjunta dos Estados constituídos na América 

do Sul, uma vez que não há fronteiras definidas para as organizações criminosas. A situação de vulnerabilidade 

social é elemento de cooptação para as atividades ilícitas. A abordagem militar já é uma realidade, a exemplo do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), programa estratégico do Exército Brasileiro, 

cujo propósito é fortalecer a presença, o sensoriamento e a ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. Além 

disso, as Forças Armadas vêm realizando operações no arco fronteiriço em conjunto com outros órgãos federais 

e estaduais, como a Operação Ágata, para combater os delitos transfronteiriços. 

De acordo com Buzan e Wæver (2003), a estabilidade da América do Sul estaria mais centrada no papel 

hegemônico estabilizador do Brasil, do que na inserção dos Estados Unidos da América (EUA). Assim como 

realizado no conflito entre Peru e Equador em 1995, o Brasil se caracteriza pelo papel mediador e diplomático na 

solução das crises e conflitos regionais. O fato do governo estadunidense ter relegado ao segundo plano a sua 

política no continente contribuiu para a emergência do papel protagonista brasileiro.  
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Conforme afirmam Fuccille e Rezende (2013, p. 85), “tendo sua posição relativamente diminuída na 

agenda de prioridades dos EUA, a América do Sul fica mais livre para explorar a dinâmica regional de segurança”, 

permitindo a ascensão de eventuais atores do sistema internacional. O peso geopolítico brasileiro demanda a sua 

atuação nos mecanismos de cooperação multilaterais, particularmente no combate às ameaças transnacionais e 

ao consequente potencial de fortalecimento. 

Por fim, o prognóstico da dinâmica das ameaças transnacionais na América do Sul perpassa a expressão 

psicossocial do poder nacional, exigindo abordagem multidisciplinar e integrada. O Brasil exerce o papel de 

indutor dos mecanismos de cooperação regionais e do fortalecimento dos relacionamentos interestatais em prol 

dos objetivos nacionais, particularmente da soberania, da paz social e do progresso. 
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