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Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Boletim LANTRI tem com o objetivo 
divulgar resultados de pesquisas em andamento realizadas pelos 
integrantes e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será 
possível encontrar textos que sintetizam trabalhos ainda em 
curso, seus achados parciais, seus próximos encaminhamentos. 
Além disso, seção Radar LANTRI serão indicadas algumas 
fontes de pesquisa que auxiliam a compreensão dos temas 
abordados nos trabalhos apresentados.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central 
las Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan 
temas con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los 
aspectos destacados anteriormente, el Boletín Lantri tiene como 
objectivo ampliar el conocimiento de los resultados de los 
trabajos realizados pelos miembros y parceros del LANTRI. De 
esa manera, en este medio de publicación estarán disponibles 
textos que resumen investigaciónes aún en realización, 
conclusiones parciales y sus próximos direccionamentos. 
Además,en la sección Radar LANTRI serán apuntadas algunas 
fuentes de investigación que ayudan a la comprensión de los 
temas discutidos en los trabajos presentados.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration 
is accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. Based on the aspects 
mentioned above, the LANTRI Reports has the objective of 
disseminating results of ongoing researches carried out by the 
LANTRI members and collaborators. In this way, it will be 
possible to find texts that synthesize works still in progress, its 
discoveries and what's next. In addition, the Radar LANTRI 
section will indicate some research sources that help to 
understand the themes in the presented works.
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Apresentação

O terceiro número do Boletim LANTRI traz parte de uma pesquisa de Iniciação Científica 

realizada em 2015, cujo tema é o Brasil e a integração regional em infra-estrutura na América do 

Sul. A pesquisa, destinada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é referente ao projeto “O 

Brasil  e  a  integração  sul-americana:  a  UNASUL e  as  novas  dimensões  da  integração”,  sob  a 

orientação do Prof. Dr. Marcelo Passini Mariano.

A  pesquisadora  responsável  é  Bárbara  Carvalho  Neves1,  graduada  em  Relações 

Internacionais na Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca, em 

2016. Realizou intercâmbio acadêmico do Instituto Politécnico Nacional, México (2015). Possui 

graduação no Colégio Técnico Industrial - UNESP Bauru (2012) tanto em seu ensino médio como 

no  curso  técnico  de  informática,  possuindo  experiência  em áreas  de  Ciências  da  Computação. 

Colaboradora  do  Laboratório  de  Novas  Tecnologias  de  Pesquisa  em  Relações  Internacionais 

(LANTRI)  e  do  Grupo  Rede  de  Pesquisa  em  Política  Externa  e  Regionalismo  (REPRI). 

Desenvolveu  Iniciação  Científica  com  bolsa  (CNPq)  na  área  de  Integração  Regional,  sobre  a 

atuação brasileira nos projetos de cooperação da América do Sul, com foco na área de Integração 

em Infraestrutura.

1 Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1285958251025487
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O Brasil e a Integração Regional em Infra-estrutura na América do Sul

Bárbara Carvalho Neves

Introdução

As atividades iniciais do período tiveram como foco o levantamento, atualização e análise 

da bibliografia especializada,  assim como uma base teórica para aprimoramento do pesquisador 

dada  a  necessidade  de  tal  para  a  análise  final  do  projeto  proposto.  Durante  a  coleta  de  dados 

manteve-se  o  treinamento  e  utilização  dos  equipamentos,  softwares  e  serviços  utilizados  no 

Laboratório de Novas Tecnologias e Pesquisa em Relações Internacionais (LANTRI)2 ,  no qual 

temos acesso a uma extensa Hemeroteca focada em Política Externa Brasileira, as quais encontram-

se indexadas sendo de fácil acesso por parte da rede de pesquisadores.

A partir da análise das bases de dados e acompanhamento das recentes notícias pelos jornais 

de  São Paulo,  tanto a  Folha  de  São Paulo,  como o Estadão,  foi  obtido  variados dados para o 

acompanhamento tanto da Integração em Infraestrutura na América do sul, quanto nas mudanças da 

Política Externa Brasileira. É analisado também os possíveis efeitos das crises políticas de alguns 

países sul-americanos que afetam diretamente o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União 

das  Nações  Sul-Americanas  (UNASUL)  no  qual  se  insere  nosso  órgão  principal  de  análise,  o 

Conselho  Sul-Americano  de  Infraestrutura  e  Planejamento,  que  incorporou  a  Iniciativa  para  a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) em 2010. 

A análise de dados é composta diretamente por artigos e livros publicados sobre Política 

Externa  Brasileira,  Integração  Regional,  Teoria  das  Relações  Internacionais,  que  abordem  os 

interesses chineses na América Latina, entre outros, assim como informações oficiais dos sites do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)3, UNASUL4, Ministério das 

Relações  Exteriores  do  Brasil(MRE)5 e  das  bases  de  dados  já  existentes  no  nosso  sistema  de 

pesquisa. 

Após a incorporação da IIRSA pela Unasul, o objetivo de integrar fisicamente os países da 

América do Sul foi ampliado, no entanto, enfrenta diversas dificuldades para efetivar um programa 

de ação estratégica. Nos planos do Conselho, o principal ponto é a necessidade de um financiador 

2 As atividades do LANTRI são desenvolvidas  de forma compartilhada no Laboratório de Relações Internacionais  
do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Campus de Franca.

