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                                    RESUMO                                        

Este briefing tem como objetivo apresentar e analisar os principais elementos da 

cooperação entre União Europeia e AMERIPOL no âmbito de combate ao crime 

transnacional. Nosso foco serão os projetos oficiais da União Europeia voltados 

diretamente à AMERIPOL, especificamente o projeto AMERIPOL-UE, e o EL 

PAcCTO: Support to AMERIPOL. Antes de abordarmos essa questão, 

passaremos primeiro por uma seção referente às atividades ilícitas 

transfronteiriças e controle criminal internacional, e depois por uma seção 

dedicada à expansão do controle criminal no continente europeu até chegarmos 

ao cenário atual, onde se encontram os esforços inter-regionais para 

fortalecimento da AMERIPOL. Concluímos desenvolvendo uma análise acerca 

de três pontos interligados presentes nos projetos: o vínculo entre segurança e 

desenvolvimento; a ênfase no combate ao narcotráfico; e as possíveis 

implicações desta própria parceria em termos de cooperação e poder.  

INTRODUÇÃO 

Na maior parte do tempo, o policiamento é analisado do 

ponto de vista das questões internas dos Estados soberanos. As 

atividades humanas, no entanto, dificilmente são constrangidas 

pelas demarcações artificiais das fronteiras nacionais – muito 

menos aquelas ações condenadas pelas legislações e rotuladas 

como criminosas. Para lidar com tais entraves, há tempos é notório 

o estabelecimento de uma dimensão internacional do policiamento, 

que vem se tornando cada vez mais intensa e frequente (Andreas & 

Nadelmann, 2006, p. 4).  

Para guiar as ações coletivas voltadas à aplicação da lei no 

ambiente internacional, unidades de polícia de diversos Estados 

ligam-se aos seus homólogos estrangeiros. O canal 

transgovernamental, característico de um mundo interdependente, 

se refere ao “conjunto de interações diretas entre subunidades de 

diferentes governos que não são controladas ou guiadas de perto 

pelas políticas de gabinetes ou chefes executivos desses governos” 
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(KEOHANE & NYE, 1974, p. 43, tradução nossa do inglês). Para facilitar a promoção dessa cooperação 

entre unidades de polícia, instituições internacionais são estabelecidas para fornecer informações, 

estabelecer um canal de comunicação aos membros, reduzir incertezas, alterar custos de transação e criar 

compromissos para cooperar (ANDREAS & NADELMANN, 2006, p. 9; AXELROD & KEOHANE, 1985; 

KEOHANE, 2005).  

Em 2007, visando este objetivo de fortalecer a cooperação policial na prevenção e combate ao crime 

organizado transnacional, foi criada, a partir da assinatura de 18 forças policiais a Comunidade de Polícias 

da América (AMERIPOL). Trata-se de um arranjo de dimensões hemisféricas e de caráter 

transgovernamental que envolve atualmente 33 unidades de polícia1 e 26 organismos observadores, dentre 

eles a Interpol e a EUROPOL (AMERIPOL, 2019).  

Analisando o desempenho da AMERIPOL como um mecanismo de governança, é possível destacar, 

dentre outros fatores, o estabelecimento de um canal de contato com a União Europeia – que veio a se tornar 

a maior parceira da AMERIPOL – o que proporcionou grandes investimentos para a própria estrutura da 

comunidade e também para seus membros (FACCIOLI, 2020). Nesse sentido, o presente briefing tem como 

objetivo apresentar e analisar de maneira mais profunda os principais elementos da cooperação entre União 

Europeia e AMERIPOL. O foco aqui são os projetos oficiais da União Europeia voltados diretamente à 

AMERIPOL, especificamente o projeto AMERIPOL-UE, e o EL PAcCTO: Support to AMERIPOL.  

