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1. AGENDA 2030 
 

1.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
Em um mundo bem globalizado onde a busca por meios pacíficos alternativos 

para resolução de desavenças internacionais tem se tornado um dos principais debates 

entre os Estados nacionais, é de extrema importância também ocorrer a promoção de 

meios alternativos focados em consertar, mesmo que minimamente, erros históricos que 

a humanidade realizou durante séculos, e que trouxeram a forte desigualdade que hoje 

assola vários países do sistema internacional.  

Resumo 

A Agenda 2030 tem a questão ambiental como uma de suas pautas fundamentais. O 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7) tem como meta investir e garantir 

uma energia mais limpa e sustentável a todos os cidadãos do mundo. O investimento 

nesse setor energético mais limpo tem sido liderado por grandes empresas localizadas 

nas economias mais fortes do Norte Global, e tendo como um dos principais focos o 

mercado automotivo, com intuito de promover o uso de veículos elétricos. No entanto, 

a cadeia produtiva dessas empresas depende primordialmente da extração de matérias-

primas essenciais para composição dessas máquinas, e que se localizam em abundância 

em regiões mais pobres e sem instituições que resguardem o bem-estar de seus 

trabalhadores e, muito menos, a administração de seus recursos naturais, ficando 

sujeitos a exploração desenfreada. A partir daí, esse aproveitamento por parte das 

grandes empresas, advindo da promoção do ODS 7, acaba por inibir as metas de 

erradicação do trabalho abusivo, propostas pelo ODS 8, e de promoção a instituições 

públicas mais justas e eficazes, propostas pelo ODS 16, criando uma forte contradição 

na Agenda 2030. Com isso, o Policy Brief vai aprofundar em dois casos internacionais 

onde é possível perceber a ocorrência desse paradoxo: o primeiro focado na exploração 

de cobalto na República Democrática do Congo, e o segundo na influência do Norte 

Global sob o corpo político da Bolívia para facilitar a extração de lítio no país. 

Palavras-chave: Veículos elétricos, Agenda 2030, ODS, Norte Global. 
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Como o próprio nome diz, a Agenda 2030 prevê atingir bem determinadas metas 

até o ano de 2030, e tem como plano erradicar os malefícios que séculos de exploração e 

guerra trouxeram, para promover um desenvolvimento econômico, social e ambiental 

para todas as nações do mundo. Para isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) foram uma forma de dividir em categorias as metas que a ONU procurava atender 

nesse documento. O documento criou 17 objetivos que guiariam essas três dimensões 

sobre o desenvolvimento sustentável no mundo, onde cada um segue determinadas metas 

estabelecidas e faz sua parte na construção do objetivo final da Agenda. 

 

Na Tabela 1 acima, é possível ver os 17 ODS elencados pela Agenda 2030. Os 

objetivos variam desde questões socioeconômicas até de infraestrutura e meio ambiente. 

Obviamente, os ODS tiveram que apresentar algum tipo de planejamento individual e, 

por isso, cada um dos objetivos possui uma lista de metas a serem batidas. Mesmo que 

essas metas tentem demonstrar um caráter amplo para cada categoria que irá abarcar, 

ainda sim existe uma forma de interdependência entre as mesmas. Essa interdependência 

pode trazer pontos positivos, tendo em vista que atingir certos objetivos podem 

complementar outros diferentes. Por exemplo, os ODS 9 e 11, cujas inovações na 

infraestrutura urbana, propostas pela primeira, trariam formação de assentamentos mais 

seguros e sustentáveis, aspirados pela segunda. Ou os ODS 1 e 10, onde as metas para 

TABELA 1 
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ajudar na diminuição da miséria, determinadas pela primeira, influenciariam na redução 

das desigualdades, sendo a base da segunda1. 

 

1.2 A Questão Ambiental: 
A questão ambiental é uma das três 

dimensões de desenvolvimento que a Agenda 2030 

tenta abarcar. Os grandes avanços tecnológicos da 

humanidade trouxeram problemas sérios à saúde do 

planeta Terra. A preocupação com as possíveis 

consequências negativas que esses avanços podem 

trazer para o planeta viraram um dos debates mais 

importantes dos últimos tempos. Entretanto, como o 

meio ambiente não possui fronteiras, esse problema 

não é levado como um compromisso de cada país, 

mas, sim, um compromisso coletivo e internacional. A criação do United Nations 

Environment Programme (UNEP) e de diversos acordos internacionais, como Protocolo 

de Kyoto e Acordo de Paris, para reduzir o quadro drástico ambiental que o mundo se 

encontra, foram medidas que se encontraram para tornar esse debate mais abrangente e 

responsável a todas as nações. 

O Efeito Estufa tem sido um dos fenômenos mais estudados nas últimas décadas, 

já que é o mais preocupante quando se pensa no futuro ambiental do nosso planeta. O 

fenômeno é um processo físico derivado de uma camada que permite a passagem dos 

raios solares e a absorção de calor, a qual regula a temperatura do nosso planeta. Essa 

camada é ocasionada pela relativa concentração de determinados gases na atmosfera 

terrestre, os quais acabam ajudando nessa regulação. Contudo, nas últimas décadas, 

diversos setores da atividade humana têm ocasionado um forte aumento na liberalização 

desses gases, e, por esse motivo, uma maior quantidade de calor está sendo retida na 

atmosfera, aumentando sua temperatura e resultando, por sua vez, no conhecido 

Aquecimento Global2. Dentre esses gases estão os conhecidos Óxido Nitroso (N2O), 

                                            
1 UNITED NATIONS ORG. TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT UNITED NATIONS. [s.l.: s.n.], 2015, (p. 3 – 14). 
2 United Nations Conference on Environment and Development | History & Facts | 

Britannica. In: Encyclopædia Britannica. [s.l.: s.n.], 2020. Disponível em: 
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Metano (CH4) e Dióxido de Carbono (CO2), sendo esse último o mais preocupante já 

que é o mais emitido pela atividade humana. De acordo com o Gráfico 1.1 abaixo, com 

dados da United States Environmental Protection Agency (EPA), o dióxido de carbono é 

responsável por mais de 80% dos Gases do Efeito Estufa emitidos pelos humanos em 

território estadunidense, que reforçam o Aquecimento Global. Entretanto, é mais 

importante compreender quais seriam essas atividades humanas que ocasionam uma alta 

taxa de emissão desse gás. Para dar ênfase no principal problema, de acordo com o 

Gráfico 1.2 desenvolvido também pela EPA, o transporte é responsável por quase 30% 

das emissões de gases estufa, trazendo uma necessidade clara para criação de outros 

meios alternativos para esse setor, que não influenciem diretamente com o aquecimento 

global3. 

 

Após a criação do carro, a locomoção via algum tipo de transporte foi algo 

essencial na vida de quase todas as pessoas do mundo, sendo uma máquina muito 

importante a partir do início do século XX. No entanto, com o crescimento das indústrias 

automotivas nos Estados Unidos e na Europa, se expandiu pelo mundo uma cultura 

automotiva sobre as pessoas. O status de ter um carro se tornou uma peça importante para 

                                            
<https://www.britannica.com/event/United-Nations-Conference-on-Environment-and-Development>. 

Acesso em: 27 Nov. 2020. 
3 US EPA, OAR. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks | US EPA. US EPA. Disponível 

em: <https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks>. Acesso em: 

27 Nov. 2020. 
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o desenvolvimento do consumismo no século XX. Junto a forte demanda por carros, as 

cidades também começaram a se adequar ao cotidiano automotivo, criando um ambiente 

urbano bem mais acessível para os automóveis. Além disso, é perceptível que, 

praticamente, o planejamento urbano de cidades que cresceram no século XX foi feito 

para facilitar o trânsito intenso de carros, como é o caso de Melbourne, Los Angeles e 

Brasília. Com o carro como figura central no urbanismo de grandes cidades no século 

XX, ter um veículo virou não mais só um status, mas uma forma de viver nesse novo 

ambiente4. 