3 Site do BNDES: www.bndes.gov.br 
4 Site da UNASUL: http://www.unasursg.org/
5 Site do MRE-Itamaraty: http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-br

http://www.bndes.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-br
http://www.unasursg.org/
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forte, um país que assuma a condição de paymaster6 na América do Sul. Até hoje, o país apontado 

como possível a assumir tal papel é o Brasil, no entanto, esse não o faz, em grande parte, entendida 

pela concepção realista, por medo de fazer com que outros países cresçam e perca seu poder atual 

de influência regionalmente, e por outra, por questões da crise financeira e política atual, que serão 

discorridas mais a frente.

Na busca pelo entendimento da atual dinâmica da integração regional na América do Sul é 

necessário levar em conta a influência da política externa nacional, assim como analisar os efeitos 

da instabilidade política atual da Venezuela e da Argentina. A partir da política externa de um país, 

há uma gama de conclusões e entendimentos que podem ser extraídos, e tais efeitos são claramente 

visíveis na condução da integração pela  diplomacia presidencial  de Dilma Rousseff,  a qual  em 

muito, foi enfraquecida (CORNETET, 2014).

Por  fim,  tal  enfraquecimento  da  atividade  presidencial  em  relação  aos  processos  de 

formação  de  uma  identidade  Sul-Americana,  nas  questões  de  segurança,  integração  física  e 

financiamento  da  integração,  torna  a  região  mais  vulnerável  aos  interesses  externos,  como por 

exemplo a inserção chinesa na região. A China vem crescendo cada vez mais na economia, e seus 

financiamentos  vem  sendo  aplicados  em  diversos  países,  principalmente  no  âmbito  de 

infraestrutura,  do  qual  se  beneficia  principalmente  de  questões  de  matérias-primas,  minérios, 

energia  e  mercado  consumidor  de  seus  produtos.  No  entanto,  alguns  estudiosos  do  âmbito  da 

Integração em Infraestrutura na América do Sul discutem que a inserção chinesa poderá ser mais 

um empecilho para a agenda de integração, e tal ponto está sendo debatido nessa pesquisa, as quais 

não há ainda dados concisos de tais argumentos.

Sendo assim, conforme as necessidades do projeto foi se realizando as tarefas propostas no 

cronograma, sendo mais aprofundadas em alguns aspectos, juntamente com o Professor Orientador, 

o qual ajuda nas diversas técnicas adotadas que facilitaram a comunicação e encaminhamento da 

pesquisa, quebrando barreiras e dificuldades nos acessos às bases de dados específicas. 

O Brasil e a integração em infraestrutura na América do Sul

Retomando o relatório de pesquisa final de 2014, é destacado que a atitude brasileira perante 

as oportunidades que tem buscado no cenário internacional demonstra que sua política externa não 

tem ênfase às suas políticas de integração. Nas palavras de Pinheiro (2004), 

No plano das ideias, valores e doutrinas que orientaram a ação externa do Brasil ao longo 
do  último  século  destaca-se  a  busca  pela  autonomia.  Fosse  como  decorrência  da 

6 Termo utilizado na designação de um país com condições a assumir encargos financeiros nos processos de 
integração regional para atingir certo objetivo, designado por Walter Mattli (1999) de paymaster.
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aproximação  de  um  dos  novos  polos  de  poder  mundial,  fosse  como  resultado  da 
diversificação  das  parcerias  ou  da  maior  participação  nas  instituições  internacionais,  a 
política externa brasileira ao longo do século XX foi marcada pela busca de recursos de 
poder que garantissem maior autonomia do país no plano mundial […].

A ampliação de objetivos na integração Sul-Americana busca ligar o regionalismo à questão 

do desenvolvimento nacional e por isso reforça a infraestrutura, a defesa em segurança e as políticas 

sociais.  Ao promover  o desenvolvimento nacional  há uma notável  mudança na postura política 

brasileira, sendo inserida em um globalismo, abrindo espaço nas negociações internacionais, antes 

não tão acessíveis. O momento inicial foi a Primeira Reunião de Presidentes da América do Sul, em

Agosto de 2000, que ensaiou recuperar os esforços realizados durante o governo Itamar Franco, 

inseridos  na  proposta  da  ALCSA.  Os  assuntos  abordados  na  reunião  levaram as  intenções  de 

ampliação comercial do bloco para o restante do continente, tratando também de temas como a 

necessidade de estabelecer mecanismos de concertação política, promoção da integração física e 

criação de mecanismos de financiamento (ANTIQUERA, 2006; BANDEIRA, 2006; MARIANO, 

2012).

No cenário da América do Sul, a integração vem sendo moldada a partir dos anos de 1990, 

iniciando  a  década  seguinte  com  um  contexto  que  vem  demonstrando  inovações  e  mudanças 

políticas nacionais importantes, tanto no governo venezuelano de Hugo Chávez (1999), brasileiro 

de  Lula  da  Silva  (2003) e  argentino  de Néstor  Kirchner  (2003).  Tais  mudanças  favoreceram a 

promoção política da nova perspectiva de integração, com novos temas, atores e a priorização das 

questões de infraestrutura para a integração. (MARIANO, 2012; MARIANO, M. P., RAMANZINI 

Jr. H. e ALMEIDA, R. A. R, 2014).

