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Apresentação

O trabalho  que  compõe  a  segunda  edição  do  Cadernos  LANTRI,  intitulado  Uma

Análise sobre a integração física da América do Sul: da criação da IISRA até os dias de hoje ,

sob autoria de Vitor Salomão Ferreira Franco, foi apresentado como sua monografia para o

obtenção  do  título  de  bacharel  em  Relações  Internacionais  pela  Universidade  Estadual

Paulista em 2012. Este trabalho consistiu em apresentar o desenrolar dos 12 anos do processo

de integração física na América do Sul, desde a criação da IIRSA (Iniciativa de Integração da

Infraestrutura Regional Sul-Americana) no ano 2000 até o ano atual. A análise deste período

evidenciou as principais mudanças ocorridas ao longo destes anos, possibilitando um melhor

entendimento sobre o futuro da integração do continente sul-americano através da evolução

da integração das infraestruturas dos países. Os principais pontos abordados são a história da

integração regional na América do Sul, o papel da política externa brasileira no processo de

integração física; os gargalos que dificultam a evolução da conexão das infraestruturas;  a

IIRSA  e  o  plano  decenal  da  Iniciativa  (2000-2010);  a  criação  da  UNASUL  e

consequentemente o rearranjo da IIRSA dentro da União de Nações Sul-Americanas através

do COSIPLAN; os principais investidores, tanto públicos como privados. Pretendeu-se, por

fim, trazer apontamentos que puderam auxiliar no entendimento dos rumos da América do Sul

em seu processo de integração nos anos subsequentes. 

Sobre o autor:  Bacharel  em Relações Internacionais pela  Universidade Estadual  Paulista
"Júlio  de  Mesquita  Filho"  e  Mestre  em  Cooperação  Internacional  pela  Universidade  de
Salamanca, Espanha1.

1 http://lattes.cnpq.br/2931189443343778

http://lattes.cnpq.br/2931189443343778
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1 INTRODUÇÃO 2

 A agenda internacional no pós - guerra fria sofreu grande impacto frente às alterações

que ocorreram com o fim da bipolaridade. O estabelecimento de uma nova ordem mundial

propiciou  o  surgimento  de  novos  temas  decorrentes  da  reestruturação  do  sistema

internacional. Teorias antes desacreditadas voltaram a ganhar força, a lógica da cooperação

internacional oriunda do liberalismo clássico e suas vertentes voltaram a ganhar espaço. 

  Dentro deste rearranjo, a temática dos movimentos de integração ganha destaque na

agenda das relações internacionais para o século XXI. O crescente intercâmbio de produtos,

pessoas,  capitais  e  tecnologias  entre  os  países  e  consequentemente  uma relação de maior

dependência  entre  os  mesmos  em suas  negociações,  realça  a  relevância  dos  movimentos

integracionistas no século presente 3. Tais projeções constituem modelos de cooperação cuja

estrutura tende a oferecer maior confiança entre os atores, logo, tendem a serem os processos

de integração, ferramentas para a aproximação e melhoramento das relações entre os Estados.

O progresso da antiga Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ao tornar-se um projeto de

integração de sucesso com o desfecho da União Europeia, é um exemplo de como o tema veio

ganhando relevância e se expandindo como modelo para outras regiões (SCHMIED, 2007),

no caso da América do Sul, tem-se como exemplo, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL),

e mais recentemente, a União de Nações Sul-americanas (UNASUL). 

  A retomada  do  tópico  integração  regional  é  necessária  para  as  definições  deste

trabalho, Walter Mattli (1999, p. 3) a entende como “um produto de muitas e variadas forças”.

Tal conceito possibilita parâmetros para a inclusão da integração física como uma das grandes

forças aliadas à integração regional. Outro conceito que complementa a definição supracitada

é a de Andrew Hurrel (1995, p. 29) que define a integração regional como um processo que

“envolve decisões específicas de políticas por parte dos governos, destinadas a reduzir ou

remover  barreiras  ao  intercâmbio  mútuo  de  bens,  serviços,  capital  e  pessoas”,  sendo  a

integração física entendida como um dos meios de transpassar essas barreiras.

Há  aproximadamente  cinco  décadas  (criação  da  Associação  Latino  Americana  de

Livre Comércio - ALALC), os países da América do Sul vêm tentando implantar projetos que

integrem seus países em vários âmbitos.  Desde a criação do MERCOSUL em 1991, com o

2 Parte  da  introdução  deste  trabalho  foi  retirada  do  artigo  “A  atuação  da  IIRSA  no  desenvolvimento
infraestrutural dos países do MERCOSUL”, de minha autoria e publicado nos anais do Congresso Internacional
da FOMERCO de 2011. O artigo encontra-se disponível em: <http://www.fomerco.com.br/2011/simposio/view?
ID_SIMPOSIO=3>. Acesso em 10 out. 2012.
3  CF. KEOHANE, 2005.
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objetivo de uma integração econômica na região Platina, outros projetos foram implantados

subsequentemente  com o propósito  de  abarcar  outros  países  da  América  do Sul  em suas

regionalidades e necessidades econômicas, políticas e infraestruturais.

Nos anos 80, a própria ALALC seria substituída pela Associação Latino Americana de

Integração (ALADI), que possuía objetivos mais modestos (acordos sub-regionais) do que a

integração por meio de acordos comerciais. Ainda na década de 60,  em 1969, o primeiro

bloco  econômico  havia  surgido  com  a  criação  do  Pacto  Andino  por  parte  de  Bolívia,

Colômbia,  Chile,  Equador e  Peru.  Já  em 1997, o Pacto passou a  se  chamar Comunidade

Andina de Nações (CAN). Atualmente, o Bloco não conta mais com a Venezuela nem com o

Chile. 

Seguindo  com  outras  iniciativas  para  a  integração,  o  Mercado  Comum  do  Sul

(MERCOSUL) foi  criado em 1991 através do Tratado de Assunção  4.  Segundo Medeiros

(2008 apud NYKO, 2011, p.  22),  “[...]  essa iniciativa ocorre exatamente no momento de

guinada brasileira e argentina ao neoliberalismo e às reformas do “Consenso de Washington”.

(Atualmente encontra-se como zona aduaneira entre os países membros e conta com Brasil,

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Por último, o mais recente projeto integracionista

implementado  foi  a  União  de  Nações  Sul-americanas  (UNASUL),  iniciada  através  da

Comunidade Sul-Americana  de  Nações  em 2004 e  institucionalizada  em 2008.  É o mais

ambicioso  dos  projetos,  já  que  integra  todos  os  doze  países  da  América  do  Sul  e  vem

mostrando claros sinais de avanço.

Nesse  sentido,  com  a  evolução  da  integração  sul-americana,  a  integração  de

infraestrutura surge como um novo assunto nas experiências de regionalismo, não somente

para a união do Cone Sul como também para toda a América do Sul. Os primeiros traços da

integração física aparecem ainda na primeira  metade do século XX  5 (através  de acordos

bilaterais)  e  ganha  status  de  tema  respeitável  da  agenda  internacional  dos  países  sul-

americanos a  partir  do ano 2000 com a IIRSA (Iniciativa de Integração da Infraestrutura

Regional Sul-americana).