 Entretanto, a inserção forte dos automóveis em todo o mundo durante o século 

XX não se mostrou positiva para o meio ambiente. Tendo em vista que boa parte dos 

carros em atividade são movidos a combustíveis fósseis, a grande emissão de poluentes 

na atmosfera se dá bastante por esse movimento automobilístico surgido no século 

passado. Como mostra o Gráfico 1.3 na próxima página, em uma pesquisa realizada pela 

Agência Europeia do Ambiente5, o continente europeu, por exemplo, tem tido uma certa 

diminuída no nível de emissões de dióxido de carbono em alguns setores nas últimas três 

décadas, como na energia, na indústria e na agricultura. Porém, infelizmente, o mesmo 

não pode se dizer para o setor automotivo, já que teve um aumento considerável em suas 

emissões durante o mesmo período analisado no gráfico. Sendo mais específico, o 

Gráfico 1.4, também na próxima página, mostra outra pesquisa feita, pela mesma 

agência, no qual foca quais seriam os principais responsáveis por essa alta emissão de 

dióxido de carbono no setor automotivo. Com 72%, o transporte rodoviário se mostrou a 

categoria mais poluente na Europa, no entanto, o que realmente parece bem preocupante 

é que, dessa porcentagem, 60,7% são emitidos por carros. 

Visto isso, veículos elétricos e híbridos se tornaram uma das principais 

alternativas para esse problema, já que, por sua vez, possuem sistemas que reduzem os 

gases responsáveis pela formação do efeito estufa, tendo, nas suas versões mais recentes, 

quase que nenhuma perda significativa no rendimento do automóvel em comparação aos 

                                            
4 NORTON, Peter D. Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City. Cambridge, 

Massachussets: MIT Press, 2011. 
5 PARLAMENTO EUROPEU; EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO NOS CARROS: FACTOS E 

NÚMEROS (INFOGRAFIA). Emissões de dióxido de carbono nos carros: factos e números 

(infografia) | Atualidade | Parlamento Europeu. Europa.eu. Disponível em: 

<https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20190313STO31218/emissoes-de-dioxido-de-

carbono-nos-carros-factos-e-numeros-infografia>. Acesso em: 29 Nov. 2020. 
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tradicionais6. Com isso, fica claro que esses tipos de carro são uma ótima alternativa no 

combate às mudanças climáticas, sendo uma das opções que mais tem sido investida no 

mercado, principalmente dos países mais desenvolvidos, nessa questão.  

 

 

                                            
6 SHAHAN, Zachary. Electric Car History. CleanTechnica, 2015. Disponível em: 

<https://cleantechnica.com/2015/04/26/electric-car-history/>. Acesso em: 26 Nov. 2020. 

GRÁFICO 1.3 

Os dados apresentados em ambos os gráficos (1.3 e 1.4) foram coletados pela 

Agência Europeia do Ambiente (AEA), pertencente a União Europeia, e 

apresenta resultados limitados apenas ao território dos países do bloco. 
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1.3 Um possível impasse: 
 O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

7 (ODS 7) possui como base o contexto geral de 

mudanças climáticas, e que, visto isso, é necessário 

assegurar o acesso confiável e sustentável à uma 

energia mais renovável e limpa a todos os 

cidadãos. Entre as metas que a ONU elencou para 

esse ODS, se vê necessário reforçar a cooperação 

e o investimento internacional na pesquisa e na 

produção de tecnologias que possuam uma energia 

mais limpa, e, com isso expandir e modernizar a infraestrutura dos países para receber 

essas novas tecnologias7. Com esse plano, a ONU prevê um aumento substancial na 

participação dessas energias renováveis na matriz energética global, e nisso inclui 

qualquer tipo de melhoria energética, na qual automóveis movidos a energia elétrica se 

encontram.  

                                            
7 UNITED NATIONS ORG. TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT UNITED NATIONS. [s.l.: s.n.], 2015, (p. 21). 

GRÁFICO 1.4 
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Entretanto, surge um grande problema quando se trata da produção desses mesmos 

automóveis. As grandes empresas que estão a frente desse projeto dos carros elétricos 

precisam retirar matéria-prima essencial para fabricação desses produtos, dando foco a 

regiões mais pobres do mundo. O mercado de veículos alternativos acabou se mantendo 

nos tradicionais moldes do sistema capitalista internacional, onde a intensa exploração da 

população dos países menos desenvolvidos, os quais não possuem muitos direitos 

trabalhistas, é feita de forma extremamente abusiva, articulando, diretamente e 

indiretamente, até medidas para fragilizar as mínimas instituições públicas que possam 

tentar limitar essa exploração. 

Não é surpresa a grande quantidade de recursos minerais ser bem explorada em 

países menos desenvolvidos e com altas taxas de corrupção, tendo em vista que as maiores 

reservas desses minerais se encontram exatamente em territórios do Sul Global. O Mapa 

1 abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa feita pela Fund for Peace (FFP) em 

parceria com a Transparency International (TI)8, no qual apresenta as variações que cada 

Estado possui sobre fragilidade estatal e corrupção, ao passo que localiza onde se encontra 

as maiores reservas globais dos minerais mais importantes para a tecnologia energética. 

Como conclusão da pesquisa, fica claro a grande concentração das reservas minerais em 

países do Sul Global, onde a fragilidade política auxilia para uma baixa governança 

nacional, não havendo muitas vezes uma possível jurisdição forte suficiente para barrar 

certos abusos trabalhistas cometidos por empresas do Norte Global.  

 

                                            
8 CHURCH, Claire. Green Conflict Minerals: Investigating Renewable Energy Supply Chains in Fragile 

States | Resilience Compass Blog. A New Climate for Peace, 2018. Disponível em: 

<https://www.newclimateforpeace.org/blog/green-conflict-minerals-investigating-renewable-energy-supply-

chains-fragile-states>. Acesso em: 21 Nov. 2020. 

MAPA 1 

O Mapa apresenta os dados 

sobre fragilidade estatal e 

corrupção por país feitos pela 

TI, com os dados do FFP 

sobre concentração mineral 

sobrepostos. 

 

Dados da TI: 

Variação da cor 

vermelha 

Dados do FFP: 

Circunferências 

sobrepostas 
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Visto isso, é possível perceber que a preocupação de boa parte dos atores do Norte 

Global com formas alternativas para combater às mudanças climáticas no uso de uma 

energia mais limpa, o ODS 7, acaba passando por cima da promoção de instituições que 

possam trazer dignidade ao trabalho das populações mais miseráveis que sustentam essa 

meta, sendo, em certos casos, até forçando manter essa desigualdade. No caso, o ODS 7 

acaba tendo uma relação bem desigual com os ODS 8 e 16: o primeiro que foca em acabar 

com o desemprego e promover direitos trabalhistas mais amplos e decentes, combatendo 

o trabalho escravo e criando maior acessibilidade dos trabalhadores aos avanços 

econômicos que eles próprios ajudam a desenvolver, e o segundo que tem como propósito 

a construção de sociedades mais justas e pacíficas, e que para é necessário a criação e a 

manutenção de instituições fortes que resguardem os direitos e os interesses dos cidadãos 

independentes do momento político-econômico que se passe. 

Antes de entrar diretamente em casos concretos onde os ODS em questão se 

atrapalham, é bom considerar quais os elementos que são indispensáveis na produção de 

automóveis elétricos. As baterias utilizadas nesses carros necessitam de minerais 

fundamentais, como cobalto, níquel, cobre, entre outros componentes. Entretanto, a 

bateria de lítio é a mais usada nos últimos anos para esses produtos, fazendo desse 

elemento, o mais importante da produção dos carros elétricos9. 