Foi  a  partir  do  Governo de  Fernando Henrique  Cardoso (1994-2002)  que  a  diplomacia 

brasileira deu início a essa nova fase,  fazendo com que a diplomacia brasileira se adaptasse as 

mudanças políticas mundiais que estavam ocorrendo, porém não deixando a autonomia de lado 

apesar de se falar a adoção de um novo paradigma na política externa brasileira. (PINHEIRO, 2004) 

Essa  busca por expansão brasileira no final do século XX demonstra  uma nova perspectiva de 

realidade  mundial,  a  qual  era  necessário  reforçar  o  desenvolvimento  regional,  reforçando  a 

infraestrutura, a segurança nacional e as políticas sociais, promovendo o desenvolvimento nacional, 

inserida  no  globalismo  do  século  e  abrindo  espaço  para  as  negociações  em  instituições 

internacionais e órgãos mundiais antes não acessíveis ao Brasil. 

No entanto, a evolução buscada pelo governo Cardoso não incluiu questões de supressão de 

assimetrias, solução de controvérsias e outras. De certa forma, a política externa brasileira vem, 

desde 2003 durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, crescendo sua atuação na América do 

Sul na busca de aumentar sua influência regional e na tentativa de consolidar a agenda de integração 
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sul-americana. Nesta perspectiva, foi no o governo de Lula da Silva que tentou-se aprofundar a 

integração,  com a aceitação de  que  havia  elevadas  divergências  em diversos  aspectos  entre  os 

países, não sendo capaz de resolver todas.

Com a construção ao longo desses anos, de uma América do sul um pouco mais integrada, 

com um processo de construção de uma concertação política entre os países, culmina o surgimento 

da Unasul, em 2008 composta por 12 países-membros. Como objetivo geral da UNASUL, busca-se 

promover um investimento em uma maior cooperação sul-americana que fortaleça a relação entre 

os países, mantendo a autonomia de cada país através da promoção de interesses econômicos em 

comum. 

Antes de tratar  da formulação da política externa brasileira  em si  e como ela  promove, 

influencia  a  integração,  é  necessário  entender  o  papel  que  a  UNASUL  pretende  exercer, 

principalmente  ao  incorporar  a  IIRSA a  partir  da  criação  de  seu  Conselho  Sul-Americano  de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). Um dos principais pontos neste processo diz respeito 

ao estímulo na criação de uma identidade sul-americana, como colocado no tratado constitutivo da 

UNASUL (2011)7 que afirma:

Su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un 
espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético 
y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el 
Caribe;

 Através da construção de uma identidade comum na América do Sul haveria portanto uma 

maior probabilidade de cooperação entre eles. A partir do momento que há o reconhecimento do 

alter(outro)  nas  políticas  do  próprio  país,  pode-se  formar  uma  realidade  de  disputa  ou  de 

cooperação. Sendo assim, é na tentativa de construção de uma identidade sul-americana, buscando 

se  proteger  do  soft  power8 norte-americano,  aumentando  a  comunicação  entre  os  mesmos, 

identificando interesses e necessidades em comum no qual um país pode ajudar o outro com ganhos 

absolutos9, que a UNASUL busca consolidar seu bloco, na qual os países tenderão a defender os 

mesmos objetivos, sejam eles ligado à sua segurança e defesa, à questões econômicas ou mesmo no 

desenvolvimento de cada sociedade nacional.

A  partir  dessa  tentativa  de  construção  da  identidade  sul-americana,  a  integração  em 

7 Tratado  Constitutivo  da  UNASUL  –  2011,  Disponível  em: 
http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE
%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf 

8 Soft Power é um termo criado por Joseph Nye, utilizado pela primeira vez em seu livro Soft Power: The Means to 
Success in World Politics (2004). O termo designa a habilidade de um Estado em influenciar indiretamente outro, 
seja em seus interesses, comportamentos, cultura ou ideologia.

9 Ganhos Absolutos é um conceito apoiado pela teoria Institucionalista Neoliberal das Relações Internacionais no 
qual os países buscam a cooperação pois há ganhos mútuos, para ambos os envolvidos, embora possam ser 
assimétricos.

http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf
http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf
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infraestrutura também é fortalecida, pois os países possuem inúmeras semelhanças e assimetrias 

entre eles fisicamente e a medida que se busca a formação de uma identidade sul-americana, a 

integração em infraestrutura sofreria suas consequências, já que os países que possuem inúmeras 

semelhanças  e  também possuem assimetrias.  Portanto,  havendo  uma  identidade  o  processo  de 

superação de tais diferenças possa ser facilitado, fazendo com que tais assimetrias não se destaquem 

tanto. Em seu artigo sobre as assimetrias infraestruturais nos países do MERCOSUL, Moraes e 

