
 

 

Sintese Boletim Georecorrente n 115 

Prezados(as) Senhores(as), 
 
Transmito a newsletter com os destaques do Boletim Geocorrente nº 115, elaborado 

pelos pesquisadores do Núcleo de Avaliação da Conjuntura, vinculado à 
Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação da Escola de Guerra Naval. Por 

oportuno, solicitamos a todos o preenchimento do Formulário de Pesquisa 

de Público, encontrado no link a seguir:  
https://forms.gle/Xw4ibGyG5mnLPNqD6.  O Formulário tem como objetivo 
conhecer melhor os nossos leitores e suas demandas e, desta forma, 

promover melhorias ao Boletim Geocorrente. Dentre os 15 textos publicados, 

destacam-se: 
Governança e petróleo: a realidade de incertezas da Guiana, por João Felipe Ferraz 
Em meio à pandemia de COVID-19 e à crise econômica mundial, a Guiana lida com circunstâncias 
que vão além da ordem internacional. O país sul-americano vivencia o maior crescimento 
econômico de sua história. No entanto, apesar disto, existem fatores que comprometem a 
projeção, como, a fragilidade política da região e a crise interna. A instabilidade política, somada 
à inexperiência guianesa ante a gestão da produção, expõe a debilidade da estrutura 
operacional e de armazenamento de petróleo. 

 
O futuro dos investimentos americanos em defesa, por Ana Carolina Farias 
Recentemente, SIPRI divulgou sua análise de 2019 dos gastos militares mundiais, em que os 
gastos em defesa alcançaram US$ 1.9 trilhão. O principal país investidor são os Estados Unidos, 
com o total de US$ 732 bilhões, seguido pela China com US$ 261 bilhões. Com a atual pandemia 
de COVID-19 afetando sobretudo os EUA, é provável que durante os próximos anos seja difícil 
para os norte-americanos manterem o nível de investimento em defesa, situação preocupante 
frente às tensões geopolíticas entre as duas potências. 
Constantes sequestros ameaçam segurança marítima na África Ocidental, por Isadora Jacques 
Em 19 de abril de 2020, ocorreu um ataque seguido de sequestro a um navio porta-contêineres 
português, na costa do Benim. A falta de segurança marítima na região do Golfo da Guiné, local 
que concentra a maioria dos ataques deste tipo, desestabiliza o comércio e o processo das 
transações econômicas. A ineficácia de medidas que visam prevenir os ataques e a falta de 
efetividade nas estratégias de defesa marítima, continuamente, fragilizam a segurança no 
trecho e desestabilizam o comércio marítimo na região. 
  
As dinâmicas de segurança no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, por Ana Luiza Colares 
  
Com fatores de segurança e elevado valor geopolítico como impulsos, foi criado um fórum 
regional englobando os 08 países fronteiriços do Mar Vermelho e o Golfo de Áden. O entitulado 
Conselho do Mar Vermelho, liderado pela Arábia Saudita e o Egito, visa aumentar a cooperação 
econômica entre os atores. Todavia, não se perde de vista o foco geopolítico de atores que 
buscam se projetar como liderança regional. 
  
As ações silenciosas de Pequim no Mar do Sul da China, por Matheus Bruno Pereira 
  
Em meio à pandemia da COVID-19, uma embarcação de pesquisa chinesa adentrou a ZEE 
reivindicada da Malásia, após cruzar águas vietnamitas. Ao mesmo tempo que anunciou seus 
novos distritos nas regiões das Ilhas Paracel e Ilhas Spratly. Os fatos fazem com que a ASEAN 
enfrente problemas para além dos internos, gerados pela COVID-19.  A inserção chinesa no Mar 
do Sul da China não pode ser esquecida mesmo no cenário atual. 
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