Com isso, o trabalho vai focar em dois casos atuais em que essa problemática na 

produção de automóveis elétricos tem sido mais enfatizada. O primeiro em relação à 

intensa exploração de cobalto em conjunto ao trabalho infantil em minas na República 

Democrática do Congo (RDC), que acaba comprometendo o ODS 8, enquanto o segundo 

terá foco nos debates polêmicos acerca do contexto conflitante entre a exploração de lítio 

e as desavenças políticas no território da Bolívia, que inibe as metas do ODS 16. 

 

 

 

 

                                            
9 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Demand for raw materials for 

electric car batteries set to rise further. Unctad.org, 2020. Disponível em: 

<https://unctad.org/news/demand-raw-materials-electric-car-batteries-set-rise-further>. Acesso em: 30 

Nov. 2020. 



12 
 

2. OS CASOS 
 

2.1 Caso do Cobalto na República Democrática do Congo: 
 

O que é o Cobalto? 

 O cobalto é um dos metais mais 

importantes para diversos mercados, já que é um 

elemento base para produção de vários 

produtos. Além de ser bastante usado pela 

indústria aeronáutica e química, esse elemento 

tem sido uma ótima alternativa na composição 

do polo de baterias elétricas, essencial para os 

veículos elétricos funcionarem. A obtenção do 

cobalto ainda é específica, tendo em vista que é um subproduto de outros metais, ou seja, 

não é encontrado em estado nativo, mas extraído junto a outros minerais, principalmente 

do níquel10. 

 Durante os grandes avanços tecnológicos do século XX, o uso do cobalto sobre 

baterias elétricos foi muito necessário na produção de celulares, computadores e diversos 

eletrodomésticos. No entanto, a sua composição tem ganhado bastante importância para 

a produção de automóveis elétricos, frente a grande crise ambiental no qual o mundo se 

passa, necessitando atualmente de uma maior extração desse metal. Para comparação, a 

bateria de um típico smartphone necessita entre 5 a 20 gramas de cobalto, ao passo que 

a bateria de um veículo elétrico requer entre 4 a 30 quilos de cobalto, dependendo do 

veículo11. Ou seja, a produção de apenas um carro elétrico pode chegar a precisar de até 

6 mil vezes mais cobalto do que a produção de um simples celular, e isso, somado a 

grande demanda por esse mercado nos últimos anos, mostra o status que esse elemento 

químico tem ganhado na nova corrida das empresas na mineração. 

 De acordo com a CRU Group, empresa concentrada na inteligência de negócios, 

principalmente no mercado da mineração, o cobalto realmente tem se tornado um dos 

                                            
10 SAUL, Louise. What is Cobalt? AZoMining, 2018. Disponível em: 

<https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=1440>. Acesso em: 25 Nov. 2020. 
11 GOAD, Robin. New cobalt supply central to growing electric vehicle market. Canadian Mining 

Journal, 2019. Disponível em: <https://s1.q4cdn.com/337451660/files/doc_downloads/in-the-

media/190101-Canadian-Mining-Journal-Cobalt-Commentary.pdf>. Acesso em: 1 Dez. 2020. 
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elementos mais atrativos no mercado devido a uma forte demanda por veículos elétricos 

nos últimos anos, em especial no continente europeu. Analisando, por exemplo, o 

primeiro semestre de 2020, período do auge da pandemia, a CRU Group12 afirma que o 

cobalto ainda se manteve com um considerável crescimento em sua produção, tendo um 

aumento de 8%, ao contrário do que ocorreu com outros minérios, que tiveram uma 

grande baixa, como aconteceu com o cobre, que teve uma redução de 20%. 

 

A República Democrática do Congo nesse contexto 

 Mesmo que grandes reservas de cobalto se localizem na China e na Rússia, as 

grandes reservas se encontram no famoso Copperbelt, localizado no Mapa 2.1, uma 

região natural da África Central, na fronteira da Zâmbia com a República Democrática 

do Congo (RDC) onde se tem extensos depósitos do mineral, como também de outros 

metais. Além de ser uma das maiores áreas de mineração de cobre do mundo, é onde se 

concentra a maior produção global de cobalto. Nesse contexto, a RDC é uma das nações 

que mais tem tido atenção na exploração do cobalto, já que mais de 60% da produção 

desse mineral se encontra lá13. No entanto, a RDC é um país com sérios problemas 

socioeconômicos, apresentando índices de desenvolvimento humano extremamente 

baixos. 

  

                                            
12 BARRERA, Priscila. CRU: Europe’s EV Sector Could Drive Cobalt Demand Growth. Investing News 

Network, 2020. Disponível em: <https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-

investing/cobalt-investing/cru-europe-ev-sector-could-drive-cobalt-demand-growth/>. Acesso em: 

1 Dez. 2020. 
13 US GEOLOGICAL SURVEY. COBALT. Mineral Commodity Summaries, 2019. Disponível em: 

<https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-

2019-cobal_0.pdf>. Acesso em: 29 Nov. 2020. 

MAPA 2.1 

O Copperbelt não possui 

grande concentração 

apenas de cobalto, mas 

também de cobre (como 

o próprio nome já diz) e 

outros metais 

importantes. Além disso, 

a região é um dos 

maiores centros 

industriais da África 

Subsaariana. 
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 De acordo com a Tabela 2, com dados fornecidos pela United Nations 

Development Programme (UNDP)14, a RDC se encontra em uma posição bem abaixo da 

média global de desenvolvimento. Analisando os dados da UNDP, mesmo que, nos 

últimos 30 anos, o país tenha tido uma certa ascendência sobre os números em diversas 

categorias de pesquisa de desenvolvimento humano, a RDC ainda se encontra numa 

situação bem preocupante. A expectativa de vida, que nos anos 90 chegava a ser 49 anos, 

atualmente se encontra em 60 anos. A escolaridade também melhorou, mas com números 

ainda não muito surpreendentes: há 30 anos, a média de anos que os congolenses ficavam 

na escola era de pouco menos que 7 anos, já aumentado, hoje em dia, para quase 10 anos. 

Junto a isso se tem também um IDH crescente mais ainda muito baixo, o qual, nos anos 

90, ficava perto de 0.300, e hoje se encontra aproximadamente em 0.450, deixando a RDC 

numa posição bem baixa no ranking mundial. 

 

 Entretanto, um dado relativo à RDC que demonstra como a grande condição 

miserável que seu povo tem sido constante. Em outras palavras, a RDC, mesmo com 

alguns avanços, tem visto nos últimos anos tem visto um certo desiquilíbrio sobre a 

condição de seus cidadãos, já que seu PIB per capita despencou a partir dos anos 80. De 

acordo com dados do Banco Mundial15, a RDC viu seu PIB per capita cair de US$ 600 

para quase US$ 100, um valor preocupantemente baixo, em apenas 20 anos, fazendo do 

cidadão congolês um dos indivíduos mais pobres do mundo. 

 

                                            
14 United Nations Development Programme. Human Development Indices and Indicators: 2018 

Statistical Update: Congo (Democratic Republic of the). [s.l.: s.n.], 2013. Disponível em: 

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/COD.pdf>. Acesso em: 29 Nov. 2020. 
15 The World Bank. GDP per capita (current US$) - Congo, Dem. Rep. | Data. Worldbank.org, 2020. 

Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CD>. Acesso em: 

2 Dez. 2020. 
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O domínio chinês sobre a República Democrática do Congo 

Nesse contexto, com um dos piores IDH’s do mundo, além de um dos menores 

PIB per capita do sistema internacional, a República Democrática do Congo, há 6 décadas 

livre do domínio belga, se estabelece como um dos países mais pobres e subdesenvolvidos 

não só do continente africano, mas do mundo inteiro. Com uma boa parcela de sua 

população vivendo abaixo da linha de pobreza, o país é um dos lugares com baixo índice 

de escolaridade16 e com o sistema de saúde bastante precário17. Entretanto, o país é 

bastante conhecido pelo grande território que ocupa no centro do continente, além da alta 

quantidade de recursos naturais que possui, em especial suas grandes reservas de cobalto. 

Com isso, a RDC se tornou uma economia bem dependente desse mineral, e praticamente 

tendo trocas comerciais com uma potência em específico. 

Diferente de alguns casos, mas que tem sido cada vez mais comum nas últimas 

décadas, a RDC tem uma forte dependência comercial e econômica com a potência 

emergente mais conhecida atualmente no sistema internacional: a China. As exportações 

não só de cobalto, mas de cobre, que ocupam 60% dos produtos exportados totais pela 

RDC, na maioria das vezes, vão para a China, nação que detém mais de 50% das trocas 

comerciais do país africano18. Mesmo já muito alto, o controle do governo chinês sobre a 

mineração congolense tem cada vez aumentado ainda mais nos últimos anos.  

Várias companhias chinesas 

do setor da mineração estiveram se 

organizando para criar uma melhor 

comunicação com o governo da 

RDC, e, assim, selar de vez a forte 

influência sob a economia congolesa, 

que já é bem dependente da China. 

Essa influência conseguiu se 

expandir não só na capacidade de 

                                            
16 United Nations Development Programme. Education index | Human Development Reports. Undp.org. 

Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>. Acesso em: 1 Dez. 2020. 
17 FULLMAN, Nancy; YEARWOOD, Jamal; ABAY, Solomon M; et al. Measuring performance on the 

Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a 

systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, v. 391, n. 10136, p. 2236–

2271, 2018. Disponível em: <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30994-

2/fulltext>. Acesso em: 1 Dez. 2020. 
18 OEC. Democratic Republic of the Congo (COD) Exports, Imports, and Trade Partners. Oec.world. 

Disponível em: <https://oec.world/en/profile/country/cod>. Acesso em: 30 Nov. 2020. 
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incorporar essas empresas no desenvolvimento industrial local, como também na política 

de segurança desse setor na RDC. Isso fez com que as estatais chinesas ganhassem pontos 

de apoio nesse grande mercado de recursos naturais, conquistando uma forte vantagem 

competitiva sobre os rivais do Ocidente. 

Com uma forte pressão e engajamento, as empresas de mineração chinesas se 

estabeleceram com uma posição dominante na RDC, desenvolvendo fortes relações 

políticas e investindo bastante na produção e na infraestrutura do país, como mostra o 

Mapa 2.219. Em meio ao endividamento de diversas empresas de mineração reconhecidas 

na RDC, as companhias chinesas conseguiram focar e se articular nessas empresas para 

garantir melhores ações sobre as maiores reservas do país. A China acabou por aprofundar 

ainda mais a dependência que a economia congolesa já possuí em relação ao capital 

chinês, se comprometendo em financiar estatais da RDC focadas na mineração, e 

investindo mais na criação de empregos para população do país, que praticamente 

depende desse trabalho para sobreviver20. 

 

Entretanto, deve-se atentar que a RDC sofre com um alto número de crianças sem 

escolaridade, algo já bem normalizado. Com isso, é de se prever nitidamente a formação 

de um ambiente fértil para o trabalho infantil sem mínimos direitos e cuidados. Em várias 

minas no sul da RDC, é normal ver crianças e adolescentes sem nenhum equipamento de 

proteção, se utilizando apenas das ferramentas necessárias para extração de cobalto, em 

                                            
19 REKACEWICZ, Philippe. DRC’s Chinese corridor. Le Monde diplomatique, 2009. Disponível em: 

<https://mondediplo.com/maps/drcchina>. Acesso em: 29 Nov. 2020. 
20 FOREIGN POLICY. MINING THE FUTURE. FP Analytics Special Report, 2019. Disponível em: 

<https://docs.house.gov/meetings/II/II06/20190509/109423/HMTG-116-II06-20190509-SD002.pdf>. 

Acesso em: 29 Nov. 2020. 
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temperaturas altas com jornadas que chegam a 12 horas por dia. Todo esse esforço 

absurdo e injusto é financiado por grandes empresas, em sua maioria chinesas, que tem 

crescido bastante atualmente, e que procuram adquirir com mais intensidade o cobalto 

congolês para seus produtos, os quais incluem as baterias dos carros elétricos21. 

A Agenda 2030 da ONU tem como Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8) o 

desenvolvimento de empregos plenos e um trabalho 

decente a todos os cidadãos do mundo sem exceções, e, 

junto a isso, promover maior inclusão dos trabalhadores 

sobre o crescimento econômico que eles mesmos estão 

ajudando a ter no país. Entre as propostas elencadas pela 

própria organização, o trabalho abusivo, ou melhor 

reconhecido como “escravidão moderna”, deve ser totalmente combatido, e, a partir de 

medidas imediatas, acabar com o trabalho infantil no mundo até 2025. Mesmo sem um 

plano muito direto para isso, a ONU declara que ODS 8 tem também como função de 

extrema importância a proteção dos direitos trabalhistas em todos os países, e, com isso, 

buscar ambientes de trabalho mais seguros e protegidos, sem qualquer risco para os 

trabalhadores22. 

 Não é difícil observar que a RDC parece ter uma realidade muito longe do que o 

ODS 8 prega para o mundo desejado. O investimento numa produção de bens que possui 

uma energia mais limpa, como automóveis elétricos, previsto pelo ODS 7, acaba por, 

indiretamente, desestimular o desenvolvimento do ODS 8 em locais que mais precisam, 

como a RDC. A exploração do cobalto congolês é um dos grandes focos para produção 

de veículos elétricos, fazendo com que essa necessidade pelo mineral acaba influenciando 

na manutenção de certas condições trabalhistas bem precárias que a própria Agenda 2030 

promete combater. 

                                            
21 JEPPESEN, Helle. Carros elétricos à custa de trabalho infantil? Deutsche Welle, 2017. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/carros-el%C3%A9tricos-%C3%A0-custa-de-trabalho-infantil/a-40245138. 

Acesso em 26 de out. de 2020. 

22 UNITED NATIONS ORG. TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT UNITED NATIONS. [s.l.: s.n.], 2015, (p. 21 – 22). 

https://www.dw.com/pt-br/carros-el%C3%A9tricos-%C3%A0-custa-de-trabalho-infantil/a-40245138
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 Não é à toa que nos últimos anos, a China se tornou o país mais importante no 

mercado desses veículos. A economia chinesa se tornou, na última década, a mais 

importante no investimento de carros elétricos. Como mostra o Gráfico 2.1 acima, a 

China não só apresenta disparadamente como o maior desse mercado, mas também o que 

tem crescido de forma mais rápida, ultrapassando com vantagem os países europeus em 

conjunto e os Estados Unidos23. Além dos carros elétricos, surpreendentemente, a China 

também detém a produção de quase todos os ônibus elétricos do mundo, sendo que 99% 

do total que está em funcionamento no mundo veio de lá24.  

 

2.2 O Caso do Lítio na Bolívia: 

O que é o Lítio?  

 O lítio é um famoso composto químico com 

diversas aplicações industriais, já que esse elemento é 

utilizado na produção de vidros e objetos de cerâmica. 