Para chegarmos nesta questão central, passaremos em primeiro lugar por uma discussão sobre crimes 

transfronteiriços. Depois, será abordada a expansão do controle criminal no continente europeu que 

culminou no cenário atual onde se encontram os esforços de cooperação com a América Latina. Por fim, o 

briefing conclui que a cooperação entre a União Europeia e a AMERIPOL é marcada fortemente por um 

vínculo entre segurança e desenvolvimento, um foco central no tráfico de drogas e pessoas que tem como 

destino final o continente europeu, e uma dependência dos recursos europeus que pode ser um forte 

instrumento de poder para a União Europeia.  

ATIVIDADES CRIMINAIS TRANSFRONTEIRIÇAS 

A criação e estabelecimento da AMERIPOL, juntamente com as relações entre a mesma e a União 

Europeia são apenas uma pequena face de um conjunto de mecanismos internacionais voltados ao controle 

 
1 São estes: Real Policía de Antigua y Barbuda; Gendarmería Nacional de Argentina; Policía Federal de Argentina; Prefectura 

Naval de Argentina; Policía de Seguridad Aeroportuaria Argentina; Departamento de Policía de Belice; Policía Boliviana; Polícia 

Federal do Brasil; Carabineros de Chile; Policía Nacional de Colombia; Fuerza Pública de Costa Rica; Organismo de 

Investigación Judicial; Policía Nacional Revolucionaria de Cuba; Policía Nacional del Ecuador; Policía Nacional Civil de El 

Salvador; Drug Enforcement Administration; Policía de Puerto Rico; Policía Nacional Civil de Guatemala; Fuerza de Policía de 

Guyana Britanica; Policía Nacional de Hait; Policía Nacional de Honduras; Fuerza Constabularia de Jamaica; Guardia Nacional 

de México; Policía Nacional de Nicaragua; Policía Nacional de Panamá; Servicio Nacional de Fronteras; Policía Nacional del 

Paraguay; Policía Nacional del Perú; Policía Nacional de República Dominicana; Real Policía de San Cristóbal y Nieves; Real 

Policía de Santa Lucía; Policía Nacional de Uruguay; Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.  
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criminal de atividades consideradas ilícitas que transcendem as fronteiras nacionais. Portanto, é importante 

para o entendimento do objeto de estudo deste trabalho que entendamos do que se tratam os crimes 

transnacionais que estes mecanismos buscam combater, e que enquadremos a cooperação desenvolvida entre 

AMERIPOL e União Europeia no âmbito maior da governança global anticrime.  

Em primeiro lugar, ao falarmos de crimes transnacionais, estamos falando de atividades 

transnacionais que em determinado momento foram criminalizadas e passaram a ser consideradas desviantes 

(ANDREAS & NADELMANN, 2006). Como já registrado na literatura de Relações Internacionais (RI), as 

interações globais não são mantidas apenas pelos governos centrais dos Estados-nação e seus diplomatas e 

soldados. Uma boa parte delas envolve atores não governamentais – sejam indivíduos ou organizações – e 

são consideradas “interações transnacionais” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 332).  

Este termo refere-se ao “movimento de itens tangíveis ou intangíveis através das fronteiras dos 

Estados quando ao menos um ator não é um agente de um governo ou uma organização intergovernamental” 

(KEOHANE & NYE, 1971, p. 332, tradução nossa do inglês). Apesar de a maioria das atividades 

enquadradas no âmbito das interações transnacionais serem consideradas legítimas, há uma parcela de 

atividades condenadas pelas legislações internacionais e consequentemente julgadas como criminosas. 

Portanto, assim como empreendimentos legais, organizações criminosas podem operar ao redor do 

globo se aproveitando da dificuldade dos governos de controlarem por completo os fluxos globais 

(KEOHANE & NYE, 1971) para promoverem atividades consideradas ilícitas cujo objetivo predominante é 

obtenção de lucro econômico para a organização e seus membros (WILLIAMS, 1994, p. 106). Exemplos de 

tais atividades são o tráfico de armas, drogas e pessoas, lavagem de dinheiro, pirataria e roubo de 

propriedade intelectual.  