Santos (2014) destacam que é notório tal elevado número de assimetrias, os quais se pode destacar 

diversos pontos, se iniciando pela distribuição do PIB pelos países da região, no qual todos tem uma 

concentração da renda em uma localidade, que pode ser visto nos gráficos recolhidos pelos autores 

(Gráfico 1, 2014, p.2), a qual ocasiona uma dificuldade na distribuição de recursos e fomento ao 

desenvolvimento da infraestrutura das regiões menos desenvolvidas em cada país:

Assim, uma das principais interferências no processo de construção de uma identidade é a 

permanência  de  um nível  elevado  de  assimetrias  entre  os  países  do  bloco,  pois  mantém-se  as 
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possibilidades de conflitos pessoais enquanto fonte de discórdia e até mesmo gera um cenário de 

competição, dificultando o processo de integração, inclusive na questão física, já que este, demanda 

um forte comprometimento dos Estados em virtude da amplitude das obras necessárias assim como 

da quantidade e necessidade de recursos. É necessário um ambiente estável, recursos, apoio estatal e 

segurança  jurídica  para  que  os  investimentos  tenham  um  adequado  retorno  no  futuro.  Na 

perspectiva dos transportes, a verificação das profundas assimetrias entre os países do Mercosul 

pode ser feita através da comparação da qualidade das rodovias e ferrovias entre os países. Segundo 

o  ranking  com 144  países  do  WORLD  ECONOMIC de  2014,  o  Brasil,  Paraguai,  Venezuela, 

Argenina e Uruguai ocupam posições bem distintas entre si, respectivamente (120º, 132º, 128º, 103 

e 88º), mostrando as assimetrias significativas entre as referidas nações (MORAES E SANTOS, 

2014).

Entretanto, tais assimetrias não existem somente na área dos transportes rodoviários, mas 

também  nos  transportes  ferroviários,  aeroviários,  marítimos,  setores  enérgicos,  no  qual  houve 

reformas energéticas nos anos de 1990 que afetaram a maioria dos países da América Latina e do 

Caribe, e telecomunicações. A partir de tais divergências, foi formado o Fundo para a Convergência 

Estrutural do Mercosul (FOCEM) com o objetivo principal de financiar programas para a redução 

de tais assimetrias entre os países do bloco. 

Desde sua entrada em funcionamento até junto de 2013, o FOCEM recebeu contribuições 
dos Estados Partes por um total de US$ 751 milhões (BID, 2014). Enquanto, no caso do 
MERCOSUL,  a  quantidade  de  recursos  anuais  destinada  às  iniciativas  de  redução  de 
assimetrias regionais não ultrapassou 0,003% do PIB em 2010, na UE tá percentual foi de 
cerca 0,4%. (Moraes, 2014, p.23)

Portanto, vale ressaltar que um dos grandes empecilhos para a efetivação dos projetos de 

infraestrutura  física  no  MERCOSUL é  a  carência  dos  investimentos  e  a  falta  de  estabilidade 

política. Nesse contexto deve-se considerar a possibilidade de conflitos de interesses entre os países, 

tanto externa quanto internamente, fazendo com que a integração no bloco seja um desafio, mas não 

impossível. 

Além das  assimetrias  outro  ponto  que  influência  é  a  maneira  que  se  conduz a  Política 

Externa Brasileira  na América  do Sul,  em virtude das  diferenças  de personalidades  e  estilo  de 

atuação política de ambos os governos, observado no governo de Lula da Silva (I: 2002-2006, II: 

2006-2010), e sua continuação durante o Governo de Dilma Rousseff (I: 2010-2014).

 Na análise  do  desenvolvimento  das  diretrizes  da  política  externa  brasileira,  SARAIVA 

(2010, p.14), pontua que “em termos gerais, a diplomacia de Lula da Silva introduziu no leque das 

iniciativas externas brasileiras uma estrutura complexa de cooperação com países da região dando 

prioridade à cooperação técnica e financeira e ao bilateralismo.” Tendo como parte do processo, o 
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aumento dos investimentos na região, contando com o financiamento nas obras de infraestrutura, 

alavancadas pela lógica da IIRSA, na busca do desenvolvimento da infraestrutura física regional.

No entanto, os processos integração física geralmente exigem financiamentos a longo prazo, 

com o comprometimento dos Estados para que a implementação dos projetos por eles elaborados 

sejam  efetuados  com  sucesso  para  obter  os  benefícios  previstos.  Assim  como  pontuado  pelo 

Embaixador Guimarães (2007, p.182): 

Uma das maiores  dificuldades dos países da América do Sul é  o acesso a crédito para 
investimentos em infraestrutura,  devido a limites ao endividamento externo e à falta de 
acesso  a  instrumentos  de  garantia.  […]  É  parte  essencial  da  estratégia  brasileira  de 
integração fornecer crédito aos países vizinhos para a execução de obras de infraestrutura e, 
no  futuro,  vir  a  fornecer  créditos  a  empresas  desses  países  em  condições  normais 
semelhantes  às  que se exigem de empresas  brasileiras,  tendo em vista  o  interesse vital  
brasileiro no crescimento e no desenvolvimento dos países vizinhos, até mesmo por razões 
de interesse próprio, devido à grande importância de seus mercados para as exportações 
brasileiras  e,  em  consequência,  para  o  nível  de  atividade  econômica  geral  e  de  suas 
empresas.