4 O MERCOSUL é proveniente do Acordo de Complementação Econômica (ACE)   nº 18. Os ACE’s eram
dispositivos da ALADI utilizados para facilitar a integração da América do Sul, uma de suas atribuições era
possibilitar a formação de blocos regionais.
5 De acordo com Pablo Lacoste (2005, p. 65), “la construcción de la carretera Panamericana, con los colosales

“Caracoles de Villavivencio” (complejo vial de 365 curvas a 3.000 metros de altitud, construidos entre 1936 y
1942) marcó un hito en la historia de la integración física del Cono Sur”.
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3 O PAPEL DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO FÍSICA DA AMÉRICA DO SUL

Após um breve resumo dos processos de integração ocorridos na América do Sul, cabe

ressaltar que os anos 90 foram cruciais para a atual conjuntura entre as nações sul-americanas,

e principalmente para o Brasil. Segundo Couto (2010, p. 23-24):

Desde a primeira metade da década de 1990, a América do Sul passa a se delinear
como  a  principal  referência  regional  da  identidade  internacional  do  Brasil.  A
América do Sul é a plataforma primeira a partir da qual o país se lança na arena
internacional,  tornando-se  prioridade  na  agenda  da  política  externa  brasileira,
principalmente  a  partir  do  início  do  século  21.  De  latino-americano,  o  Brasil
redefine seu horizonte regional e a sul-americanidade passa a compor sua identidade
internacional.

O processo de redemocratização e a introdução da doutrina neoliberal propiciaram

uma maior aproximação do Brasil com seus vizinhos. De acordo com Letícia Pinheiro (2004),

a  política  externa  brasileira,  antes  dos  anos  90,  era  dominada  pelos  paradigmas  do

americanismo e do globalismo 6, as relações externas do Brasil não tinham como foco o seu

próprio  espaço  geográfico.  A  primeira  iniciativa  da  Política  Externa  Brasileira  (PEB)

concentrando  esforços  de  integração  na  América  do  Sul  que  não  só  incluíam  Brasil  e

Argentina, foi a criação da Área de Livre Comércio da América do Sul (ALCSA) em 1993,

iniciada como forma de reação à criação do NAFTA (North American Free Trade Agreement)

e posteriormente, no ano de 1994, à criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas)

por parte do EUA, projeto o qual estava atraindo Chile e Argentina. Segundo Bandeira (2010),

o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em seu primeiro mandato (1995-1999),  haveria

reavivado  o  conceito  de  América  do  Sul  que  o  projeto  da  ALCSA  objetivava.  Tais

acontecimentos evidenciam a importância dada pelo Brasil à América do Sul em sua agenda

de política externa, o que representa uma mudança nos planos do Itamaraty e que dão pistas

da estratégia brasileira de potencializar-se através da região.

Mais  precisamente,  é  a  partir  dos  governos  Cardoso  e  Lula  que  a  ideia  de  uma

integração  mais  ousada  do  continente  começa  a  ganhar  corpo,  apesar  de  existirem

divergências nas bibliografias de política externa quanto ao nível de importância atribuído à

6 Americanismo: paradigma concebido como aquele que definia os EUA como eixo da política externa, onde a
maior  aproximação  a  Washington  elevaria  os  recursos  de  poder  do  país,  aumentando  sua  capacidade  de
negociação;  Globalismo:  paradigma  concebido  como  uma  alternativa  ao  americanismo,  elegendo  a
diversificação das relações exteriores do Brasil como condição para aumentar seu poder de barganha, inclusive
junto aos EUA. (PINHEIRO, 2004).
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integração  regional  por  parte  de  ambas  as  presidências. O  ano  2000  é  o  marco  da  real

aproximação entre os países, neste ano é realizada a primeira Reunião dos Presidentes Sul-

Americanos,  em  Brasília.  Daí  o  surgimento  da  IIRSA  (Iniciativa  de  Integração  da

Infraestrutura  Regional  Sul-Americana),  um mega  projeto  visando  à  integração  física  da

América do Sul (excetua-se a Guiana Francesa).

De acordo com Bandeira (2010, p. 83, aspas do autor, negrito nosso):

A Cúpula  de  Brasília  teve  um caráter  estratégico  e  avançou  a  possibilidade  de
integração, não apenas física, econômica e comercial, mas igualmente política, como
o presidente Fernando Henrique Cardoso insinuou ao dizer que “era o momento
de  reafirmação  da  identidade  própria  da  América  do  Sul  como  região  onde  a
democracia e a paz abrem a perspectiva de uma integração cada vez mais intensa
entre países que convivem em um mesmo espaço de vizinhança”.

Nesse sentido,  a  bibliografia  de política externa brasileira  analisada identifica dois

momentos  vividos  dentro  do  processo  de  integração  da  América  do  Sul,  um  primeiro,

permeado pela introdução das reformas neoliberais e por uma iniciativa pela integração mais

tímida (mandatos de Cardoso) e um segundo, a partir do governo Lula, o qual grande parte

dos autores afirma que existe uma maior intensidade na busca pela integração do continente.

Segundo pesquisa de Couto (2010), também existem leituras que identificam a continuidade

do processo de integração desde Cardoso até Lula, mas que constatam diferenças qualitativas

em suas gerências. Apesar das diferentes ocasiões, o que se tem claro é que, assim como

afirma Bandeira (2010, p. 85), “[...] a diplomacia brasileira tornou a integração da América do

Sul,  a  afirmação  da  sua  identidade  própria,  a  condição  prévia  para  qualquer  esforço  de

integração hemisférica, tal como o que os Estados Unidos estavam a propor, com o projeto da

ALCA”.

Nessa mesma direção, os apontamentos da pesquisa de Nyko (2011) afirmam haver

dois períodos distintos que marcam a integração sul-americana a partir dos anos 90. Com a

introdução  do  neoliberalismo,  o  regionalismo  aberto  7 passa  a  ser  o  tipo  de  integração

predominante,  caracterizado  por  um  modelo  livre  cambista.  Porém,  segundo  Nyko,  as

propostas e promessas provindas do ideal neoliberal não se concretizaram. Com o fracasso

das medidas neoliberais, a crise da década de 80 se expandiu para a década seguinte, fazendo

com que a América do Sul vivenciasse um período de extrema vulnerabilidade externa e de

crises monetárias e financeiras constantes. Com isso, ao final dos anos 90, fatos importantes

7 De acordo com Senhoras e Vitte (2006, p. 4), o regionalismo aberto “[...] concebe o Continente Sul-americano
como um espaço geoeconômico integrado em que se pre1tende a redução das barreiras internas ao comércio e
de ineficiências na infraestrutura e nos sistemas regulatórios e operativos”.
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aconteceram no que  diz  respeito  ao  processo  de  integração  regional  e  que  indicam uma

alteração  de  paradigmas  quanto  à  intensidade  do  processo  de  integração  sul-americano.

Durante  o  mandato  de  Cardoso,  em setembro  do  ano  2000,  em Brasília,  como  já  antes

mencionado, acontece a primeira Reunião de Presidentes sul-americanos, que se compreende

como a maior das projeções para a união sul-americana deste governo. Este encontro é um

marco no sentido de expandir os objetivos da integração, ampliando o regionalismo aberto

(princípio  que  permanece)  para  além  de  uma  integração  econômica,  e  salientando  a

necessidade de uma conexão entre os doze países sul-americanos também do ponto de vista

infraestrutural, político e social. Nyko (2011) destaca este período de mudanças como o início

do “regionalismo pós-liberal”.

Este  momento  seria  recheado  por  novas  iniciativas  na  busca  pela  integração  do

continente. Em meio a esse processo, o governo brasileiro estaria envolvido na maior parte

dessas novas empreitadas, sendo protagonista tanto na criação da IIRSA e do FOCEM (Fundo

para Convergência Estrutural e Fortalecimento do Mercosul)  8, como nas negociações que

envolvem o Banco do Sul. A continuidade dos trabalhos da Iniciativa, a criação do Fundo e o

processo  de  criação  do  Banco  são  tarefas  atribuídas  pela  bibliografia  de  política  externa

brasileira ao governo Lula (2003-2010), que teria assumido um papel pujante e de liderança

na tentativa de formar um Bloco sul-americano de nações.