O fenômeno dos crimes transnacionais não é inteiramente recente. Atividades ilegais que 

transcendem as fronteiras nacionais sempre existiram, como por exemplo a pirataria e o tráfico de pessoas 

escravizadas, que possuem dimensões globais e há muito tempo foram criminalizadas. Ao mesmo tempo, 

esforços para conter tais atividades não são exclusividades dos tempos atuais. O que se nota no mundo 

contemporâneo é uma maior frequência e intensidade tanto das atividades ilícitas transnacionais (ROTH, 

2014) quanto dos esforços internacionais de controle criminal (ANDREAS & NADELMANN, 2006).   

 Especialistas destacam o crescimento das redes de interdependência entre as nações, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte – hoje mais rápidos e baratos –, e o aumento 

exponencial dos fluxos globais de pessoas, mercadorias e ativos financeiros como alguns dos fatores por trás 

da expansão da atuação do crime organizado transnacional (WILLIAMS, 1994, p. 97; SHELLEY, 1995, p. 

465). Ao mesmo tempo, uma vez que medidas unilaterais e bilaterais se mostram inadequadas para lidar 

com atividades criminalizadas que transcendem as fronteiras nacionais, regimes internacionais são 
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demandados com objetivos de estabelecer padrões, expectativas e constrangimentos voltados à promoção de 

cooperação internacional (ANDREAS & NADELMANN, 2006, p. 18-19).  

EVOLUÇÃO E EXPANSÃO DO CONTROLE CRIMINAL EUROPEU 

Segundo Andreas e Nadelmann (2006), o continente europeu foi o palco onde se iniciaram grande 

parte dos esforços de policiamento transnacionais. Há pouco mais de um século atrás, não era comum que 

atividades de investigação e aplicação da lei fossem conduzidas através das fronteiras nacionais. Foi apenas 

na segunda metade do século XIX que os primeiros passos de uma “comunidade policial transnacional” 

foram dados. Andreas e Nadelmann (2006, pp. 60-61) colocam que a internacionalização dos esforços de 

aplicação da lei está vinculada à consolidação dos Estados-nação nos últimos dois séculos e apontam para 

dois elementos essenciais. Primeiro, o desenvolvimento das agências policiais profissionais durante o século 

XIX em meio a sociedades cada vez mais populosas e urbanizadas. E, segundo, as preocupações com 

atividades criminais politicamente motivadas contra a ordem dos regimes vigentes.   

Dentre os mecanismos voltados a essa supressão de movimentos políticos contrários à ordem dos 

Estados está a Police Union of German States, criada em 1851 e frequentemente creditada como a primeira 

organização policial multilateral (GERSPACHER, 2008, pp. 171-173). Seu papel era “reunir polícias de 

vários Estados de língua alemã para controlar atividades políticas” (DEFLEM, 2000, p. 747, tradução nossa 

do inglês). Já pelo início do século XX, de acordo com Deflem (2000, p. 747) as iniciativas de cooperação 

policial se expandiram e cada vez mais se tornaram despolitizadas em seus objetivos e mais formais em 

organização. Porém, com exceção de tentativas falhas na América Latina, discutidas em conferências 

realizadas em São Paulo e Buenos Aires entre 1905 e 1920, esses esforços eram raros fora do continente 

europeu (MARABUTO, 1935, pp. 26-27, apud DEFLEM, 2000, p. 747). De fato, se tomarmos o Brasil de 

exemplo, como Priscila Villela2 apontou em referência ao trabalho de Huggins (1998), as iniciativas 

concretas de cooperação policial dentro do próprio território nacional tiveram início no governo de Getúlio 

Vargas, que alcança o poder quase duas décadas após a conferência policial realizada em São Paulo em 

1912. 