A ideia da integração da infraestrutura sul-americana tem como objetivo viabilizar outros 

meios de negociação, tornando a integração regional mais fácil e acessível. Ao inserir tal tema, o 

Brasil  busca  posicionar  a  região  sul-americana  com  maior  autonomia  para  sua  inserção 

internacional.  Do ponto  de  vista  brasileiro,  o  BNDES tem sido  um importante  instrumento  de 

financiamento das infraestruturas de projetos grandes nos países do sul, considerando que “[…] o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a ser um dos agentes da 

política externa brasileira na América do Sul, a partir do financiamento de projetos de infraestrutura 

sul-americana e de ações de multinacionais brasileiras na região” (SILVA. J, 2013). 

No entanto, há inúmeras questões problemáticas que atrasam a consumação dos projetos, 

impedindo  o  impulsionamento  do  desenvolvimento  dos  países  envolvidos,  como a  escassez  de 

recursos, necessários para a motivação de integração e cooperação entre os mesmos. A integração 

física resulta da criação de projetos que exigem grandes financiamentos, os quais muitos não tem 

retorno  imediato,  criando  uma  certa  instabilidade  no  empreendimento,  e  muitas  vezes 

desestimulando o envolvimento de empresas privadas. Sendo assim, é necessário contar com um 

grande  envolvimento  do  governo de  cada  Estado,  proporcionando  certa  estabilidade  que  atraia 

investidores.

Inserido nas questões de financiamento e necessidade de um paymaster da integração sul-

americana, muitos estudiosos relacionam as mudanças das diretrizes da política externa brasileira ao 

não posicionamento do país como tal. Tratando de maneira mais aprofundada, CORNETET (2014) 

faz uma análise comparada entre as políticas externas do governo Lula da Silva I e II, e Dilma 

Rousseff I, denominando a primeira gestão de Dilma Rousseff como a adoção de uma política de 
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contenção na continuidade.  Pode-se observar que os objetivos internacionais são os mesmos no 

atual  governo,  o  que  inclui  o  desenvolvimento  através  da  ampliação  de  parceiros  comerciais 

afirmando o Brasil como líder regional. No entanto, a diplomacia presidencial de Dilma Rousseff 

busca tais objetivos com menor ativismo, encontrando maiores limitações externas. 

O perfil da nova presidente juntamente à conjuntura mundial, manifesto da crise econômica 

atual e crises políticas de diversos países, tanto regionalmente como no mundo, faz com que haja a 

contenção das ações governamentais, constrangendo a ação Brasileira frente outras necessidades 

dadas  como prioritárias.  Podem ser  levadas  em conta as  questões  quantitativas  relacionadas  as 

viagens internacionais e sua distribuição de acordo com suas agendas, dados da composição do 

corpo diplomático  e  as  iniciativas  brasileiras  em suas  políticas  externas  durante  o  período dos 

mandatos apontados.

Ao considerar as viagens internacionais e a diplomacia presidencial,  nota-se uma grande 

diferença entre ambos nos mandatos de Lula da Silva e o primeiro de Dilma Rousseff, até 2014. 

Além da redução do número de viagens, no mandato atual, as viagens para os países da América do 

Sul também foram reduzidas drasticamente, além de não ter ocorrido nenhuma visita a certos países 

do  Oriente  Médio,  como  o  Irã,  o  qual  Lula  da  Silva  havia  se  empenhado  em sua  política  e  

aproximado os países na busca de aumentar seus parceiros políticos e econômicos. 

Por  outro lado,  ao analisar  a  atuação atual  é  observado uma priorização dos  países  Sul 

Americanos,  principalmente  integrantes  do  MERCOSUL,  dentre  eles  a  Argentina,  Venezuela  e 

Paraguai, havendo poucas visitas para a Europa e Estados Unidos e países componentes do BRICS. 

Ainda sim, a relação com os países do Oriente Médio e África, iniciados pelo presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, foram distanciados, não havendo nenhuma visita aos mesmos países citados.

Deste modo, pode-se afirmar que durante o governo de Lula da Silva o Brasil  foi  mais 

reconhecido e respeitado internacionalmente em decorrência de seu forte crescimento econômico 

“possibilitado  pela  criação  de  mercado  interno  e  pelo  aumento  do  preço  internacional  de 

commodities produzidas nacionalmente – e da redução da pobreza e da desigualdade de rendas 

internas” (CORNETET, 2014, p.10). Em seu mandato, houve uma forte ênfase a importância da 

cooperação sul-sul, com uma disposição renovada em assumir diferentes responsabilidades. Já no 

governo de Dilma Rousseff, há uma continuidade porém contenção em certas ações.

