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INTRODUÇÃO:

Na atualidade, a inteligência é representada principalmente por agências governamentais cujo foco

destina-se à produção de informações a fim de subsidiar a ação de autoridades do Estado. Como aponta Platt

(1974, p. 20), a atividade de inteligência compreende etapas de "seleção, avaliação, interpretação e expressão de

informações, informes, fatos ou dados de uma forma que demonstre sua relevância para a solução de um problema

determinado no âmbito da política nacional". Assim, constitui um instrumento de grande relevância ao Estado

que, como argumentam Shulsky e Schmitt (2002), faz uso de seus métodos a fim de lidar com ameaças reais e

potenciais, subsidiando ações futuras que tratem de temáticas voltadas a áreas diversas, dentre as quais tem

destaque a segurança. Diante da emergência de problemáticas relacionadas ao avanço do terrorismo internacional

no século XXI, evidenciadas após os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, autores

como Aguilar (2011) apontam que a ação unilateral do Estado não é mais eficiente face à complexificação das

ameaças, sendo estas geograficamente dispersas e associadas a organizações criminosas de atuação transnacional.

Lefebvre (2003) explica que a cooperação internacional em inteligência advém de fatores diversos, como

a percepção de uma problemática comum a ser abordada por meio da ação conjunta entre Estados e a

incapacidade de acesso e interpretação de dados relevantes pelos serviços de inteligência de maneira individual,

ocasião em que ocorre uma requisição de assistência a agências análogas de outros Estados. Ainda segundo a

autora, esse arranjo pode se dar de maneira pontual ou por meio de vínculos substanciais entre as agências. Frente

à internacionalização de redes terroristas, a cooperação em inteligência adquiriu grande relevância nas últimas

décadas, uma vez que os contornos de tal ameaça, na atualidade, transcendem fronteiras e incluem o uso de mídias

sociais para o recrutamento de combatentes, bem como a associação e troca de informações e experiências entre

grupos terroristas e outras organizações ligadas a atividades criminosas (GONÇALVES; REIS, 2017) de atuação

global. Diante desse cenário, os Estados foram responsáveis por conceber instrumentos voltados à atuação
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coordenada e conjunta para o enfrentamento de tais ameaças. No âmbito do Mercado Comum do Sul

(MERCOSUL), pode-se citar o Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíprocas para a Segurança Regional,

que previu a criação do Sistema de Intercâmbio de Informações de Segurança do Mercosul (SISME), e o Centro

de Coordenação de Capacitação Policial do Mercosul (CCCP), iniciativas responsáveis por abordar questões

securitárias em nível internacional. No caso da União Europeia, tem destaque a criação de iniciativas conjuntas

como o Counter Terrorism Group (CTG), a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e a

adoção da Estratégia de Combate à Radicalização e Recrutamento pelo Terrorismo.

Contudo, a análise dos processos de consolidação e operacionalização de tais estruturas demonstra que a

cooperação internacional pode apresentar graus distintos de abrangência e aprofundamento das informações

compartilhadas entre os agentes, uma vez que sejam identificados fatores dificultadores, a exemplo da existência

de agendas de política externa orientadas a objetivos distintos, característica que pode comprometer a eficácia de

iniciativas comuns (TAILLON, 2002). Como aponta Lefebvre (2003), a cooperação depende também de questões

legais relacionadas à estrutura institucional dos arranjos concebidos, além da presença de relações de confiança

entre os Estados, visto que a disposição para o compartilhamento de informações estratégicas e sigilosas depende

de garantias de confidencialidade.

O presente estudo buscou compreender, primordialmente, como a percepção de ameaça e a estrutura

institucional de ambos os blocos constituíram fatores responsáveis por afetar a cooperação internacional em

inteligência, visto que, no caso do Mercosul, tem-se uma menor densidade institucional (TRAPP, 2010) e, na

União Europeia, há a combinação de elementos de supranacionalidade e intergovernabilidade, característica sui

generis que confere ao bloco uma coesão interna conduzida por órgãos legislativos comuns mantendo, contudo, a

autoridade e soberania dos Estados no que se refere a questões domésticas (LEITE E SANTOS, 2017).

METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida fez uso de uma abordagem qualitativa, isto é, voltada ao entendimento de

“aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica

das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32), e compreende dois estudos de caso, concernentes

aos resultados de iniciativas de cooperação internacional em inteligência concebidas nos âmbitos do Mercosul e

da União Europeia. Faz-se uso da ferramenta process tracing, cuja aplicação permite compreender as relações de

causalidade responsáveis pela ocorrência de eventos sequenciais e contíguos (CUNHA; ARAÚJO, 2018)

individuais ou sociais e por meio da qual busca-se compreender estágios intermediários de uma cadeia causal

(BENNETT; CHECKEL, 2015). Mais especificamente, fez-se uso do tipo explaining outcome, vertente do

process tracing que se aproxima da interpretação histórica (ROBERTS, 1996 apud. BEACH; PEDERSEN, 2011)

e a partir da qual busca-se identificar e explicar mecanismos causais envolvidos na ocorrência de um determinado

fenômeno (BEACH; PEDERSEN, 2011) sem que haja a pretensão de originar uma explicação aplicável a um

número maior de casos.

No presente estudo, o aplicação do tipo explaining outcome permitiu, no estágio atual da pesquisa,

identificar o impacto exercido por variáveis como a presença de elementos institucionais sólidos e funcionais, bem

como de legislações nacionais harmônicas e de uma percepção comum de ameaça em nível regional sobre a
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operacionalização de iniciativas voltadas à cooperação internacional em inteligência no Mercosul e na União

Europeia. Assim, buscou-se identificar mecanismos restritos ao contexto espaço-temporal abordado, cujo marco

inicial consiste nos atentados perpetrados pelo grupo extremista Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001,

considerando a presença dos fatores condicionantes supracitados e compreendendo como estes foram responsáveis

pelo direcionamento de políticas e pela delimitação de graus de cooperação regional distintos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os resultados obtidos apontam para a existência de uma correlação observável entre as estruturas

institucionais do Mercosul e da União Europeia e os resultados obtidos por iniciativas de cooperação em

inteligência nos dois blocos. No caso do Mercosul, embora tenha havido a assinatura de instrumentos jurídicos

multilaterais e a adoção de normativas concernentes ao intercâmbio de informações, a operacionalização de tais

iniciativas não demonstrou ser eficaz, a exemplo das limitações impostas ao Sistema de Intercâmbio de

Informações de Segurança do Mercosul (SISME). Em virtude de fatores como um baixo grau de

institucionalização para coordenar iniciativas de hamonização de legislações nacionais, bem como pela presença

de relações de desconfiança historicamente construída entre seus membros e baixa percepção compartilhada entre

os Estados acerca da ameaça representada pelo terrorismo internacional, o Mercosul foi incapaz de conduzir

iniciativas conjuntas de cooperação em inteligência. No caso da União Europeia, a combinação de elementos de

intergovernabilidade e supranacionalidade, responsáveis por seu alto grau de institucionalização, bem como a

presença de legislações nacionais harmoniosas e a percepção comum da ameaça do terrorismo internacional

levaram à obtenção de resultados mais expressivos por suas iniciativas de cooperação em inteligência em âmbito

regional.

CONCLUSÕES:

Embora ainda sejam necessários estudos acerca do tema, a análise preliminar dos resultados aponta uma

correlação presente entre os elementos característicos citados anteriormente e os resultados obtidos por iniciativas

voltadas ao compartilhamento de informações sensíveis entre os Estados membros do Mercosul e da União

Europeia. No caso da União Europeia, a presença de fatores como um ideal de integração regional que remete ao

término da Segunda Guerra Mundial, do qual resulta uma estrutura institucional sólida que permite conceber e

adotar políticas em nível regional, bem como de uma percepção compartilhada entre os Estados acerca da

problemática representada pelo terrorismo, constitui uma condicionante para a manutenção da coesão interna e do

direcionamento comum. Seus mecanismos de segurança coletivos demonstraram ser eficazes frente a fatores de

desestabilização internos e externos, e possibilitaram a adaptação às demandas surgidas no século XXI. No caso

do Mercosul, a integração do subcontinente sul-americano resultou, sob o prisma do institucionalismo liberal, de

necessidades principalmente econômicas. Assim, ao almejar a criação do bloco, os países buscaram

primordialmente o acesso a mercados, e de tal característica derivam limitações ao processo de integração

regional. Logo, a consecução de objetivos comuns em matéria de segurança foi preterida, e sua baixa densidade

institucional compromete a cooperação e o avanço de uma agenda comum ao bloco.
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