Um marco fundamental nas iniciativas de cooperação policial que vinham ocorrendo na Europa foi a 

fundação, em 1923, da organização percursora da Interpol: a International Criminal Police Commission 

(ICPC). Porém, com a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938, a organização teve sua sede e arquivos 

colocados sob domínio dos nazistas e levados à Berlim (ANDREAS & NADELMANN, 2006, p. 96; 

BARNETT & COLEMAN, 2005, p. 605). Após a guerra, em 1946, a organização foi refundada e em 1956 

foi renomeada como International Criminal Police Organization, ou como é conhecida, ICPO-Interpol 

(Deflem, 2002, p. 124).  

 
2 Priscila Villela é professora de Relações Internacionais pela PUC-SP e tem como foco de pesquisa a transnacionalização do 

policiamento anti-drogas entre Brasil e Estados Unidos. Entrevista concedida em 19 de junho de 2020.  



 

P
á
g

in
a
5

 

 Apesar de ter nascido em solo europeu, a Interpol atualmente possui unidades de polícia de 194 

países, o que dá a ela uma dimensão verdadeiramente global, podendo ser considerada a maior organização 

para cooperação policial do mundo. Em matéria regional europeia, o grande passo nos esforços de aplicação 

internacional da lei a ser destacado aqui é o acordo TREVI entre ministros de interior europeus estabelecido 

em junho de 1976. O primeiro passo para que mais tarde surgisse o Serviço Europeu de Polícia – 

EUROPOL (GERSPACHER, 2008). Seu foco inicial, segundo Andreas e Nadelmann, era “o desejo de 

combater e suprimir com mais eficiência as atividades terroristas” (2006, p. 101, tradução nossa do inglês). 

 Mais tarde, nos anos seguintes ao fim da guerra-fria, Andreas e Nadelmann apontam que um sistema 

formalizado de cooperação policial deu lugar ao “velho sistema de cooperação policial na Europa Ocidental, 

substancialmente baseado em acordos informais” (2006, p. 174, tradução nossa do inglês); impulsionado em 

grande parte por uma nova percepção sobre as ameaças de segurança que via cada vez mais as violações à 

lei de caráter transfronteiriço, ao invés de ameaças militares, como as prioridades de segurança (2006, p. 

177). 

 Assim, diante de um cenário de remoção do controle de fronteiras no espaço Schengen, o que em 

1995 foi criado como um instrumento para facilitar trocas de informações em matéria de tráfico de drogas – 

a European Drug Unit (EDU) – se transformou em 1998 no European Office of Police (EUROPOL) 

(GERSPACHER, 2008, p. 181). Em 2010 a EUROPOL se tornou uma agência da União Europeia e em 

2017, com uma nova regulação, passou a se chamar oficialmente European Union Agency for Law 

Enforcement Cooperation. Esta evolução da EUROPOL pode ser entendida pelo estabelecimento de redes 

de contatos entre os agentes que, como ressaltou em entrevista Priscila Vilella, uma vez consolidadas, 

permanecem ao longo do tempo adquirindo novas roupagens. 

Contando com mecanismos internos de controle criminal internacional já consolidados após este 

longo processo que descrevemos, a União Europeia encaminha esforços para expandi-los a outras regiões. 

Dentre elas a América Latina, alvo de diversas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime transnacional 

e que tem na AMERIPOL um instrumento cuja capacitação é vista com bons olhos pela UE, ao mesmo 

tempo em que enxerga a EUROPOL como o grande exemplo a ser seguido. Na próxima seção, falaremos de 

dois grandes projetos da União Europeia voltados à capacitação da AMERIPOL: o AMERIPOL-UE e o EL 

PAcCTO: Support to AMERIPOL.  