No entanto, o lítio tem uma utilidade tecnológica bem 

mais conhecida, já que é bastante utilizado em dois 

tipos famosos de bateria, a de lítio e a de íon lítio. Para 

                                            
23 THE BEAM. A Year In Review: The World Electric Vehicle Market. CleanTechnica, 2019. Disponível 

em: <https://cleantechnica.com/2019/05/09/a-year-in-review-the-electric-vehicle-market/>. Acesso em: 

27 Nov. 2020. 
24 DZIKIY, Phil. Chinese electric buses making biggest dent in worldwide oil demand - Electrek. 

Electrek, 2019. Disponível em: <https://electrek.co/2019/03/20/chinese-electric-buses-oil/>. Acesso em: 

27 Nov. 2020. 
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diferenciar de forma simples, a primeira é um modelo bastante potente, porém não 

recarregável, enquanto a segunda não é tão potente quanto a primeira, mas consegue ser 

recarregada. Em outras palavras, as baterias de lítio são mais conhecidas como pilhas, 

enquanto as baterias de íon lítio são as baterias recarregáveis, encontradas em aparelhos 

mais duradouros, como celulares, tablets e notebooks25. 

 

 A utilização do lítio para produção desses tipos de bateria tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. De acordo com dados da United States Geological 

Survey (USGS)26 entre 2010 e 2020, a utilização do lítio para produção de baterias 

aumentou de 23% para 65%. Como mostra Gráfico 2.2 acima: em 2010, o mercado de 

baterias de lítio ainda não era o principal para o lítio, não chegando nem a ¼ entre todos 

os tipos de aplicação; em 2020, surpreendentemente, o mercado de baterias de lítio 

aumentou de forma absurda, tomando para si mais da metade das aplicações do lítio no 

mundo. 

 Vários tipos de baterias foram utilizados nos carros elétricos até meados da década 

de 2000. Entretanto, os veículos elétricos, ultimamente, têm se utilizado bastante da 

bateria de íon lítio. Marcas como Honda, BMW e Tesla estão entre as que se utilizam 

                                            
25 PAPPAS, Stephanie. What Is Lithium? LiveScience, 2018. Disponível em: 

<https://www.livescience.com/28579-lithium.html>. Acesso em: 19 Nov. 2020. 
26 US GEOLOGICAL SURVEY. Lithium Statistics and Information. Mineral Commodity Summaries, 2019. 

Disponível em: < https://www.usgs.gov/centers/nmic/lithium-statistics-and-information>. Acesso em: 29 

Nov. 2020. 
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desse tipo de bateria para mover seus carros. Em 2008, a Tesla lançou a primeira geração 

da linha Roadster, a primeira série de carros totalmente elétricos que se utilizava de 

baterias de íon lítio como base de energia, podendo chegar a mais de 300 km por recarga27. 

Junto a esse lançamento, muitos outros carros começaram a ser comercializados 

utilizando esse tipo de bateria, justificando o aumento da aplicação de lítio em baterias 

elétricas durante a segunda década do século XXI. 

 A necessidade do lítio para produção 

dessas baterias focou a atenção nas maiores 

reservas desse elemento no mundo. Países 

ricos, como Estados Unidos, Canadá e 

Austrália possuem boas reservas de lítio, 

entretanto, da mesma forma que ocorria com 

o cobalto, as maiores concentrações desse 

composto se encontram em regiões bem mais 

pobres. No caso do lítio, a América do Sul 

possui a maior reserva de lítio do mundo, 

numa região chamada de “Triângulo do 

Lítio”, na fronteira entre Argentina, Chile e 

Bolívia, como mostra o Mapa 2.3. De acordo 

outros dados da USGS28, entre os quase 80 milhões tons de lítio reservados no mundo, 

aproximadamente 47 milhões se encontram entre esses três países sul-americanos, 

localizando na região quase 60% das reservas de lítio do mundo. 

 O Chile durante muito tempo foi o maior produtor de lítio do mundo, seguido pela 

Argentina. Mesmo que esse posto tenha sido perdido pela Austrália nos últimos anos, os 

dois países sul-americanos ainda ocupam uma grande parcela da extração desse elemento 

no mundo. No entanto, a maior concentração não se encontra em nenhum desses países, 

e, sim, na Bolívia, que, mesmo possuindo ¼ do lítio mundial, de acordo com os dados da 

USGS, não tem uma grande produção do mesmo se comparado a outros países com bem 

menos reservas, muito por causa da questão política interna do país nos últimos anos. 

                                            
27 SHAHAN, Zachary. Electric Car History. CleanTechnica, 2015. Disponível em: 

<https://cleantechnica.com/2015/04/26/electric-car-history/>. Acesso em: 26 Nov. 2020. 
28 US GEOLOGICAL SURVEY. LITHIUM. Mineral Commodity Summaries, 2019. Disponível em: 

<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-lithium.pdf >. Acesso em: 29 Nov. 2020. 
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Uma breve história da política da Bolívia 

Encravada no centro-oeste da 

América do Sul, a Bolívia é um país 

sem saída para o mar, com parte de sua 

fronteira localizada na famosa 

Cordilheira dos Andes, e onde se 

localizava parte do antigo Império Inca. 

Com o nome em homenagem ao militar 

venezuelano Simon Bolívar, que ajudou 

na descolonização do território, a 

Bolívia teve um processo de 

independência bastante ligado às 

Guerras de Independência Hispano-americanas, na qual libertou diversas regiões das 

Américas do domínio espanhol, porém, sendo um dos últimos países na América do Sul 

a se tornar independente do domínio europeu, ocorrendo apenas em 1825. Mesmo 

independente, o território que compreendia a Bolívia na época era bem diferente do atual. 

O país, durante todo século XIX, passou por diversos conflitos territoriais com seus 

vizinhos, tendo perdido diversas regiões para outras nações, inclusive sua saída marítima, 

como mostra o Mapa 2.4.  

Durante o século XX, a Bolívia teve contextos políticos bastante semelhantes aos 

seus vizinhos sul-americanos. Após a Segunda Guerra, o país teve a Revolução de 1952, 

que trouxe governos populistas e modernizadores, onde se estabeleceu o voto universal e 

uma reforma agrária na Bolívia. Entretanto, esse momento modernizador no país 

perdurou até 1966, quando o golpe militar foi instaurado. Durante o regime militar, o 

governo realizou diversas reformas econômicas, como a reabertura das reservas minerais 

do país ao investimento privado estrangeiro, aumentando bastante a exportação dos 

recursos naturais do país à países mais ricos. Esse momento histórico da Bolívia foi 

bastante conturbado para os trabalhadores da mineração boliviana, já que o regime aboliu 

direitos trabalhistas. O governo militar boliviano tomou medidas bem radicais durante 

seus quase 20 anos de duração, e ficou bastante conhecido por ter executado o guerrilheiro 

comunista Che Guevara em seus primeiros anos29. 

                                            
29 KLEIN, Herbert S. A Concise History of Bolivia. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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A Bolívia, após a Ditadura Militar, voltou a ter eleições diretas e se dividiu entre 

partidos neoliberais e nacionalistas. Entretanto, movimentos de esquerda articulados para 

modificar o caráter neoimperialista que o país passou durante décadas começou a crescer 

bastante. O Movimento al Socialismo (MAS), advindo do interior do país, foi formado 

por camponeses de origem indígena, que reivindicavam maior autonomia dos 

trabalhadores sob os recursos nacionais bolivianos, frente a forte exploração estrangeira. 

A questão da exploração do gás natural boliviano foi um dos primeiros embates que 

movimentos políticos, como o MAS, participaram ativamente. Com a descoberta de 

reservas de gás natural na Bolívia, o governo decidiu iniciar um grande processo de 

exportação para países do Norte Global a um baixo custo, sem ter previamente um 

planejamento para abastecer primeiro o mercado interno, que também necessitava desse 

recurso. A indignação popular tomou as ruas de diversas cidades bolivianas, trazendo 

uma grande instabilidade política na época. Ao mesmo tempo que isso ocorria, a grande 

participação do MAS, durante o que ficou conhecido como Guerra do Gás, fez sua 

popularidade crescer bastante. Com uma enorme insatisfação popular, a Bolívia viveu 

anos com grandes problemas políticos, tendo duas renúncias presidenciais entre 2003 e 

2005, e se criando um cenário totalmente favorável para o MAS e seu líder, Evo Morales, 

ganharem as eleições, assumindo o poder em 200630. 