 De acordo com Garcia (2010, p. 161): 

O Brasil compreendeu que somente por intermédio do comércio não se resolvem os
problemas da construção de uma América do Sul integrada, justa e democrática. Ao
contrário,  a  integração  comercial  pode,  nas  circunstâncias  atuais,  agravar  as
assimetrias  entre  países  mais  desenvolvidos  e  de  economia  mais  complexa  e
diversificada, como o Brasil e a Argentina, de um lado, e os demais, de outro. Além
da integração física e energética, é necessário construir instrumentos de integração
produtiva que permitam a todos os países da região agregar valor a seus produtos
naturais,  garantir sua segurança alimentar, dispor de capacidade de investimento,
sem que tenham de se sujeitar aos constrangimentos que a maioria das instituições
financeiras internacionais estabeleceu até hoje.

A constatação da importância atribuída pelo Brasil à parte sul do continente americano

é também evidenciada por meio da atuação do governo brasileiro através do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), “delegando-lhe a missão de contribuir

com o financiamento da integração regional, especialmente com suas grandes obras de infra-

estrutura”.  (NYKO,  2011,  p.  02).  Além  disso,  a  participação  de  empresas  brasileiras  na

8 Para  mais  informações  sobre  o  FOCEM:  BRASIL.  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão.
FOCEM-APRESENTAÇÃO. Disponível  em:  <http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?
cat=156&sub=279&sec=10>. Acesso em :10 Set. 2012.



12

carteira  de  projetos  IIRSA/COSIPLAN  (Conselho  Sul-Americano  de  Infraestrutura  e

Planejamento) é outro fator notável da tomada de liderança brasileira neste processo 9.

A integração infraestrutural da América do Sul demonstra concretude de fato a partir

da década de 90 até os dias de hoje, porém, já havia sido pensada e iniciada antes, na década

de  70,  pelo  governo  brasileiro  (ainda  regido  pelos  militares)  e  pelos  demais  países

amazônicos.  O  Tratado  de  Cooperação  Amazônica  (TCA),  assinado  em  1978  já  possuía

objetivos  que  compreendiam a  integração infraestrutural  da  Bacia  Amazônica.  O período

coincide com o ápice de um dos dois eixos paradigmáticos da política externa brasileira, o

desenvolvimentismo, que também marcou o regime militar no Brasil com suas grandes obras

de infraestrutura nacionais. Apesar de haver começado no TCA, a integração física ocorreu

acanhadamente,  de  maneira  localizada  e  sem fins  de  maiores  proporções,  o  que  se  verá

somente com a criação da IIRSA, um projeto abrangente que abarca toda a América do Sul.

Nem mesmo com o MERCOSUL pode-se afirmar que houve uma busca pela integração sul-

americana do ponto de vista infraestrutural. 

O Brasil  possui um papel crucial  como líder no desenvolvimento da integração da

região. É necessário que haja uma liderança capaz, um centro dinâmico que aja de acordo com

as condições e necessidades regionais. A existência de assimetrias entre o Brasil e os demais

países sul-americanos faz com que o gigante em formação tenha que conceder tratamento

especial e diferenciado para os países menores. Segundo Medeiros (2008), o mercado mais

voluptuoso deve receber os bens produzidos pelos parceiros regionais menores, contribuindo

assim  para  uma  integração  mais  equitativa.  Essa  ideia  se  aproximaria  do  conceito  de

“paymaster”,  termo  o  qual  o  Brasil  teria  que  aplicar  se  o  mesmo  ousa  contemplar  uma

América do sul mais simétrica e unida.  Pelo conteúdo analisado, o Brasil  ainda não teria

capacidades para pagar o preço da integração, no entanto, a tomada de iniciativa brasileira e

os esforços no continente compactuam com a fala do ex-ministro das Relações Exteriores,

Celso Amorim, de que o Brasil exerce uma hegemonia suave na América do Sul 10.

Portanto, é marcante a atuação da política externa brasileira no processo de integração

física do continente sul-americano, vê-se que o Brasil age na busca pela integração física

desde  os  seus  primeiros  intentos  (TCA)  até  os  dias  de  hoje,  com  a  atual  formação  da

9 Cf.:  MELLADO & ALI  apud MATEO,  Manuel  Cienfuegos  (Org).  Los cambios  en  la  Infraestructura
Regional y sus Impactos Ambientales en clave de mejorar la Gobernabilidad en el Mercosur.  1ª ed. –
Córdoba: Lerner Editora, 2011.

10 Palestra proferida na Universidade de Harvard em 2011 sobre o tema: “The Role of Brazil in a Changing
World”.  Disponível  em:
<http://www.belfercenter.hks.harvard.edu/events/5516/role_of_brazil_in_a_changing_world.html>. Acesso em
17 ago. 2012.
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IIRSA/COSIPLAN  11. Nos anos subsequentes provavelmente ver-se-á uma América do Sul

melhor integrada,  a questão é,  onde se encontrará o Brasil  no andamento deste processo?

Pode-se dizer que profundamente envolvido em sua evolução e provavelmente dotado de uma

liderança  mais  assertiva  se  se  comparar  com  a  que  exerce  hoje.  A  característica  de

continuidade da política externa brasileira revela que a partir do governo Lula os interesses

brasileiros se intensificaram na região, fruto do rearranjo de política externa. Tal característica

é tratada por Vigevani e Cepaluni (2011) como “autonomia pela diversificação”, na qual a

política  externa  brasileira  se  volta  para  a  busca  de  novas  relações  diplomáticas  e  para  o

aprofundamento das relações Sul-Sul, em especial, o próprio continente sul-americano 12. O

cuidado  permanece  em  saber  como  movimentar  a  integração  num  cenário  multicultural,

repleto de crises  13 e de possíveis interpretações que atrapalhem o caminhar da integração

física, como exemplo tem-se a própria política econômica brasileira na região, muitas vezes

taxada de “subimperialista”.

 

11 O  COSIPLAN  é  o  órgão  interno  da  UNASUL  responsável  por  gerir  o  processo  de  integração  de
infraestrutura do continente sul-americano, criado em 2009, assumiu os trabalhos antes realizados pela IIRSA.
12 Autores como Albuquerque (2009-2010) e Fausto e Sorj (2011) afirmam haver por parte da política externa

do Brasil uma reinvindicação do papel de “global player” no cenário internacional, termo que, particularmente
na América do Sul, se confunde entre papel de liderança e modelo hegemônico de liderança. Um exemplo
dessa investida brasileira de expandir suas relações internacionais são os recentes encontros com países do
Oriente Médio, como o Irã e a participação na solução de conflitos internacionais, como no caso do Haiti.

13 Albuquerque (2009-2010) descreve  a  instabilidade  política  existente  em alguns países  sul-americanos  e
algumas relações litigiosas entre vizinhos como fortes gargalos à integração do continente. Ele menciona a
Argentina e sua instabilidade econômica, a Bolívia e seus intensos confrontos políticos, Equador e Venezuela,
casos semelhantes ao da Bolívia, e por último, o mais recente acontecimento político envolvendo o governo
paraguaio e a posterior crise diplomática instaurada entre as nações sul-americanas após o impeachment do
presidente Fernando Lugo. 
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4 GARGALOS PARA A INTEGRAÇÃO FÍSICA DO CONTINENTE

Dentre os principais problemas para o desenvolvimento da integração física entre os

países da América do Sul estão, em primeiro lugar, a desfavorável geografia do continente.