UNIÃO EUROPEIA E AMERIPOL 

A União Europeia apresenta-se de longe como a maior parceira da AMERIPOL desde seus anos 

iniciais de existência, especialmente em matéria de prevenção e combate ao tráfico de drogas e pessoas – 

duas questões que atingem diretamente o continente europeu. Devido aos seus fortes investimentos na 

capacitação da instituição e das forças policiais que a compõem, a União Europeia é considerada um aliado 

estratégico no crescimento da AMERIPOL.  
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Os programas regionais de cooperação da União Europeia para a América Latina são caracterizados 

por um intenso vínculo entre segurança e desenvolvimento. Neste sentido, o crime organizado é visto como 

“o principal obstáculo para o desenvolvimento da região” e, portanto, está entre os objetivos das políticas de 

desenvolvimento da União Europeia à região contribuir para “a capacitação da polícia e a melhoria do 

sistema judicial”, e dado o caráter transnacional do crime organizado, fomentar a cooperação regional e 

internacional voltada à aplicação da lei (MARICA, 2017, p. 15, tradução nossa do espanhol).   

Em uma pesquisa assinada pela Comissão Europeia e pela Fundação Internacional e Ibero-americana 

para Administração e Políticas Públicas3 (FIIAPP) sobre a AMERIPOL, nota-se que as instituições 

enxergam a segurança do hemisfério americano como estando ameaçada por ‘novas ameaças’ de caráter 

transnacional. Dentre elas se destacam crimes como tráfico de drogas, armas e pessoas e lavagem de 

dinheiro. O que, na visão exposta pelo relatório, demandaria “ações conjuntas dos Estados” (COMISIÓN 

EUROPEA, 2015, p. 3, tradução nossa do espanhol).  

Entre tais atividades, o foco primordial destas instituições é com relação ao narcotráfico, considerado 

“uma das expressões mais significativas do crime organizado na região e fonte de múltiplos crimes conexos” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 3, tradução nossa do espanhol). A preocupação com a questão do 

narcotráfico na América se dá principalmente pelo fato de o continente europeu ser um grande mercado 

consumidor e, portanto, o destino final de boa parte das rotas do tráfico de drogas – especialmente a cocaína 

– que partem diretamente da América ou via continente africano. Por isso, as instituições europeias afirmam 

trabalhar por um compartilhamento de responsabilidade “entre os países produtores, de trânsito e de destino” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 15, tradução nossa do espanhol).  

O resultado prático destacado no relatório é o projeto “AMERIPOL-UE”, que figura dentro do 

“Programa da Rota da Cocaína”. Contando com um orçamento de € 3. 745.000,00, o projeto levado a cabo 

de dezembro de 2010 a dezembro de 2015 foi gerido pela FIIAPP – encarregada de implementar suas 

atividades – e supervisionado pela Comissão Europeia (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 35-38).  

Além da organização de cursos, seminários e encontros com diversos temas, o grande marco do 

projeto AMERIPOL-UE foi a implementação do Sistema de Intercâmbio de Informação Policial para a 

AMERIPOL (SIPA). Contemplou-se com este as polícias de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Panamá e 

Peru com um moderno e seguro sistema de trocas de informações “similar ao utilizado por INTERPOL e 

EUROPOL” e que permite “a utilização de um software para armazenar dados que serão compartilhados por 

todas as unidades da AMERIPOL” (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 38-39, tradução nossa do espanhol). 

É destacado que estas ações não violarão dados pessoais e respeitarão direitos à privacidade, garantindo aos 

Estados envolvidos o respeito às suas legislações nacionais acerca da transferência de dados pessoais 

(COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 41).  

 
3 Tradução do autor. No espanhol “Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas”. 
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Devido aos resultados do projeto AMERIPOL-UE, logo em seguida deu-se início ao Programa de 

Assistência contra o Crime Transnacional Organizado da Europa e América Latina (EL PAcCTO)4, 

financiado pelo Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento da União Europeia5 (MARICA, 2017, 

p. 16). O programa anunciado em 2016 por meio da Comissão Europeia seria voltado para a segurança do 

continente americano e contaria com um investimento de 20 milhões de euros. Com duração de 60 meses 

(2017-2022), este seria o primeiro programa de cooperação da União Europeia que abarcaria ambas as 

esferas policial, judicial e penitenciária, e incluiria 18 países da América Latina6 (COMISIÓN EUROPEA, 

2016).  

