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Modelos das Nações Unidas, simulações de negociações diplomáticas internacionais 
organizadas por estudantes universitários, são muitas vezes vistos como desprovidas de 
propósito para a formação de profissionais de Relações Internacionais ou até desculpas para 
uma semana de descontração entre estudantes.  
 
Porém, a crescente excelência acadêmica das mais de 30 simulações realizadas no Brasil, 
atualmente, contribui para a gradual revisão deste senso comum. Dessa forma, a participação 
de um estudante universitário de qualquer curso com vocação internacional (desde Relações 
Internacionais até Economia ou Direito) agrega valor à formação geral do indivíduo em quatro 
importantes habilidades.  
 
A primeira é obviamente o conhecimento acadêmico acumulado. Ao pesquisar sobre temas 
importantes do cenário internacional, seja no campo da segurança, dos direitos humanos ou 
do comércio, e debatê-los com outros estudantes que realizaram semelhante estudo e 
pesquisa, promove-se um intercâmbio de conhecimento de maneira mais efetiva e desafiante 
do que em qualquer sala de aula. 
 
Outra habilidade potencializada é a de solução de problemas. Confrontado com um problema 
de grande magnitude (mesmo que no plano teórico), o negociador precisa pensar em 
propostas rápidas para sua resolução; explora-se a capacidade de estabelecer conexões entre 
fatos e apresentar cenários possíveis e sugestões. Não é a surpresa que tais simulações 
surgiram nos Estados Unidos da década de 1920, justamente como ferramenta de preparação 
para recém-formados que fariam parte dos mais altos cargos das grandes corporações.  
 
Conecta-se diretamente a essa segunda habilidade uma terceira não menos importante; a 
desenvoltura na oratória é também extensivamente exigida em um Modelo das Nações Unidas 
para a construção de consensos e formação de alianças, uma necessidade diária do 
profissional de Relações Internacionais, estando no setor público ou privado, apresentando-se 
portanto como uma oportunidade de aperfeiçoar-se no dom da palavra e da persuasão. 
 
Por fim, tais eventos constituem-se em uma das melhores ocasiões para se construir um 
networking profissional e pessoal vasto e de alto nível, formado por indivíduos com expressivo 
background e provenientes de todo o Brasil, que com certeza compartilharão os mais altos 
escalões do funcionalismo público e da iniciativa privada com sua inegável competência.  
 
Concluindo, os Modelos atualmente organizados no Brasil possuem um potencial de 
contribuição para o desenvolvimento das Relações Internacionais no país, ainda pouco 
explorado, tanto para a formação de quadros de profissionais de gabarito quanto na sólida 
cooperação em pesquisa que pode ser aproveitado pela academia. Tenho a forte convicção de 
que a participação em um Modelo das Nações Unidas é imprescindível para um profissional que 
procura seguir uma carreira em diplomacia, seja na sua vertente empresarial ou 
governamental. 
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