É refletido nessa contenção atual que o Brasil até hoje não assumiu o papel de paymaster na 

integração sul-americana, ainda mais junto à crise financeira atual. Sem um país que busque levar 

adiante  o  bloco,  colaborando  mais  com  o  seu  financiamento  e  aceitando  as  políticas  desta 

integração, tanto as iniciativas do MERCOSUL, quando os planejamentos do COSIPLAN ficam a 

margem de mais  dificuldades  para colocar  em prática seus inúmeros  projetos em infraestrutura 
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física  e  possibilitar  uma  integração  mais  profunda,  prática,  diminuindo  as  assimetrias  tanto 

socioeconômicas quanto estruturais entre os países como demonstrado.

Ao criar a IIRSA em 2000, como megaprojeto de integração, Argentina,  Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela se uniram para 

uma iniciativa baseada no regionalismo aberto10, observando as demandas internas dos países que 

compunham o projeto. Com a intenção de adequar as estruturas físicas às necessidades comerciais 

existentes, articulando os territórios e aumentando o potencial comercial, a IIRSA foi financiada 

pelo BID11, pela CAF12 e FONPLATA13. O objetivo comum principal entre os países que formaram 

a iniciativa foi ampliar o escopo da integração de forma mais comercial entre os países da América 

do  Sul,  uma vez  que  a  redução e  o fim das  barreiras  aduaneiras  não bastavam para  a  grande 

necessidade de integração, sendo necessário a construção de infraestrutura que permitisse a livre 

circulação de produtos, serviços e pessoas entre os territórios.

Com  promessa  de  desenvolver  projetos  com  consciência  ambiental  e  sustentável  que 

favoreça  a  integração  pela  infraestrutura  física,  projetos  com  linhas  de  transportes,  energia  e 

telecomunicações, foram elaborados. No entanto, para Araujo Jr. (2009) e Mattos A. (2011): 

O conjunto mais limitado de investimentos prejudicaria uma das características centrais da 
IIRSA:  a  de  complementaridade  entre  os  projetos  de  cada  eixo  e  sua  implantação 
simultânea a fim de evitar a geração de novas disparidades regionais. […] obras públicas de 
longo prazo raramente são executadas de  acordo  com os planejamentos e  cronogramas 
originais, geralmente alterados ou interrompidos ao sabor dos rumos políticos e econômicos 
locais  e  internacionalmente.  Risco,  particularmente  alto  no  caso  da  IIRSA,  cuja 
continuidade dos projetos dependeria que a cada renovação de presidentes nos doze países 
se mantenha o apoio à iniciativa. 

Sendo assim, a maior dificuldade à iniciativa é financeira, que depende de investimentos estatais. 

É valido ressaltar que os investimentos que são colocados nos projetos de infraestrutura muitas 

vezes são vistos como desvio de recursos, uma vez que estes poderiam ser usados para obras 

internas de cada Estado sul-americano. Após inúmeras dificuldades que iniciativa sofreu, a mesma 

foi incorporada como órgão técnico do COSIPLAN. 

Seguido de inúmeras mudanças no cenário da América do Sul, um novo projeto foi criado. 

Nos  meses  finais  do  ano  de  2011,  a  UNASUL criou  o  COSIPLAN, que  implementaria  o  seu 

programa estratégico de construir 31 projetos de infraestrutura na região sul com prazo de entrega 

para 2022 e custos previstos para 16 bilhões de dólares. O Conselho incorporou a antiga IIRSA 

como seu fórum técnico, mantendo seus membros e ampliando seus objetivos, agora, apoiado pela 

União dos Países Sul Americanos e pelo BNDES.

10 Proposta vigente na década de 1990, ligada à ideologia neoliberal que impulsionou o projeto do Mercosul.
11 Banco Interamericano de Desenvolvimento
12 Corporação Andina de Fomento
13 Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata
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O COSIPLAN surge com a motivação de modificar os direcionamentos para a integração 

física, inicialmente regrados pela IIRSA, alinhando-os como um mecanismo de discussão política e 

estratégica,  trazendo  uma  nova  perspectiva  à  integração  regional,  procurando  que  o 

desenvolvimento da região incorpore outros aspectos além dos fluxos comerciais. Nos parâmetros 

da UNASUL, o Conselho atua com características ampliadas, onde os Estados tem um papel de 

suma importância para que haja um ambiente estável onde os agentes econômicos possam agir.

Nesse contexto, BARROS, PADULA e SEVERO (2011) afirmam que:

O  objetivo  do  COSIPLAN  é  ter  maior  controle  e  respaldo  político  sobre  o  tema  da  
infraestrutura, para avançar em direção a uma visão política e estratégica, indo além de 
questões meramente técnicas, e alcançar maior capacidade de alavancar recursos e formas 
viáveis de financiamento para obras estratégicas.

Contudo, com a crise financeira atual, o governo brasileiro vem tomando certas decisões 

políticas que podem em parte dificultar  a fluidez dos projetos de infraestrutura da UNASUL, e 

MERCOSUL.  No fim de 2014 o ex  ministro  da fazenda Guido Mantega  anunciou o corte  de 

subsídios e elevação dos juros do BNDES, a taxa de juros para empréstimos a longo prazo(TJLP) 

foi definida para o primeiro trimestre de 2015 para 5,5%, fazendo com que sejam reduzidos os 

gastos do Tesouro Nacional através do BNDES. De acordo com as notícias do Jornal Folha de São 

Paulo14 o objetivo de tal mudança é reequilibrar as contas públicas, reduzindo a dívida do setor 

público em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a parti de 2016, tentando recuperar a 

credibilidade da política fiscal do atual governo.15 Nesse caso, tal instabilidade brasileira frente a 

crise mundial,  impede que o COSIPLAN atue com seus planos de ampliação em um ambiente 

estável, a partir do momento que não é tão atrativo atualmente para os agentes econômicos agirem.