Como  dito  pela  autora  Julie  Schmied  (2007,  p.  13),  “[...]  a  América  latina  possui  uma

geografia difícil, que multiplica e dificulta os custos das comunicações ou a livre circulação

de bens ou pessoas”. Dentro do contexto geográfico sul-americano existem características que

facilitam  ou  empecilham  os  processos  de  integração  das  infraestruturas  dos  países  do

continente. Dentre elas estão incluídas as regiões da Amazônia, da Cordilheira dos Andes, do

Chaco, do Pantanal, dos pampas, da bacia platina, da Patagônia, do Orenoco e o Planalto das

Guianas e dos desertos andinos. Em segundo lugar, os grandes vazios demográficos também

são  outro  gargalo  a  ser  enfrentado.  A busca  pela  integração  do  continente  deve  ser  por

completo  e  deve  incluir  tais  regiões,  mas  como  dispender  altos  investimentos  em

infraestrutura para conectar regiões cuja participação econômica é ínfima? Isto acaba virando

mais um grande desafio.  Além da existência dessa cautela,  há o fato de que grande parte

destes  bolsões  de  despovoamento  se  encontra  em  áreas  extremamente  ricas  em

biodiversidade,  principalmente  a  região  Amazônica  14,  logo,  o  cumprimento  de  um  dos

objetivos da integração, o desenvolvimento sustentável, acaba se tornando mais um desafio

para o avanço dos projetos infraestruturais nestas regiões.

Em  terceiro  lugar,  outra  dificuldade  enfrentada  é  a  questão  das  assimetrias  e  a

centralidade dos investimentos. O plano decenal da IIRSA (2000-2010), antes da junção da

Iniciativa ao COSIPLAN evidenciava que a maior parte dos projetos se concentravam nos

eixos  Mercosul-Chile  e  Hidrovia  Paraguai-Paraná  15,  que  compreendem  as  regiões  mais

desenvolvidas da América do Sul, o que contribuía para a permanência das assimetrias. Com a

UNASUL, a agenda de projetos foi melhor distribuída entre os EID’s (Eixos de Integração e

Desenvolvimento), mas mesmo assim, as assimetrias econômicas, políticas e infraestruturais

continuam como um dos grandes obstáculos a serem vencidos para o sucesso da integração

sul-americana.

De acordo com os estudos de Nyko (2011, p. 13, grifo do autor): 

14 Apesar da Amazônia ser extremamente despovoada, esta região possui grande capacidade econômica e por
isso compreende alguns dos EID’s da IIRSA/COSIPLAN. 

15 O eixo hidrovia Paraguai-Paraná é objeto de investimentos desde a década de 60. Os projetos de melhorias
no sistema fluvial não foram executados desde aquele momento.  Hoje, apesar de possuir o segundo maior
número de projetos em seu eixo, nenhuma das obras foram concluídas neste eixo.
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A fim de evitar a materialização e o acirramento das assimetrias e disparidades
dentro do bloco, Silva (2008) ressalta que  ― “parece inevitável   e justo ‒ ‒
assumir  que a consolidação de um bloco político e econômico na região [da
América  Latina]  requer, mais  do  que  no  passado,  que  medidas  destinadas  a
promover  o  crescimento  dos  países  menores  e  mais  pobres  sejam  realmente
levadas a sério” (p.120).

Em quarto lugar, outro gargalo existente seria a própria obsolescência infraestrutural

da região 16, deficiência que se tornou mais visível com o crescimento econômico dos países

nos anos 2000 17 e como consequência, permitiu que os gargalos infraestruturais surgissem de

modo  mais  aparente,  principalmente  no  setor  de  transportes,  devido  ao  aumento  do

escoamento de produtos, principalmente de commodities.  A falta de infraestrutura torna o

processo de integração física mais dispendioso e mais demorado devido à necessidade de uma

ampla  carteira  de  projetos.  A grande  quantidade  de  obras  pode  ser  considerada  outro

empecilho à evolução da integração devido à descentralização dos projetos.

Outro  gargalo  considerável  e  crucial  para  a  continuidade  da  integração  física  sul-

americana é a falta de investidores para a execução das obras de infraestrutura, principalmente

no âmbito privado, já que a maioria dos investimentos provém de iniciativas públicas. Tratar-

se-á melhor este tema em capítulo posterior.

Por último, uma possível dificuldade seria a desconfiança dos parceiros do Brasil na

construção da integração sul-americana devido ao fato de que a Iniciativa para a integração

física e a UNASUL são projetos da Política Externa Brasileira (PEB), o que corresponderia a

uma presumível estratégia hegemônica brasileira na América do Sul, o que correria o risco de

ocasionar a individualidade política ou a resistência de alguns países devido ao receio e à falta

de crença na viabilidade dos projetos, assim como constata Nyko (2011, p. 37):

Por ter se mantido apegada à concepção convencional da integração, a Iniciativa
passou  a  enfrentar  resistência  de  alguns  governos  sul-americanos,  cujos
questionamentos, característicos do regionalismo pós-liberal, dirigem-se ao modelo
de integração voltado essencialmente ao livre comércio. 

Portanto, são estes alguns dos desafios que a integração física da América do Sul tem

de enfrentar caso queira formar um bloco sul-americano coeso, e fato é que o Brasil será um

16 O índice de infraestrutura da América do Sul, de acordo com o estudo “Trade Logistics in Global Economy”, de
2010, elaborado pelo Banco Mundial, foi de 2,53, enquanto que a média dos países desenvolvidos foi de 4,0.

17 De acordo com o relatório “IIRSA 10 años después: sus logros y desafíos”, entre 2003 y 2008 Suramérica
experimentó un ciclo expansivo de casi seis años de duración, con un crecimiento medio anual del producto
por habitante de algo más del 3%. Ese sexenio fue el período de mayor y más prolongada expansión desde
1980 y el segundo desde 1950 con tasas de incremento similares.
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dos grandes atores responsáveis, ou pelo menos se espera, na superação destes obstáculos que

dificultam, mas que não tem impedido o caminhar da integração física.
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5 IIRSA – Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana

A IIRSA (Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana), segundo

Senhoras e Vitte (2006), é um mega projeto que visa à integração física da América do Sul e

que  foi  colocado  em  atividade  num  acordo  entre  os  presidentes  dos  doze  países  sul-

americanos (excetuando-se a Guiana Francesa) no ano de 2000 em Brasília. Este acordo tem

como precedente  a  aliança  entre  os  dois  principais  blocos  sul-americanos  –  Comunidade

Andina de Nações e MERCOSUL. Conforme a leitura de Reis (2010, p. 39) “a iniciativa para

a integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) é uma das mais importantes

ações na busca da integração física do continente”. 

Tem  como  objetivo  a  “[...]  promoção  do  desenvolvimento  da  infraestrutura  de

transporte, de energia e de comunicações sob uma perspectiva regional, visando a integração

física  dos  doze  países  da  América  do  Sul  para  alcançar  um padrão  de  desenvolvimento

territorial equitativo e sustentável.” (NYKO, 2011, p. 40)

Esta iniciativa é composta por vários eixos de integração e desenvolvimento (EID’s)

criados pelo governo brasileiro na década de 1990 e que possuem como objetivo, de acordo

com Senhoras e Vitte  (2006, p.  4),  permitir  “[...]  uma plataforma física de livre fluxo de

mercadorias para potencializar o livre comércio e o desenvolvimento das populações locais de

cada país”, lembrando que a iniciativa vai além de um projeto econômico de integração. 

Os  princípios  norteadores  da  IIRSA  são:  regionalismo  aberto  (regionalismo  sem

protecionismos);  eixos  de  integração e  desenvolvimento  (regiões  organizadas  ao  redor  de

franjas multinacionais que concentram fluxos de comércio, onde se busca implementar um

padrão mínimo e comum de serviços de infraestrutura); sustentabilidade econômica, social,

ambiental e político-institucional (sustentabilidade voltada para eficiência e competitividade

dos processos produtivos, para melhor qualidade de vida da população, para o uso racional

dos recursos naturais e para o envolvimento dos atores públicos e privados no processo de

desenvolvimento   e   integração);  aumento  do  valor  agregado  à  produção;  tecnologias  da

informação; convergência normativa e coordenação público-privada. 