 

Como o MAS se mostrou totalmente contrário às medidas de exportação de 

recursos nacionais essenciais, a vitória de Evo Morales acabou por representar um lado 

mais controlador sobre esses recursos do país, dando início a um forte processo de 

nacionalização. Um dos pontos que foi bastante defendido pelos manifestantes na Guerra 

                                            
30 BONIFAZ, G; FAGUET, J. P; ZUAZO, M. Descentralización y Democratización en Bolivia: La historia 

del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia. La Paz: University of Michigan Press, 

2012. 
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do Gás foi a criação de uma Assembleia Constituinte. Após a vitória do MAS, essa 

assembleia tão desejada foi criada, renovando a constituição da Bolívia, que entraria em 

vigor em 2009. Essa nova constituição não só assegurou a nacionalização dos recursos 

naturais, mas também garantiu os direitos dos pequenos trabalhadores rurais e o 

reconhecimento nacional indígena31.  

Por mais de 10 anos que Evo Morales se estabeleceu no poder, a Bolívia viu 

grandes mudanças ocorrerem em sua política. O país, que antes era extremamente 

desigual e intensamente explorado por países ricos e empresas estrangeiras, via seu 

mercado interno se diversificar, focando entregar seus recursos ao povo boliviano em 

primeiro lugar. No entanto, a insatisfação por parte de países do Norte Global, como 

Estados Unidos, assim como a oposição boliviana, que não acreditava nesse novo modelo 

econômico para a Bolívia, criou um ambiente cada vez mais propício a desentendimentos 

e para uma possível intervenção. Além disso, as sucessivas reeleições de Morales, e certas 

acusações de corrupção e de abuso de poder fizeram o presidente ser constantemente 

criticado durante todo seu mandato, deixando a Bolívia ser considerada por parte do 

exterior, um país pouco democrático e praticamente unipartidário32. 

 

A Guerra do Lítio na Bolívia 

Como mostrado acima numa breve introdução dos últimos anos na política 

boliviana, a Bolívia, assim como boa parte dos países da América Latina, tiveram, em 

diversos momentos da sua história, sérios problemas políticos e uma grande dificuldade 

em manter suas instituições públicas de forma justa e eficaz. O país teve sua política 

interna muitas vezes guiada seja pelos interesses econômicos do Norte Global, como era 

no caso do regime militar, ou pela crítica popular ao mesmo, como ocorreu durante as 

reformas constitucionais de Evo Morales. 

Com as baterias de lítio tendo uma participação crescente no mercado eletrônico 

e automotivo do século XXI, era de se esperar que empresas estadunidenses e europeias 

estivessem prevendo que a nacionalização de recursos naturais bolivianos, o que incluía 

as maiores reservas de lítio do mundo, atrasava uma possível maior produção desses 

                                            
31 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. BOLIVIA: CAMBIOS 

INSTITUCIONALES EN BOLIVIA. [s.l.: s.n.], 2009. Disponível em: 

<http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_cambios.pdf>. Acesso em: 2 Dez. 2020. 
32 WOLFF, Jonas. Challenges to Democracy Promotion: The Case of Bolivia. Washignton: The 

Carnegie Papers, 2011. 
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produtos no mundo. A crise política instaurada no país, em 2019, demonstrou claramente 

a influência forte que países ricos, como Estados Unidos e a Europa, ainda detém sob a 

estrutura política latino-americana. O “Golpe do Lítio”, como apoiadores de Evo Morales 

chamam a renúncia do ex-presidente, foi o ápice desse momento crítico para o país, 

demonstrando que o interesse econômico do Norte Global ainda se mantém como 

responsável pela dificuldade em desenvolver as metas do ODS 1633.  

          

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 

(ODS 16) tem como plano de fundo a construção de 

instituições eficazes e responsáveis com o acesso a justiça 

e a manutenção de sociedades mais pacíficas. Entre as 

metas, o fortalecimento do poder público no 

desenvolvimento dessas instituições seria essencial para 

que possíveis intervenções influenciem de forma negativa 

o progresso de cada país. Além disso, é necessário um plano de asseguramento de leis e 

políticas eficazes para auxiliar no caminho do bem-estar da sociedade34. 

A influência política que países contrários ao movimento de nacionalização de 

recursos naturais na Bolívia tiveram foi de extrema importância para que fortalecesse 

atores internos pressionassem uma forte oposição ao governo vigente. Pressão essa que 

acabou instaurando um grande embate político no país, causando um ambiente bem 

                                            
33 ROMANO, Gabriel. Evo Morales, el “golpe del litio” y las luchas internas en Bolivia. Agencia EFE, 

2019. Disponível em: <https://www.efe.com/efe/america/economia/evo-morales-el-golpe-del-litio-y-las-

luchas-internas-en-bolivia/20000011-4135300>. Acesso em: 22 Nov. 2020. 
34 UNITED NATIONS ORG. TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT UNITED NATIONS. [s.l.: s.n.], 2015, (p. 28). 
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menos pacífico e justo, com instituições aparentemente falhas em pregar o bem-estar do 

povo. E, dentro desse contexto, um país que se destaca bastante é os Estados Unidos. 

Nas últimas duas décadas, as relações entre Bolívia e Estados Unidos foram sendo 

relativamente críticas. Desde a eleição de Morales, o governo boliviano vigente sempre 

se demonstrou totalmente contrário às políticas realizadas pelo governo estadunidense. 

Ainda com George Bush no poder, o presidente norte-americano criticou o 

posicionamento boliviano frente a guerra às drogas, colocando o país latino-americano, 

junto a Venezuela, na lista negra de nações influentes no narcotráfico, comprometendo 

bastante as relações entre os dois países35. Durante o governo Obama, já com as relações 

comprometidas, Morales denunciou, constantemente, as intervenções que os Estados 

Unidos haviam investido em países latino-americanos que se mostravam contrários às 

políticas voltadas para região. Entre as citadas estavam as da Venezuela, do Equador e de 

Honduras, alertando para próximos golpes que o governo estadunidense poderia realizar 

em nações que o próprio considerasse uma ameaça36. Com uma forte pressão norte-

americana sobre os recursos naturais bolivianos e uma polarização política bem forte, 

Morales acabou por ser derrubado do poder, parecendo ser um fator positivo para as 

empresas estadunidenses que esperavam melhorar o comércio de lítio a partir dali. Mesmo 

que o movimento que forçou a saída de Morales tenha sido liderado pela oposição 

boliviana, não se pode negar a grande influência que os Estados Unidos tiveram sobre 

isso. Apesar de ser um ambiente extremamente delicado e crítico para a Bolívia, o 

presidente Trump não hesitou em declarar apoio ao movimento opositor e reconhecer o 

novo governo interino estabelecido37. 

 

 

 

 

                                            
35 THE ASSOCIATED PRESS. Bolivia added to drugs blacklist. The Denver Post, 2008. Disponível em: 

<https://www.denverpost.com/2008/09/16/bolivia-added-to-drugs-blacklist/>. Acesso em: 24 Nov. 2020. 
36 BBC NEWS. Bolivia’s Morales rages against US “coup-plotting.” BBC News, 2010. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-11816035>. Acesso em: 24 Nov. 2020. 
37 GÜNERIGÖK, Servet. US recognizes Bolivia’s interim president. AA, 2019. Disponível em: 

<https://www.aa.com.tr/en/americas/us-recognizes-bolivias-interim-president/1644914>. Acesso em: 25 

Nov. 2020. 