Não é somente no Brasil que atualmente se enfrenta uma forte crise, na América do Sul, a 

Venezuela enfrenta uma profunda crise econômica ligado à elevação do dólar e baixa no preço do 

barril de petróleo, que caracteriza mais de 60% de suas exportações. A Argentina também enfrenta 

uma crise  econômica,  esta,  ligada  a  uma crise  política  de  oposições,  no  qual  ambos  os  países 

necessitam de ajuda financeira, financiamento e apoio dos países vizinhos e parceiros, que porém, 

não encontram-se em tal posição de ajudar.

Por fim, é neste cenário com inúmeras dificuldades, instabilidade e assimetrias que a China 

vem tentando se inserir. A inserção do país na América do Sul já vem aumentando a cada ano, assim 

como a relação do país com o Brasil, ainda mais forte após a criação do Bloco do BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul) em 2009, com a incorporação da África do Sul em 2011. O 

14 Site da Folha de São Paulo: www.folha.uol.com.br
15 Uma das notícias sobre a elevação da taxa juros para o BNDES – CRUZ, E. C. V, Governo eleva taxas de 

financiamento do BNDES. Folha de São Paulo, 19/12/2014. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1565213-governo-eleva-taxas-de-financiamento-do-bndes.shtml 
Acesso em: 06/01/2015

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1565213-governo-eleva-taxas-de-financiamento-do-bndes.shtml
http://www.folha.uol.com.br/
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principal  foco  do  governo  chinês  é  assumir  projetos  de  infraestrutura  física  e  garantir 

financiamentos a longo prazo, ajudando na instabilidade do país e em troca tendo acesso às matérias 

primas necessárias em suas indústrias, energia (petróleo) e principalmente mercado consumidor. Já 

inserida em inúmeros projetos de infraestrutura em diversos países da África, como a Zâmbia que 

produz  cobre,  e  mesmo o  Quênia  com a  produção  de  petróleo  e  economia  destaque do Leste 

Africano, a China assinou 2(dois) acordos, com a Venezuela no meio de 2014, e Argentina,  no 

começo de 2015. O acordo entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente venezuelano Nicolás 

Maduro significam um grande avanço da China na América do Sul, no qual ela firma 38 acordos de  

cooperação  e  comerciais  se  propondo  ao  investimento  de  aproximadamente  US$  18  bi  para 

desenvolvimento de projetos e desenvolvimento da infraestrutura no transporte, além de mais US$ 

20 bi para tentar diminuir os efeitos econômicos no país em relação ao preço do petróleo, acordado 

em janeiro de 2015. Em acréscimo, a China fechou no fim do ano de 2014 um acordo com a 

Argentina, no qual o país financia 11 bilhões ao país sul-americano. A Argentina, em uma profunda 

crise política e econômica, denominada a crise dos abutres por muitos estudiosos e economistas dos 

jornais mundiais, já anunciava a necessidade de ajuda financeira para pagar suas dívidas públicas 

acumuladas, necessitando aumentar sua reserva para dar vida ao seu mercado financeiro e evitar 

maiores revoltas no país, que enfrenta uma alta inflação atual. O recurso chinês aplicado no país 

também serão usados em projetos de infraestrutura, como a criação de duas hidrelétricas16.

É necessário apontar que muitas análises da inserção chinesa na América do sul denominam 

tal como uma “africanização” dos países sul-americanos. No qual o Brasil falhou em se colocar a 

pronto da Argentina, país vizinho, abrindo brechas para a inserção chinesa e possível isolamento 

futuro ou diminuição de sua atuação cooperativa em infraestrutura e financiamento no país. A partir 

do  momento  que  a  Argentina  se  torna  menos  vulnerável  e  sensível  à  crise  brasileira  para  seu 

financiamento,  obtendo outros meios de financiar-se,  ela  também se torna mais independente e 

talvez crie-se diferentes objetivos, interesses, já que apesar de o Brasil ser seu principal parceiro 

regional, o mesmo não pode ajudá-lo em um momento crítico e não é o único a fazê-lo.