Os eixos foram formados de acordo com as suas especificidades no que diz respeito à

geografia  das  regiões,  ao  nível  de  integração  já  alcançado,  ao  aspecto  geoeconômico,  à

necessidade de maior cooperação político-social, à infraestrutura já existente, às regiões com

potencial  para expansão de  sua produção e  aos  aspectos  político-ambientais.  Conforme o
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Ministério do Planejamento do Brasil (2001) e a IIRSA (2011), os eixos que compunham a

Iniciativa até o ano de 2010 eram: 1) eixo Andino; 2) eixo Peru-Brasil-Bolívia; 3) eixo da

hidrovia Paraguai-Paraná; 4) eixo de Capricórnio; 5) eixo Andino do Sul; 6) eixo do Escudo

das Guianas; 7) eixo do Amazonas; 8) eixo Interoceânico Central; 9) eixo Mercosul-Chile; 10)

eixo  do  Sul.  Os  eixos  são  mais  bem  visualizados  no  mapa  Eixos  de  Integração  e

Desenvolvimento (ANEXO A).

Com uma carteira de projetos ampla e ambiciosa, a IIRSA não logrou pragmatismo na

execução das obras,  principalmente até o final de 2004, quando apresentada a Agenda de

Implementação Consensuada 2005-2010 (AIC). De acordo com o relatório da IIRSA (2010),

até junho do ano citado, a Iniciativa contou com 524 projetos, ordenados em 47 grupos de

projetos  e  que  juntos  somaram  aproximadamente  US$  96  bilhões  em  investimentos

necessários. Ao perceber a dificuldade de focalizar os fomentos e de colocar em prática os

projetos,  a  AIC foi posta  em atividade,  dos mais de 500 projetos,  foram selecionados 31

prioritários  considerados  de  alto  impacto  regional.  Com  investimentos  estimados  em

aproximadamente US$ 14 bilhões (cerca de 14% do total da carteira), tais projetos deveriam

ser executados no curto e médio prazo.

A IIRSA contava com uma estrutura institucional  baseada  em vários  comitês  para

delinear  as  estratégias  e  ações  da Iniciativa.  A parte  de  investimentos  e  desenvolvimento

ficava responsável pelo Comitê de Coordenação Técnica (CCT), composto pelos organismos

multilaterais de financiamento e que também prestavam apoio técnico, constituídos pelo BID

(Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento),  CAF  (Corporação  Andina  de  Fomento)  e

FONPLATA (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata). Atualmente, o

CCT foi mantido dentro da estrutura da IIRSA/COSIPLAN.

Como mencionado no capítulo anterior, a falta de investimentos é um dos fatores que

atravanca o andamento da integração física. Desde seu início a IIRSA não conseguiu colocar

em  ação  a  maior  parte  das  obras  de  infraestrutura,  ficando  grande  parte  delas  em  pré-

execução,  não  se  salvaram nem mesmo os  31  projetos  da  AIC,  que  também em grande

maioria não foram executados até o ano de 2010.

Portanto, sobre a IIRSA caíram uma série de críticas. Carneiro (2008) critica o perfil

dos projetos da Iniciativa que não responderam aos imperativos e prioridades da região. O

atendimento dos projetos de infraestrutura à lógica do mercado conduz a Carteira para obras

de retorno rápido e elevado, mas não as mais atraentes no que diz respeito à construção de

uma  integração  mais  profunda,  que  ultrapasse  os  confins  do  regionalismo  aberto  (livre-

comércio). Em Nyko (2011, p. 37), afirma-se que as críticas acabam se voltando “[...] sobre o
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próprio conceito de integração que se busca com a IIRSA, considerado por muitos autores

como  ‘estreito  e  insuficiente’  (COUTO,  2008;  GUDYNAS,  2008;  IGLESIAS,  2008;

MCELHINNY, 2008)”.

Por fim, cabe dizer que com a criação da UNASUL no ano de 2008, a IIRSA foi

integrada ao COSIPLAN (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento), uma

esperança para o futuro da integração, devido à institucionalização e melhorias técnicas, às

melhores condições na busca por novos investidores, principalmente privados e por último,

devido à possibilidade de repensar e reavaliar o andamento da integração física na América do

Sul. Esta nova estrutura permitirá uma possível correção das falhas cometidas nos primeiros

10  anos  de  IIRSA e  possibilitará  o  abarcamento  de  um conceito  de  integração  que  seja

sinérgico com os princípios da UNASUL 18.

18 Os princípios da UNASUL, segundo seu Tratado Constitutivo são: irrestrito respeito à soberania, integridade
e  inviolabilidade  territorial  dos  Estados;  autodeterminação  dos  povos;  solidariedade;  cooperação;  paz;
democracia,  participação cidadã e pluralismo; direitos humanos universais, indivisíveis e interdependentes;
redução  das  assimetrias  e  harmonia  com  a  natureza  para  um  desenvolvimento  sustentável.  Tratado
Constitutivo  da  UNASUL,  p.  05.  Disponível  em:  http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-
integracao-regional/unasul/tratado-constitutivo-da-unasul. 
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6 O PLANO DE AÇÃO DA IIRSA: 2000-2010

Os primeiros  resultados  visíveis  do  plano  de  ação  da  IIRSA se  deram através  da

constituição  da  Carteira  de  Projetos  em  2003-2004,  que  contava  com  335  projetos,

principalmente nos setores de transporte e de comunicações, no valor de US$ 37,47 bilhões. A

partir daí o Inventário de Projetos foi sofrendo sucessivas mudanças 19 até formar a Carteira

de 2010 que compreendia 524 projetos infraestruturais que juntos requeriam investimentos de

aproximadamente US$ 96 bilhões. Ainda no ano de 2004, após quatro anos de Iniciativa e de

resultados não muito satisfatórios devido à amplitude e ao grande número de projetos, fez-se

necessário arquitetar uma agenda à parte capaz de focalizar os esforços dos atores envolvidos

para a execução de 31 projetos prioritários da Carteira, considerados estratégicos e de alto

impacto para a integração física na América do Sul e que possuíam necessidade de maior

agilidade na conclusão das obras, através de um plano de curto e médio prazo. Constituiu-se

assim a  Agenda de  Implementação Consensuada  (AIC 2005-2010)  20,  com o  objetivo  de

concluir os projetos dentro do período de 2005 até 2010.

Os 31 projetos prioritários da AIC selecionados foram: Duplicação da Rota 14 entre

Paso  de  los  Libres  e  Gualeguaychú;  Adequação  do  Corredor  Rio  Branco-Montevideo-

Colonia-Nueva Palmira; Construção da Ponte Internacional Jaguarão-Rio Branco; Duplicação

do  Trecho  Palhoça-Osorio  (Rodovia  Mercosul);  Projeto  Ferroviário  Los  Andes-Mendoza

(Ferrocarril Trasandino Central); Rota Internacional 60-CH (setor Valparaíso - Los Andes);

Gasoduto do Noroeste Argentino; Construção da Ponte Binacional Salvador Mazza - Yacuiba

e Centro de Fronteira; Nova Ponte Presidente Franco - Porto Meira, com Centro de Fronteira

Paraguai - Brasil; Construção da Rodovia Pailón - San José - Puerto Suárez; Anel Ferroviário

de São Paulo (Trecho Norte e Sul); Controle de Fronteira Infante Rivarola - Cañada Oruro;

Construção da Rodovia Cañada Oruro – Villamontes – Tarija - Estación Abaroa (1° Etapa);

Rodovia Toledo -  Pisiga;  Pavimentação e  Melhoramento da Rodovia Iquique -  Colchane;

Reabilitação do Trecho El Sillar; Centro Binacional de Atenção de Fronteira Desaguadero;

Controle de Fronteira Cúcuta-San Antonio del Táchira, Recuperação da Navegabilidade do

Rio Meta, Corredor vial Tumaco - Pasto – Mocoa - Puerto Asís; Rodovia Paita – Tarapoto

-Yurimaguas; Portos e Centros Logísticos; Rodovia Lima - Tingo María - Pucallpa; Portos e

19 De acordo com o trabalho IIRSA (2011, p. 105) “[…] el número de proyectos en la Cartera se incrementó un
56% entre  2003-2004 y 2010 y la  inversión estimada aumentó un 157% en  términos nominales  en igual
período”. 