A Tesla é uma das principais 

empresas automotivas que 

tem apostado na venda de 

veículos elétricos de alto 

desempenho a preços 

acessíveis. 
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No entanto, não se pode ignorar o apoio que certas companhias focadas na 

extração de lítio boliviano também exerceram indiretamente. Como mencionado 

anteriormente, a necessidade no uso de lítio para produção de baterias no século XXI 

aumentou, fazendo com que para algumas empresas não fosse mais aceitável deixar as 

maiores reservas da mesma nas mãos de um governo centralizador. Durante a crise 

política boliviana de 2019, a famosa empresa voltada para veículos elétricos Tesla, 

chegou a declarar um enorme apoio ao movimento opositor a Morales. O CEO da 

empresa, Elon Musk, defendeu abertamente uma intervenção ou um golpe a qualquer 

nação que não colaborasse com o comércio de grandes fontes naturais, essenciais para 

seus negócios. Visto isso, o dono da Tesla procurou defender a legitimidade na derrubada 

de um presidente eleito e estabelecer um novo regime com políticas onde houvesse 

incentivo para maior liberdade comercial sobre os recursos do país38. 

Portanto, a grande procura por lítio por empresas como a Tesla e o rumo que essa 

procura resultou na política de um país como a Bolívia, acabaram criando mais uma 

contradição entre os ODS da Agenda de 2030. Dessa vez, a necessidade por uma energia 

mais limpa em transportes movidos pela recarga de baterias elétricas, um bom 

investimento para as metas do ODS 7, acabou influenciando negativamente o ambiente 

político de um país, inibindo as metas do ODS 16. Mesmo que fosse para dar cobertura 

ao grande aumento na procura por carros elétricos nos últimos anos39, os interesses 

comerciais de grandes empresas não podem se sobrepor a estrutura política de um país, 

sem ao menos consultar o interesse da população. Em outras palavras, não há justificativa 

intervir na fragilidade de instituições públicas de forma autoritária, criando um ambiente 

pouco democrático e uma imensa insatisfação popular, apenas para cobrir avanços 

lucrativos para empresas, independente do bem que produzam. 

 

 

 

                                            
38 CE, TeleSUR. Elon Musk Confesses to Lithium Coup in Bolivia. TeleSUR English, 2020. Disponível 

em: <https://www.telesurenglish.net/news/elon-musk-confesses-to-lithium-coup-in-bolivia-20200725-

0010.html>. Acesso em: 26 Nov. 2020. 
39 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global EV Outlook 2020 – Analysis - IEA. IEA, 2020. Disponível 

em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020>. Acesso em: 27 Nov. 2020. 



27 
 

3. CONCLUINDO O CONTEXTO 
 

Por fim, em outras palavras, a produção dos veículos elétricos, essenciais para 

“salvar o mundo do aquecimento global”40, acabam tendo que se sustentar em um 

contexto de extrema exploração de recursos em países pobres, sem um mínimo incentivo 

a uma educação de base e ao trabalho decente, além de instituições públicas vulneráveis 

a intervenções políticas de países mais fortes. O avanço da indústria elétrica, no contexto 

de mudanças climática, por mais progressista que seja não pode sustentar esse tipo de 

cenário sem ao menos fazer uma autocrítica própria, ainda mais em um momento em que 

a necessidade por transportes elétricos tem crescido. A Agenda 2030 prevê metas para o 

ambiente, mas não adianta muito se os mesmos sustentam outros problemas sociais, os 

quais o próprio documento também observa como grandes impasses para o 

desenvolvimento do mundo como um todo. 

O trabalho deu ênfase crítica em dois casos onde o forte investimento na ODS 7, 

que tem acabado inibindo possíveis avanços que as metas das ODS 8 e 16 poderiam 

conseguir. Esses foram apenas dois casos em que se ocorria um paradoxo na Agenda 

2030, porém não seria difícil observar outros problemas no mesmo documento. A 

estrutura não só da própria declaração criada pela ONU, como também do diferente 

público que existe em cada país, é o que deixa de sustentar um resultado completamente 

satisfatório para esse contexto. Por isso, é necessário concluir essa análise com dois 

fatores estruturais que auxiliam no entendimento do contexto desses dois casos 

abordados acima. 

3.1 A Estrutura insustentável da Agenda 2030 
Primeiramente, a composição da Agenda 

2030 não sustenta por si só. A declaração está 

vulnerável a certas contradições dentro da sua 

estrutura, e isso se dá pela ausência de um 

desenvolvimento mais teórico para a formulação das 

metas dos ODS, que acabou comprometendo sua 

organização. Os ODS surgiram junto a uma lista de 

                                            
40 HAUSFATHER, Zeke. Factcheck: How electric vehicles help to tackle climate change. Carbon Brief, 

2019. Disponível em: <https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-

change>. Acesso em: 22 Nov. 2020. 
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metas sem prioridades claras, nem tendo ao menos uma estrutura teórica prévia bem 

organizada que pudesse guiar na forma como essas metas seriam atingidas. O resultado 

disso trouxe um foco independente nas metas de cada ODS, não se atentando para uma 

possível inibição no desenvolvimento dos outros. Em outras palavras, a forma 

independente que um ODS toma para atingir suas metas acaba ignorando o fato de que 

possa ser um empecilho no atingimento de metas de outros ODS41. 

No caso analisado, o conflito entre o desenvolvimento socioeconômico e a 

sustentabilidade ecológica é algo que tem se visto de forma inerente. As metas, que ambos 

os objetivos buscam, acabam por se contrariar, fazendo com que em certos casos o avanço 

de um resulte no recuo do outro. A organização de metas da Agenda 2030 devia se atentar 

para essa incongruência estrutural, tentando buscar desenvolver metas que busquem a 

diminuição de certos problemas, mas que ao mesmo tempo seja um meio termo para que 

outras necessidades internacionais não sejam afetadas. 

Entretanto, não há uma fórmula correta de como se consertar esse problema nas 

metas dos ODS. Algo que serve como base para a formulação das metas, sem dúvida, é o 

banco de dados sobre desenvolvimento internacional de diversos setores. Dados sobre 

economia, igualdade, educação, poluição, corrupção, violência, longevidade, fome, entre 

muitos outros, são o que indicam qual caminho os países devem seguir para um mundo 

mais sustentável e pacífico. Porém, as análises de dados devem se atentar para alguns 

problemas que as medidas e os resultados podem trazer, como validade, confiabilidade e 

parcialidade. Impasses de diferentes setores, como meio ambiente e direitos trabalhistas, 

podem se basear de uma análise de dados e formulação de metas distintas, mas contanto 

que considere possíveis congruências no desenvolvimento das mesmas, visto o mundo 

globalizado no qual se encontra hoje em dia, onde diversos setores se misturam 

constantemente. 

 

3.2 A Securitização do discurso sobre os ODS 
Em segundo lugar, é preciso se atentar para o tipo de discurso que cada país possui 

em relação a cada setor. Mesmo que alguns ODS possuam metas mais bem estabelecidas 

do que outros, a Agenda 2030 aparenta tentar levar cada ODS de forma igualitária, sem 

                                            
41 SPAISER, V; RANGANATHAN, S; SWAIN, R. B; et al. The Sustainable Development Oxymoron: 

Quantifying and Modelling the Incompatibility of Sustainable Development Goals. London: Taylor & 

Francis Group, 2016. 
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demonstrar um favoritismo de uns sobre outros. No entanto, a forma como cada país lida 

com o documento já é bem diferente. Cada nação tem suas diferenças estruturais e 

políticas, fazendo com que certos problemas e preocupações resultem em uma inerente 

seletividade sobre os ODS. 