Ao compreender o papel do Brasil na dinâmica de integração sul-americana, nota-se que o 

mesmo vem tomando um novo direcionamento de certa proeminência internacional.  Do ponto de 

vista da relação com os países do entorno geográfico, isso contribui para que aumente o interesse e 

as expectativas na relação com o Brasil, não apenas do ponto de vista do intercâmbio comercial, 

mas  também  do  ponto  de  vista  político  e  institucional,  de  operacionalização  do  objetivo  de 

16 KAIMAN, J. China agrees to invest $20bn in Venezuela to help offset effects of oil price slump. The Guardian, 
08/01/2015. Disponível em: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/china-venezuela-20bn-loans-
financing-nicolas-maduro-beijing Acesso em 18/01/2015 e S/A. Argentina fecha acordo com a China para obter 
US$ 11 bi. O Globo, 07/09/2014. Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/argentina-fecha-acordo-com-
china-para-obter-us-11-bi-13860754#ixzz3PeBGa3i3 Acesso em 10/10/2014 

http://oglobo.globo.com/economia/argentina-fecha-acordo-com-china-para-obter-us-11-bi-13860754#ixzz3PeBGa3i3
http://oglobo.globo.com/economia/argentina-fecha-acordo-com-china-para-obter-us-11-bi-13860754#ixzz3PeBGa3i3
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/china-venezuela-20bn-loans-financing-nicolas-maduro-beijing
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/china-venezuela-20bn-loans-financing-nicolas-maduro-beijing


16

integração  sul-americana,  numa  perspectiva  de  ganhos  relativamente  compartilhados. 

(RAMANZINI, 2013) Sendo assim, com a crise atual tanto brasileira, argentina e venezuelana, o 

foco de análise está sendo modificado, para que possa abranger maior conteúdo de acontecimentos 

que refletem na realização dos  projetos  em infraestrutura na integração regional  sul-americana, 

assim como um foco nas mudanças da política externa brasileira, a qual será aprofundada a análise.

Sendo assim, a análise do seguimento dado ao COSIPLAN-UNASUL, com o foco proposto 

neste projeto, ainda busca compreender melhor os efeitos das mudanças políticas domésticas sobre 

o processo decisório da integração, já que as evidências da instabilidade criada estão mais visíveis e 

há mais estudos sobre as mesmas. Foi solicitado ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) dados 

sobre os investimentos do BNDES na América do Sul para projetos de infraestrutura, qua ainda não 

foram obtidos,  sendo aprimorados até o relatório final para maior aprofundamento da pesquisa, 

além da intensificação que está sendo feita sobre os efeitos da crise na Venezuela, Argentina, ligado 

a atuação do COSIPLAN, e a forte atuação da China e sua inserção na América do Sul, podendo 

gerar ou não certas complicações.

Conclusões Parciais

A IIRSA-COSIPLAN, vem crescendo com seus projetos de integração física dos doze países 

sul-americanos que compõem o conselho, mas cada e toda mudança política que ocorre nos países 

do sul, afetam as decisões e desenvolvimento da iniciativa. Sendo assim, as mudanças políticas 

domésticas atuais principalmente no Brasil, Venezuela e Argentina, tem efeitos na integração física 

como  também  geram  reações  dos  governos  interligados  à  UNASUL,  ao  MERCOSUL e  que 

dependem e anseiam pelas realizações dos projetos de infraestrutura, para que as assimetrias dos 

países do Sul também sejam diminuídas.

O  novo  direcionamento  da  pesquisa,  ligado  às  mudanças  políticas  e  como  afetam  a 

integração, ainda não foi finalizada, a segunda etapa de análise das informações está sendo feita, 

assim como a teorização da realidade e busca pelo entendimento dos fatos que estão ocorrendo na 

tentativa de explicar a real atuação da IIRSA-COSIPLAN e a efetividade da UNASUL nos projetos 

de infraestrutura física para a integração regional. Todos os dias novas notícias e artigos em relação 

às mudanças políticas que estão ocorrendo no período atual, como a crise na Venezuela que se inicia 

com a morte do ex presidente Hugo Chavez e se prolonga até o momento no governo de Nicolás 

Maduro são lançadas, principalmente com a queda do preço do petróleo e a alta do dólar na crise 

econômica mundial. É buscado assim, entender os efeitos de tais mudanças políticas domésticas na 

IIRSA-COSIPLAN, assim como a análise de seus novos métodos de trabalho e suas reações às 

dificuldades de realização de seus projetos dado às crises dos países principais do bloco.
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Por fim, está sendo aperfeiçoado e atualizado, os novos temas como os novos acordos que 

foram  feitos  entre  os  membros  da  UNASUL e  os  países  que  compõem  o  grupo  político  de 

cooperação BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, trazendo novas perspectivas para a 

integração  dos  países  sul-americanos  na  economia  internacional.  Além  da  atuação  chinesa  na 

América do Sul, e suas futuras possíveis consequências em relação a atuação do Brasil na Argentina 

e na Venezuela. Ainda como aprofundamento de análise, está a política externa brasileira, a qual foi 

descrita uma mudança na contenção a partir do governo Dilma, reflexo do governo de Lula com 

suas peculiaridades, para entender sua atuação no gerenciamento das ações de integração regional e 

como a política externa brasileira afeta tal processo e é afetada, de acordo com a tomada de decisão 

do governo atual.

Sendo  assim,  há  novas  visões  sobre  a  integração  juntamente  ao  Brasil,  na  tentativa  de 

analisar os efeitos e medidas que são tomadas pelas diretrizes da atual política externa brasileira, 

analisando também o papel  do  BNDES no financiamento  da  integração  física,  assim como as 

iniciativas de financiamento chinês em projetos de infraestrutura regional na América do Sul, sendo 

o Brasil ainda um importante ator.
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