20 Os projetos da AIC foram definidos pelos países na VI Reunião do Comitê de Direção Executiva da IIRSA
(Lima, Novembro de 2004).
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Centros Logísticos; Porto Francisco de Orellana; Pavimentação Iñapari - Puerto Maldonado

-Inambari; Inambari - Juliaca/Inambari - Cusco; Ponte sobre o Rio Acre; Rodovia Boa Vista –

Bonfim – Lethem - Georgetown (1° Etapa: Estudos);  Ponte sobre o Rio Takutu; Rodovia

Venezuela (Ciudad Guayana) - Guyana (Georgetown) - Suriname (Paramaribo) (1° Etapa);

Melhorias na Via Nieuw Nickerie - Paramaribo-Albina y Passagem Internacional sobre o Rio

Marowijne,  Exportação  por  Envios  Postais  para  PyMEs,  Implementação  de  Acordo  de

Roaming na América do Sul.

Mesmo com uma agenda mais compacta, a Iniciativa teve dificuldades em implantar

os projetos selecionados, fato confirmado através dos seguintes dados. Somente dois projetos

foram concluídos até junho de 2010, dezenove estavam em processo de execução, oito em

pré-execução  e  dois  em etapa  de  perfil.  Os  resultados  apresentados  fizeram com que  as

críticas surgissem por parte dos estudiosos, segundo Nyko (2011, p. 38) as obras concluídas

da IIRSA foram minoria, chegando a 10% do total dos projetos. Segundo o autor, “mesmo na

AIC 2005-2010, o nível de conclusão não foi satisfatório”. Outro ponto a ser ressaltado é a

alta concentração dos projetos da AIC no setor de transportes, sendo esta área responsável por

28 projetos (90,3% do total) que totalizam US$ 7,4 bilhões (71,1% do valor total da AIC).

 No que diz respeito à participação das nações sul-americanas nos projetos, o Brasil é

o país que apresentou o maior número de projetos da AIC em seu território, foram 13, em

seguida vem a Bolívia com 9 e posteriormente, Argentina e Peru, envolvidos em 7 projetos

cada um. Cabe ressaltar que nos projetos de maior montante da Agenda a Argentina esteve

vinculada a dois projetos enquanto que o Brasil somente a um. Por último, salienta-se que o

Equador foi  o país com o menor número de projetos,  somente um, o Porto Francisco de

Orellana, um indicativo da permanência das assimetrias dentro da Iniciativa já que os países

que receberam a maior parte dos projetos, neste caso Brasil e Argentina, são também dois dos

países mais pujantes economicamente e com os maiores níveis de infraestrutura e capacidade

logística na América do Sul (ANEXO B).

Para autores como Deos e outros (2009) e McElhinny (2008), a IIRSA não conseguiu

cumprir com os objetivos propostos, não apresentou resultados que significassem um avanço

nos projetos dentro dos prazos estipulados. Apesar de a Iniciativa ser um processo no qual o

esforço pela realização dos projetos fosse pensado a partir do longo prazo, os autores rebatem

tal argumento ao levarem em consideração o descumprimento com o prazo das obras da AIC

no período de 2005-2010 21. 

21 “En cuanto a los plazos de ejecución y de acuerdo a la estimación vigente en el VI Informe de la AIC de
2010, se desprende que en 2014 el 77% de los proyectos de la Agenda estarían concluidos. Ello corresponde a
lograr 14 proyectos finalizados a fines de 2011 (sobre un total de 31), 19 a fines de 2012, 21 a fines de 2013 y
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Mesmo assim, existem os defensores, que apresentam resultados positivos da IIRSA

no processo de integração regional. Apesar das críticas em vários âmbitos, também foram

expostos  vários  benefícios  trazidos  pela  Iniciativa,  tanto  que  no  ano  de  2009,  com  a

consolidação  da  UNASUL,  a  IIRSA foi  eleita  como  foro  técnico  do  Bloco  na  parte  de

infraestrutura e planejamento (COSIPLAN). A Iniciativa permitiu um maior conhecimento da

região, criou um foro de discussão sobre a infraestrutura da América do Sul, proporcionou um

elevado número de  Reuniões  dos  Grupos Técnicos  Executivos  e  também a realização de

oficinas de capacitação, o que criou uma metodologia de trabalho em prol da integração das

infraestruturas dos países.  Significou mais um veículo de cooperação entre as nações sul-

americanas, com resultados notáveis na economia dos países através da nova infraestrutura e

também serviu como centro de mobilização de recursos para a viabilização dos projetos.

A IIRSA é um projeto de assertivas complicadas, devido à magnitude e às grandes

ambições integracionistas que o continente sul-americano faz jus, é normalidade encontrar

falhas  no  seu  processo,  mas  também  é  possível  encontrar  avanços.  O  próprio  trabalho

realizado pela Iniciativa (IIRSA, 2011, p. 116) ressalta que: 

Emprendimientos como IIRSA corresponden a un modelo de contrato incompleto,
debido  a  que  es  imposible  prever  todos  los  escenarios  en  los  que  deberá
desenvolverse la Iniciativa, los riesgos involucrados y los comportamientos de los
distintos  protagonistas.  En  este  sentido  las  instituciones,  y  los  espacios  de
construcción de consensos que las mismas proveen, son esenciales para asegurar la
sostenibilidad del proceso y la profundización de los resultados. No cabe duda, de
que IIRSA ha hecho en este aspecto un aporte muy importante. Las instancias que
contempla su organigrama han interactuado con vigor, horizontal y verticalmente, y
han tenido la capacidad de generar resultados, mostrándose como un organigrama
vivo.

Sendo assim, é possível identificar erros e acertos nos 10 primeiros anos de IIRSA, o

que permanece é a esperança deste “mega projeto” continuar evoluindo. Levando-se em conta

as  críticas  e as  falhas  já  cometidas,  que devem ser corrigidas  e investigadas,  a  Iniciativa

(atualmente IIRSA/COSIPLAN) poderá trazer resultados positivos para toda a América do

Sul,  de  maneira  proporcional,  vencendo  as  assimetrias  e  transformando o  continente  sul-

americano numa região logisticamente integrada, com viabilidade na área de transportes entre

as nações e também internamente  22 em cada Estado, com as bases energéticas dos países

24 a fines de 2014”. (IIRSA, 2011, p.109).
22 Até o final da Carteira de Projetos da IIRSA em 2010, 83% da Carteira era formada por projetos nacionais de

infraestrutura, enquanto que os binacionais correspondiam a 15% e os multinacionais a 2%. Um exemplo dos
altos investimentos em melhorias infraestruturais em âmbito nacional na América do Sul é o Plano Nacional de
Logística Integrada, lançado pelo governo de Dilma Rousseff em Agosto de 2012 e que espera atrair R$ 60
bilhões em cinco anos para obras de infraestrutura. (MONTEIRO; ROSA, 2012, on line). 
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unificadas, assim também como as telecomunicações. A América do Sul integrada sobre a

perspectiva da infraestrutura é o futuro de uma região econômica forte internacionalmente e

de um continente unido em termos políticos.
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7  A UNASUL  (União  de  Nações  Sul-Americanas)  e  o  COSIPLAN  (Conselho  Sul-

Americano de Infraestrutura e Planejamento)

A  União  de  Nações  Sul-Americanas  (UNASUL)  compreende  os  doze  países  da

América do Sul,  possui cerca de 400 milhões de habitantes e um Produto Bruto regional

próximo a quatro trilhões de dólares. Segundo Nyko (2011), os primórdios do Bloco Sul-

americano são referentes ao ano de 2004, quando foi criada a Comunidade Sul-Americana de

Nações (CASA) (nota de rodapé, texto dos Seitenfus). Tornou-se definitivamente UNASUL

em  2007,  durante  a  I  Cúpula  Energética  Sul-Americana,  na  Venezuela.  Contudo,  sua

oficialização se deu em maio de 2008 durante Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e

de Governo, realizada em Brasília, quando o Tratado Constitutivo (TRATADO..., 2008) foi

ratificado  por  Argentina,  Brasil,  Paraguai,  Uruguai,  Bolívia,  Chile,  Colômbia,  Equador,

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Julie Schmied (2007), afirma que a criação da Comunidade Sul-americana envolveu

diretamente três países (Brasil, Argentina e Venezuela) e foi uma iniciativa fundamentalmente

brasileira  23 de cooperação e complementação com um alto conteúdo político útil aos seus

membros.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE): 

[...] a UNASUL tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual,
um espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus
povos.  Prioriza  o  diálogo político,  as  políticas  sociais,  a  educação,  a  energia,  a
infraestrutura, o financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a criar a
paz  e  a  segurança,  eliminar  a  desigualdade  socioeconômica,  alcançar  a  inclusão
social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no
marco do fortalecimento da soberania e  independência dos Estados (TRATADO,
2008).

