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A atividade de inteligência sempre esteve intimamente ligada aos princípios básicos das 
relações internacionais, principalmente da diplomacia. Nos estudos de relações internacionais, 
a atividade de inteligência pode ser incorporada principalmente nas ações de segurança 
internacional, mas também nas práticas e funções da diplomacia. 
 
O teórico das relações internacionais Hedley Bull (1932-1985) considerava quatro funções 
básicas da diplomacia, sendo que uma delas é função de “coligir informações, inteligência a 
respeito dos países estrangeiros” , estas “inteligências” formam o conjunto de valores que o 
tomador de decisão, no caso o Chefe-de-Estado, possa desenvolver para que suas decisões 
estratégicas tenham o menor risco possível. 
 
O principio básico de formação e ação da atividade de inteligência dentro das relações 
internacionais é vincular o processo de produção de conhecimento aos atores internacionais, 
para que os mesmos possam formar o arcabouço da chamada inteligência estratégica. 
 
Na diplomacia, a inteligência fica vinculada a um processo mais simples e contínuo de 
produção de informações, mas no âmbito dos serviços de inteligência, a produção de 
conhecimento segue uma linha estratégica considerando todos os valores inseridos e 
intrínsecos aos atores. 
 
Dentro do período da Guerra Fria, a produção de inteligência estava voltada para uma visão 
bipolar e de conhecimento fácil sobre os atores, na maioria das vezes integrados as duas 
grandes potencias. 
 
Os atores do sistema internacional eram plenamente conhecidos, os seus objetivos 
estratégicos, quais as suas políticas, interesses e limitações. 
 
Com a nova perspectiva multipolar, os serviços de inteligência devem considerar novos 
modelos de produção e análise de informações, e para isto a atividade de inteligência pode 
utilizar como modelo os parâmetros segundo Rosenau : 
 
- Macro-parâmetros: distribuição de poder entre os diversos atores políticos e a forma de 
atuação; as relações de autoridade entre os diversos atores e a sociedade inserida; 
 
- Micro-parâmetros: capacidade analítica e emocional dos cidadãos para dar resposta aos 
acontecimentos que acontecem no momento histórico. 
 
Neste sentido, as relações internacionais apresentam o cenário para o desenvolvimento das 
análises e produções de inteligência. O cenário estabelece alguns pontos importantes e básicos 
para a construção da inteligência estratégica, que ao mesmo tempo pode causar turbulência 
dentro do ambiente de inteligência e de relações internacionais, que de forma integrada 
envolvem as agências de inteligência com os serviços de política externa de cada Estado. 
 
Os fatores para tal situação são: 
 
- proliferação de atores, considerando associações, organizações, empresas transnacionais, 
facções étnicas e religiosas, e outros grupos de interesses, que envolvem ou se envolvem com 
a política de Estado, sem contar uma busca constante pelo protagonismo do ator. Estes novos 
atores buscam diversas formas de atuação política, incluindo ação psicológica, força armada, 
lobby, além de apelação a sensibilidade da comunidade internacional; 
 
- impacto das novas tecnologias da informação, quebra de fronteiras e barreiras com a 
internet, e sistemas de inteligência que coletam e cruzam dados em tempo real, a qualquer 
distância; 
 



- avanço da globalização, da competitividade internacional, principalmente das empresas 
transnacionais que acabam sendo bases de interesses e jogos diplomáticos em função das 
necessidades e interesses particulares dos Estados, neste caso a construção da chamada 
inteligência econômica; 
 
- a construção de sub-grupos de atores, que tendem a criar laços sociais por motivações 
étnicas, religiosas ou ocupacionais, dentro do Estado construindo intercomunicações contrarias 
ao Estado de Direito formado. 
 
A atividade de inteligência tem uma ligação direta com os estudos de relações internacionais, 
pois os mesmos são os fatores e cenários práticos para a construção de posições e 
diagnósticos de ocorrências para a tomada de decisão. 
 
Os acontecimentos internacionais são balizadores para a construção de tendências, e 
ocorrências futuras, considerando uma perspectiva realista das relações internacionais, que 
cria um ambiente favorável de atuação dos serviços de inteligência, que tomam o interesse do 
Estado como fator chave de atuação. Neste mesmo sentido, a perspectiva anárquica pode ser 
considerada para entender e alimentar o processo de um sistema de segurança internacional. 
 
Na perspectiva brasileira, os agentes internacionais, atores não estatais, os condicionantes de 
política externa formam os parâmetros para a construção de inteligência para a tomada de 
decisão, somados os parâmetros de conflitos e novas ameaças, como tráfico de drogas, 
lavagem de dinheiro, espionagem industrial, bio-espionagem, contrabando de armas, a 
degradação do meio ambiente, violência urbana e vandalismo, indiferença social e cívica, sem 
considerar as falhas de educação e falta de perspectivas tecnológicas para a sociedade 
(inserção). 
 
A atividade de inteligência ganha um novo campo de atuação com a integração dos estudos de 
relações internacionais, segurança e defesa, considerando uma nova perspectiva do ponto de 
vista econômico, para constituir ao Estado uma vigilância econômica internacional. 
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