Um grande avanço nos processos de institucionalização da AMERIPOL – impulsionado e 

acompanhado pelo projeto EL PAcCTO: Support to AMERIPOL – foi a assinatura do “primeiro convênio de 

cooperação policial em matéria de luta contra o crime organizado transnacional” da AMERIPOL em agosto 

de 2018 durante sua XI Cúpula em Buenos Aires. O Convênio de Buenos Aires, como foi denominado, é um 

instrumento legalmente vinculante que busca permitir “o intercâmbio controlado de informação, e ratifica o 

compromisso [dos] Estados na luta contra o crime organizado”. Com a assinatura do convênio, ficou 

prevista a evolução do SIPA (I) para o sistema SIPA II, que ampliaria seu alcance para além do narcotráfico, 

englobando outros delitos (EL PAcCTO, 2018).  

Segundo o próprio texto do Convênio de Buenos Aires (2018), assinado apenas por Argentina, 

Bolívia, Brasil e Equador, as partes do acordo se comprometem, dentre outras pontos, a utilizar o SIPA para 

combater qualquer delito, e destaca particularmente o tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, 

falsificação de moeda, crimes cibernéticos e tráfico de pessoas. Também é acordada a possibilidade de 

investigações conjuntas por meio das “Equipes Conjuntas de Investigação (ECIs)”. Em relação ao 

compartilhamento de dados, há, assim como nos acordos com a União Europeia, um comprometimento com 

o respeito às legislações nacionais, e é deixada a cargo da Secretaria Executiva da AMERIPOL a supervisão 

da manipulação dos dados do SIPA.  

Apesar de ambos os projetos – AMERIPOL-UE e EL PAcCTO – se colocarem como promotores do 

desenvolvimento, suas plataformas de informação e relatórios apresentam poucas evidências de que as ações 

geraram algum tipo de desenvolvimento (i.e. econômico e social) para a região que não apenas da estrutura 

da AMERIPOL. Porém, em relação a esta última, a ajuda da União Europeia tem de fato sido fundamental 

na sua capacitação. Um exemplo notório disto é a importância dada ao SIPA pelos próprios membros da 

comunidade, instrumento cuja implementação teve o papel direto da União Europeia. A implicação desta 

parceria e os possíveis caminhos que podem ser tomados serão abordados em seguida. 

 
4 Sigla do espanholpara “Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado”. 
5 European Union Development Cooperation Instrument 
6 São estes: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  
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CONCLUSÃO 

 Desde seus anos iniciais, a AMERIPOL tem a União Europeia como seu principal parceiro de fora da 

região. Os projetos oficiais aqui mencionados por si só já justificariam este título, visto que proporcionaram 

grandes avanços na estrutura da instituição e de seus membros. Porém cabe ressaltar, na linha do que foi 

pontuado por Priscila Vilella (2020), eles são apenas uma pequena parte do universo da cooperação policial, 

que envolve contatos pessoais entre os próprios agentes policiais e/ou entre estes e membros de outros 

órgãos governamentais como juízes e procuradores, e claro, negociações que ficam de fora dos relatórios 

oficiais por longos períodos de tempo ou que sequer são reportadas à opinião pública. 

 Mesmo assim, os projetos abordados por este briefing foram relevantes para a AMERIPOL e alguns 

elementos merecem ser destacados. Em primeiro lugar, é notório o já mencionado vínculo entre segurança e 

desenvolvimento presente na descrição dos programas por parte da União Europeia. A retórica de que, 

fortalecendo iniciativas voltadas à segurança da América, estaria promovendo, ou pelo menos, abrindo o 

caminho para o desenvolvimento da região, não só traz legitimidade aos projetos como também permite que 

financiamentos partam de agências que de outra maneira não estariam inclinadas a direcionar parte de seus 

orçamentos a projetos de policiamento.  