Sarti (2011, p. 182-183) afirma que a UNASUL é resultado da vontade política dos

governos  sul-americanos  e  salienta  que  o  Bloco  trouxe  avanços  consideráveis  na

institucionalização da integração:

Resultado dessa vontade política de muitos governos é o processo de criação de um
órgão do porte da União Sul-Americana de Nações – Unasul, em dezembro de 2008,
que abrange a implantação de Conselhos setoriais destinados a exercer um papel
chave na condução de questões relevantes para o desenvolvimento da região, como
o Conselho de Defesa, o de Energia, de Infraestrutura e, mais recentemente, o de
Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação (Coseccti).

23 Conferência  do  ex-presidente  Fernando  Henrique  Cardoso:  “Brasil  e  as  perspectivas  da  integração  na
América do Sul”, Lima, 22 de julho de 1999 em http://www.comunidadandina.org, março de 2005.
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Segundo relatório da FIESP de 2012, o Tratado constitutivo da UNASUL entrou em

vigor no dia 11 de março de 2011. Entre seus temas prioritários (artigo 3, alíneas (d) e (e))

estão, respectivamente: a integração energética e  o  desenvolvimento  de  infraestrutura  que

permita a interconexão da região e entre seus povos. Em 2009 foi estabelecido o Conselho

Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), cujo estatuto foi aprovado em

junho  de  2010.  O  COSIPLAN  agregou  os  trabalhos  realizados  pelo  Comitê  de  Direção

Executiva (CDE) da IIRSA, que passou a constituir o Foro Técnico do Conselho, preservando

um acervo reunido em dez anos de trabalho. O COSIPLAN também renovou, junto ao Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), à Corporação Andina de Fomento (CAF) e ao

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), a cooperação

institucional  que  essas  agências  de  desenvolvimento  regionais  mantiveram com a  IIRSA.

Destaca-se a realização da II Reunião Ministerial do COSIPLAN, em Brasília, em novembro

de 2011.  Na ocasião,  foram aprovados  o  Plano de  Ação Estratégico  (PAE)  2012-2022,  a

Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API) e o Plano de Trabalho 2012. 

Um dos objetivos do PAE foi atualizar a Carteira de Projetos da IIRSA, que em Junho

de 2010 contava com 524 projetos e com a AIC. Já na estrutura do COSIPLAN, as reformas

na Carteira resultaram em um portfólio de 531 projetos com investimentos estimados em US$

116 bilhões. Assim também como na IIRSA, criou-se uma Agenda de prioridade (API). Os

oito  eixos  de  integração  24 foram  contemplados,  por  meio  de  31  projetos  estruturantes,

divididos  em  88  projetos  individuais  organizados,  que  demandaram  em  seu  total,

investimentos orçados inicialmente em US$ 13,6 bilhões, tal como publicado após a reunião

do COSIPLAN de novembro de 2011. Dos 88 projetos individuais, seis ainda não possuíam

estimativa  de  recursos  necessários  à  sua  execução.  Entretanto,  a  FIESP  afirma  que  os

investimentos estimados são de aproximadamente US$ 21 bilhões.

Tendo como base o relatório da FIESP de 2012 sobre os oito principais eixos, têm-se

os seguintes dados e entendimentos (dados correspondentes à Agenda de Projetos Prioritários

de Integração – COSIPLAN):

Eixo Amazonas:  Conta com três projetos estruturantes, 25 projetos individuais, que

juntos somam US$ 3,485 bilhões investidos. A maior parte dos projetos deste setor é voltada

para melhorias no sistema fluvial. A rede viária do eixo alcança aproximadamente 220 mil

km, 11,02% do total das redes viárias nacionais de todos os países do eixo, apenas 12,15% das

24 O Relatório da FIESP de 2012, “Os 8 Eixos de Integração da Infraestrutura da América do Sul” não traz em
seus levantamentos o eixo do Sul e o eixo Andino do Sul.
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vias são pavimentadas. As linhas ferroviárias existentes na área de influência estão vinculadas

principalmente  aos  portos  oceânicos  e  não  oferecem  conexão  internacional.  Existe  uma

adequada infraestrutura  aeroportuária.  A melhoria  e  a  pavimentação de vias  de acesso na

Colômbia,  Brasil,  Equador  e  no  Peru  são  de  grande  importância.  A região  amazônica

caracteriza-se pela presença de ampla rede hidrográfica, essa rede alcança cerca de 20 mil km

de vias fluviais navegáveis.

Eixo Andino:  Conta com cinco projetos estruturantes, 25 projetos individuais, que

juntos somam US$3,682 bilhões investidos. Os projetos deste eixo estão relacionados com

melhorias nos centros de Controle de Fronteira e no sistema rodoviário. O Eixo Andino está

localizado  no  entorno  da  Cordilheira  dos  Andes  e  integra  áreas  da  Bolívia,  Colômbia,

Equador, Peru e  Venezuela.  A rede rodoviária  dos  países do Eixo Andino é  composta de

442.454 km de rodovias, dos quais só 15,81% são asfaltados. O estado de conservação e a

estrutura da rede de vias são deficientes. Os sistemas ferroviários são antigos e se encontram

deteriorados. Dos 11.400 km, 70,47% encontra-se em operação. Os portos do Eixo Andino

também apresentam deficiências.  Apesar da infraestrutura aeroportuária  para transporte  de

passageiros ser adequada, o transporte de cargas apresenta problemas.

Eixo Capricórnio: Conta com cinco projetos estruturantes e 18 projetos individuais,

que juntos somam US$ 3,480 bilhões investidos. O sistema ferroviário é o mais importante

centro de investimentos neste  eixo.  Desenvolve-se em torno do Trópico de Capricórnio e

passa por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai. Atualmente, a infraestrutura do eixo é

limitada e seu estado é precário. A rede viária da área de influência totaliza 505.952 km, das

quais 16,19% das redes viárias nacionais são pavimentadas. Em muitos casos, o estado de

conservação e a estrutura da rede viária do eixo são precários. A rede ferroviária dos países

integrantes alcança 74.828 km, dos quais 92,39% se encontram em operação. Todos os 14

portos  principais  possuem  instalações  adequadas,  mas  existem  problemas  de

congestionamento, devido à insuficiente infraestrutura viária e às fortes incompatibilidades

verificadas entre o desenvolvimento das cidades e seus portos. A infraestrutura aeroportuária e

o setor energético não oferecem maiores problemas. 