Dentro desse contexto, é possível ver que o discurso de diversos atores do Norte 

Global, com intuito de promover o uso desses automóveis mais sustentáveis, se assimila 

um pouco com o processo de securitização, onde os agentes, tanto públicos quanto 

privados, através do uso de meios específicos, transformam, de forma indireta, a livre 

exploração de países mais pobres como uma questão essencial e inevitável para melhorar 

a segurança ambiental42. Essa tentativa de ofuscamento, no caso dos problemas da RDC 

e da Bolívia, sobre a desculpa em uma necessidade de um plano internacional para o meio 

ambiente se dá muito pelo fato das prioridades da população de cada país. De forma mais 

simplificada, é só comparar a forte diferença que existe no interesse que as pessoas têm 

nas diferentes nações. Pegando, como exemplo, a questão ambiental: como se divide o 

interesse público sobre o meio ambiente no mundo? 

 

Para responder essa pergunta, é necessário analisar os dados do Environmental 

Performance Index (EPI). O EPI é um dos métodos mais conhecidos para quantificar e 

classificar numericamente o desempenho ambiental das políticas de um país. Mesmo que 

possa não apresentar uma métrica exata, o EPI é uma das pesquisas mais confiáveis para 

analisar como anda o compromisso de um país com a questão ambiental43. No Mapa 3.1 

                                            
42 BUZAN, B; WÆVER, O, WILDE, J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner 

Publishers, 1998. 
43 EPI. Environmental Performance Index. Yale Center for Environmental Law and Policy, 2020. 

Disponível em: <https://epi.yale.edu/>. Acesso em: 4 Dez. 2020. 
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acima, é possível observar que, quanto mais verde um país, mais comprometido com 

políticas ambientais ele é, ao passo que, quanto mais próximo do marrom, menos 

comprometido ele é. A conclusão que se pode tirar dessa análise cartográfica é que 

nitidamente o Norte Global tem se mostrado bem mais preocupado com a questão 

ambiental do que nações mais pobres. 

Já para analisar de forma diferente, os mapas abaixo, dessa vez, vão seguir os 

dados do Global Slavery Index (GSI) e do Global Hunger Index (GHI). Primeiramente, o 

GSI, demonstrado no Mapa 3.2, é uma das principais pesquisas que buscam analisar 

como está a situação de escravidão moderna por país. Os indicadores utilizados por essa 

pesquisa são: a estimativa de quantas pessoas por país estão em situação de escravidão, o 

nível de responsabilidade do governo local sobre a situação dessas pessoas e os fatores 

que possivelmente ajudam a prevalecer essa situação em cada país44. Já o GHI, descrito 

no Mapa 3.3, é a principal ferramenta para analisar e descrever o estado da fome em cada 

país. A pesquisa não só se atenta para o número de desnutridos por país, mas também 

para a insuficiência de peso em crianças, além da taxa de mortalidade infantil, como 

indicadores45. Ambos os mapas, demonstram um quadro preocupante aos países mais 

pobres, principalmente no continente africano, onde se localiza um dos países analisados, 

a RDC. 

 

                                            
44 GSI. Overview: Global Slavery Index. Mineroo Foundation, 2018. Disponível em: 

<https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/overview/>. Acesso em: 4 Dez. 2020. 
45 GHI. Global Hunger Index Results - Global, Regional, and National Trends. Ethicalsector.com, 2020. 

Disponível em: <https://www.globalhungerindex.org/results.html>. Acesso em: 4 Dez. 2020. 

MAPA 3.2 



31 
 

 

A análise desses três dados demonstra uma desigualdade na preocupação que cada 

país deve possuir em suas políticas domésticas. Países do Norte Global tendem a ter maior 

responsabilidade com políticas voltadas para o meio ambiente, ao passo que países mais 

pobres no Sul Global acabam não possuindo essa responsabilidade por sua população já 

ter problemas estruturais mais preocupantes. Enquanto a população da Europa Ocidental 

pode se mostrar cada vez mais engajada na luta contra as mudanças climáticas e a favor 

do uso de meios de transporte alternativos nessa luta, a maioria da população congolesa 

se mostra mais preocupada em ter um trabalho decente e se sustentar com o mínimo que 

ganha para sobreviver, demonstrando pouco interesse com os problemas ambientais do 

mundo. Em outras palavras, o público do Norte Global, nos últimos anos, acaba por se 

mostrar muito mais interessado nas metas do ODS 7, do que de outros ODS, que focam 

em problemas mais pertinentes nos países mais pobres, como é o caso dos ODS 8 e 16. 

 

3.3 E o que se pode fazer? 

 Praticamente, o contexto aparenta ser bem complicado para ser modificado a curto 

prazo. A desigualdade entre as nações é um male já muito bem encravado na história do 

Sistema Internacional. Com ou sem as propostas da ONU, a exploração aconteceria de 

qualquer forma, pois as relações comerciais globais do Norte com o Sul têm se resumido 

bastante a isso há séculos. Além disso, mesmo com suas falhas, a Agenda 2030 é um 

documento importante e não se deve deixar de lado o legado que ela está criando, já que 

MAPA 3.3 
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a mesma guia o trabalho de diversas instituições e ONG’s pelo mundo, tentando atingir 

um mesmo objetivo final.  

 Nesse contexto, contornar a situação seria observar o que se pode mudar nessa 

problemática toda. Realizando de forma comparativa, quando se pensa em ajudar o meio 

ambiente, as pessoas focam em promover meios alternativos para as atividades humanas. 

O transporte feito a partir de veículos elétricos é um desses meios alternativos que 

utilizamos para se adquirir uma energia mais limpa e menos prejudicial ao meio ambiente. 

Entretanto, se há meios para promover a problemática ambiental, também é possível 

pensar em meios para ajudar no combate aos problemas elencados pelos ODS 8 e 16. Em 

outras palavras, é crucial a busca por alternativas aos recursos que auxiliam na exploração 

dessas regiões, e, com todo esse contexto de exploração vindo à tona, a ideia em produzir 

baterias elétricas para os carros sem a utilização de cobalto, por exemplo, já tem 

começado a ganhar espaço dentro desse setor46. 

 Portanto, a Agenda 2030 é um elemento participativo nesse contexto, mas ainda 

está longe de se estabelecer como um grande culpado. As metas dos ODS, infelizmente, 

se determinaram de forma contraditória em certos casos, porém não se pode concluir que 

é impossível conter esses problemas. Questionar a forte emissão de poluentes na 

atmosfera fez os seres humanos tomarem outros meios de manter suas atividades de forma 

mais sustentável, ao passo que o questionamento sobre a exploração de recursos em países 

do Sul Global está fazendo as empresas repensarem meios de modificar sua cadeia 

produtiva47. Em si, no final, a verdadeira barreira está na desigualdade entre as nações, e 

tornar os problemas de países mais pobres, que sempre foram ignorados por boa parte do 

Sistema Internacional, em problemas do mundo, fazendo todos as nações assumirem a 

responsabilidade, é o caminho a ser seguido para surgir novas alternativas para o contexto 

abordado. 

                                            
46 KIRKLAND, Giles. A New Frontier for EVs: Cobalt-Free Car Batteries. Machine Design, 2018. 

Disponível em: <https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21836936/a-new-

frontier-for-evs-cobaltfree-car-batteries>. Acesso em: 9 Dez. 2020. 
47 AIRHART, Ellen. Alternatives to Cobalt, the Blood Diamond of Batteries. Wired, 2018. Disponível em: 

<https://www.wired.com/story/alternatives-to-cobalt-the-blood-diamond-of-batteries/>. Acesso em: 

10 Dez. 2020. 
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