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Com o final da Guerra Fria, a agenda internacional se tornou mais competitiva e inclusiva. 
Novos atores e novos temas, principalmente os assuntos referentes a comércio e 
desenvolvimento sustentável, ganharam destaque. 
 
A potência vencedora, os Estados Unidos da América, muito a partir do Governo Clinton, 
assinalou que a interdependência global seria algo atingível no médio prazo. Um mundo 
marcado pela cooperação e universalização de princípios e regras de convivência mútua – vide 
aquelas relativas às questões comerciais e sócio-ambientais –, que fundamentaria os direitos e 
os deveres dos Estados e dos povos. 
 
A primeira Guerra do Golfo, as questões étnico-religiosas e ‘civilizacionais’, a confusa 
geopolítica da região dos Bálcãs, entre outros fenômenos, trouxeram certa dose de 
pessimismo às relações internacionais. 
 
A nova postura da administração George W. Bush, principalmente após o ocorrido em 11 de 
setembro de 2001, recrudesce este “olhar” mais realista sobre o contexto mundial atual. 
 
Hoje, o sistema internacional pressupõe dois tipos de forças aglutinadoras. As que buscam 
uma integração em escala global - vide papel e objetivo real da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) - e aquelas que, mais pragmáticas, acreditam ainda em um mundo dividido 
em blocos e relações específicas, com questões pontuais a administrar. 
 
As muitas Conferências da OMC demonstram que o cenário que se projeta é aquele da 
integração ‘maior’ não-completa. Não foram até agora dimensionados, de forma clara, os 
custos e os benefícios de uma integração ‘aberta’, tanto no que tange a comércio como naquilo 
referente a desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades, resolução de conflitos, 
etc. Na verdade, o que sempre se vê nas Rodadas da Organização Mundial do Comércio, são 
impasses, celeumas e lides estabelecidas entre países. Raramente são vistas nos jornais 
notícias que indiquem grandes acordos ou cooperação ‘maior’ entre as nações. 
 
Numa visão mais histórica de todo este processo, é evidente que avanços ocorreram. Todavia, 
as relações internacionais vivem um momento de profunda hierarquização de forças, no qual 
são privilegiadas, principalmente a partir dos governos de países desenvolvidos, as questões 
da alta política em detrimento daquelas da baixa política.  
 
Em outras palavras, percebe-se um esforço maior para a discussão de temas sensíveis, todavia 
particularizados, estritamente relacionados a posições relativas de poder no sistema, enquanto 
que outros assuntos ainda são marginalizados e/ou tratados de forma retórica nos fóruns 
institucionais. 
 
Neste contexto descrito, é possível que prevaleça, por ora, um ‘integracionismo regional 
fechado’ em contrapartida a um ‘integracionismo multilateral aberto’; principalmente nas 
questões de comércio. Por isso, o advento do “diplomata empresarial” é algo importante para 
as relações internacionais, pois ele é um desbravador de mercados, um aglutinador de 
interesses e, consequentemente, portanto, uma figura que pode contribuir para um maior 
‘integracionismo multilateral aberto’. 
 
Este processo irá indicar o rumo das relações entre atores - estatais e não-estatais - nos 
próximos anos e, por conseguinte, determinará a eficiência no tratamento de outros assuntos 
da agenda de negociação internacional, entre estes os temas e as estratégias relativas à 
proteção da biodiversidade em escala global. 
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