 A questão da agenda de segurança que estaria gerando problemas ao desenvolvimento da região 

seria, como deixam claros os projetos, o narcotráfico. Isto nos leva a um segundo ponto, que é o domínio do 

tema do narcotráfico na agenda destes projetos. Apesar de a América Latina vivenciar diversas outras 

questões em matéria de crimes transnacionais, como por exemplo uma inundação de armas ilegais que 

alimentam o próprio narcotráfico e fazem da região a mais exposta do mundo à violência por armas de fogo 

(MUGGAH, 2016), o narcotráfico é tomado de maneira exógena, como se nenhum elemento a mais 

estivesse atrelado à sua existência ou à sua capacidade.  

De fato, isto é um reflexo da política de “guerra às drogas” que também lidera as atividades de 

policiamento de grande parte dos próprios países latino-americanos contemplados pelos projetos. Mas, 

também refletem o interesse da União Europeia nos projetos, que pode ser resumido em um esforço para 

resolver as questões relacionadas a drogas ilícitas em seu território por meio de ajudas aos países produtores 

e de trânsito, o que fica bem claro ao olharmos, por exemplo, o estudo de 2015 da Comissão Europeia sobre 

a AMERIPOL.   

 A observação feita acima nos leva ao último ponto a ser destacado sobre os projetos de apoio da 

União Europeia à AMERIPOL. O grande investimento que tem sido feito por parte da UE demonstra que a 

AMERIPOL pode ter criado um canal menos custoso para a redição de acordos entre seus membros e a 

União Europeia, uma vez que transforma o que seria uma série de acordos bilaterais com as agências de 

polícia de vários Estados em um grande acordo redigido por uma única plataforma – o que, para deixar 

claro, não elimina possibilidade de acordos bilaterais, que podem inclusive resultarem de contatos prévios 



 

P
á
g

in
a
9

 

realizados por meio da própria AMERIPOL (FACCIOLI, 2020). Por outro lado, uma disparidade tão grande 

dos investimentos da União Europeia em relação a demais apoiadores pode gerar uma sensibilidade – 

adaptando o termo de Keohane e Nye (2012, p. 10) – na AMERIPOL a ponto de fornecer um recurso de 

poder à União Europeia que pode ser usado, por exemplo, para controlar a formulação de agenda e outras 

decisões cruciais da instituição, o que em certa medida já vem conseguindo fazer. 

 Portanto, duas orientações podem ser feitas a partir da análise. Primeiro, cabe ressaltar que a mesma 

política de “guerra às drogas” vem sendo há anos o principal motor de políticas de segurança pública dos 

países americanos com poucos resultados satisfatórios na diminuição da criminalidade e muitas violações de 

direitos os acompanhando. Uma vez que os projetos financiados pela União Europeia estão de acordo com a 

lógica já empregada no continente, tratando o tráfico de drogas como um problema isolado de qualquer 

outro, é difícil prever uma perspectiva de relativo sucesso na diminuição da criminalidade organizada na 

América.  

 Em segundo lugar, é razoável que haja uma preocupação com a pouca diversidade de parceiros da 

AMERIPOL. O surgimento de uma dependência dos auxílios da União Europeia para a continuidade das 

ações da instituição podem se tornar um grande instrumento de barganha para os europeus. Isto pode não ser 

uma preocupação para o momento atual, onde as preferências de ambos os envolvidos são similares. Porém, 

em uma perspectiva de médio e longo prazo, deve estar nos planos da AMERIPOL a busca por novos 

parceiros e, principalmente, por auto-suficiência.  
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