Eixo  Escudo  Guianês: Conta  com  três  projetos  estruturantes  e  quatro  projetos

individuais, que juntos somam US$ 1,050.8 bilhão investidos. Todo o montante investido é

voltado para o sistema de transportes rodoviário. O Eixo Escudo Guianês integra o Brasil,

Guiana, Suriname e Venezuela. A situação da infraestrutura é limitada e seu estado ainda é

deficiente. A rede viária da área abrange 119.015 km, com apenas 20,57% pavimentadas. A

rede ferroviária  é inexpressiva em termos absolutos  e tem 643 km, dos quais 297 km se
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encontram operativos.  Em relação à infraestrutura portuária marítima, todos os países têm

instalações  adequadas.  Também  há  adequada  infraestrutura  aeroportuária.  O  significativo

potencial hidrelétrico não está desenvolvido por falta de investimento e por indefinição com

relação às políticas energéticas.

Eixo  Hidrovia  Paraguai-Paraná: Conta  com  quatro  projetos  estruturantes  e  15

projetos individuais, que juntos somam US$ 1,541 bilhão investidos. Os projetos no setor

hidroviário são os principais. O Eixo Hidrovia Paraguai – Paraná é composto por Bolívia,

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele também é definido territorialmente pela área de

influência dos rios Paraguai, Paraná, Tietê e Uruguai. A rede rodoviária da área de influência

do Eixo Hidrovia Paraguai–Paraná alcança 701.672 km. No fim de 2007, apenas 13,93% das

rodovias estavam pavimentadas. A rede ferroviária tem 68.827 km de extensão, dos quais

94,42% estão em operação. Em geral, os sistemas ferroviários são antigos e encontram-se

deteriorados.  Na  infraestrutura  portuária  fluvial,  destacam-se  17  portos  importantes,  dos

quais, a maioria possui adequadas instalações. No eixo estão localizadas as maiores usinas

hidrelétricas da América do Sul.

Eixo Interoceânico Central: Conta com quatro projetos estruturantes e sete projetos

individuais, que juntos somam US$ 5,362.25 bilhões investidos. O setor que prevalece no

número de projetos é o rodoviário. O Eixo Interoceânico Central é formado por territórios da

Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru. A infraestrutura de integração deste eixo é, de maneira

geral, precária. A rede viária da área de influência tem uma extensão de 549.026 km. As vias

pavimentadas totalizam 14,96% das redes viárias nacionais. A rede ferroviária presente na

área de influência alcança 45.124 km, dos quais 88,99% se encontram em operação com

diferentes graus de qualidade do serviço. O grande gargalo que a rede ferroviária apresenta é a

ausência de conexão entre os dois oceanos. Em relação à infraestrutura portuária, todos os

portos  possuem instalações  adequadas.  Na  área  de  influência  existem dois  gasodutos  da

Bolívia para o Brasil.

Eixo  Mercosul-Chile: Conta  com  seis  projetos  estruturantes  e  sete  projetos

individuais, que juntos somam US$ 2,218 bilhões investidos. Neste eixo os projetos estão

bem distribuídos, sendo o sistema rodoviário e o ferroviário os que contam com a maior parte

das obras. O Eixo MERCOSUL–Chile incorpora a ligação dos principais centros econômicos

e os principais portos da região entre Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. A rede

viária nacional da área alcança 1.093.908 km, das quais 14,63% são pavimentadas. A rede

ferroviária totaliza 68.892 km, dos quais 87,68% se encontram em operação com diferentes

graus de qualidade do serviço. Todos os portos possuem instalações adequadas, assim como
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acontece com a estrutura aeroportuária. Na região há um gasoduto entre Argentina e Chile,

um entre Argentina e Brasil, um entre Argentina e Uruguai e um entre Argentina e Bolívia.

Eixo  Peru-Brasil-Bolívia: Conta  com um projeto  estruturante  e  com um projeto

individual,  que  juntos  somam US$ 119 milhões  investidos.  O  único  setor  envolvido  é  o

rodoviário.  A infraestrutura  da  região  é  caracterizada  como  precária,  dado  que  o  eixo

apresenta áreas muito isoladas, com barreiras naturais  importantes e com baixa densidade

demográfica. A rede viária alcança 80.736 km, com 11,96% das nacionais pavimentadas. A

rede ferroviária alcança 2.261 km, dos quais, 55,06% se encontram em operação. Em relação

aos portos, todos possuem instalações adequadas, assim como a infraestrutura aeroportuária

do eixo. Não há interconexão entre os sistemas elétricos dos três países. Na área de influência

há o oleoduto da Bolívia até o Chile.

Os dados apresentados mostram uma agenda melhor distribuída espacialmente do que

a  anterior  referente  à  IIRSA,  apesar  de  que,  mesmo com a  nova carteira  de  projetos  do

COSIPLAN,  muitas  das  obras  continuam no  papel  devido  a  fatores  como impedimentos

normativos  e  regulatórios  e  devido  à  falta  de  investidores,  principalmente  de  capitais

privados.  O  setor  de  transportes  segue  como  o  principal  setor,  com o  maior  número  de

projetos e o maior montante investido.

A estrutura  institucional  oferecida  pela  UNASUL ao processo de  integração física

tende a aprimorar o desempenho ao longo desses próximos 10 anos de PAE. Os primeiros

anos com a IIRSA, com seus estudos e avanços, permitem que certos equívocos já não sejam

mais cometidos. O que se pode esperar da segunda década de projetos e investimentos é um

maior  pragmatismo,  uma maior  capacidade  de  atrair  recursos  privados  e  de  superar  com

maiores sucessos as barreiras enfrentadas anteriormente com a Iniciativa.
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8 OS PRINCIPAIS INVESTIDORES

Devido ao fato da IIRSA ter representado uma Iniciativa que continha toda a América

do Sul, pode-se pensar que os investimentos provessem de empreendimentos governamentais

para dentro da própria organização, mas na verdade o financiamento da carteira de projetos

não é de responsabilidade da Iniciativa, que não se caracteriza como fonte de recursos, mas

sim como um lócus institucional de coordenação e intercâmbio de informações entre os países

envolvidos e as instituições financeiras regionais e sub-regionais (BID, CAF e FONPLATA).

Esta mesma estrutura se manteve com a adesão da IIRSA ao COSIPLAN.

Como  já  ressaltado,  uma  das  grandes  dificuldades  enfrentadas  para  colocar  em

execução os projetos é a falta de investidores. De acordo com Nyko (2011), BID, CAF e

FONPLATA são as instituições que fizeram parte do Comitê de Coordenação Técnica (CCT)

da IIRSA e que permaneceram com a criação do COSIPLAN, sendo responsáveis pelo apoio

técnico e financeiro aos países.

O continente sul-americano carece de uma infraestrutura adequada e que combine com

o  atual  crescimento  econômico,  por  isso  a  importância  do  processo  de  integração  física

iniciada pela IIRSA e continuada com a UNASUL através do COSIPLAN. A região investe

em média entre 1% e 3% do PIB regional enquanto os indicativos apontam a necessidade de

investimentos entre 3% e 6% por parte dos governos 25.

Os dados dos relatórios da IIRSA (2010 e 2011) ao final de 2010 apontam uma maior

participação do setor público no financiamento dos projetos e uma menor participação do

empreendimento  privado.  A tabela  localizada  no  anexo  C permite  identificar  os  tipos  de

financiamento da Carteira IIRSA.

É importante  mencionar  que boa parte  dos capitais  privados investidos  provém de

empresas brasileiras. De acordo com Mellado e Ali (2011), alguns dos principais grupos são:

BNDES, Odebrecht e Petrobras.

25 Em entrevista  coletiva  realizada  na  FIESP, Maria  Emma  Mejía  (2012),  Secretária  Geral  da  UNASUL
afirmou o seguinte: “[…] estamos invirtiendo una cifra que ni siquiera llega al 3% del PIB en infraestructura
cuando deberíamos, para por lo menos acercarnos a los valores asiáticos, estar entre 5 y 8% en infraestructura.
En el ranking del Fórum Económico Mundial de infraestructura, nuestro primero país, de 142, está en el puesto
45, el rezague es tal que tenemos que invertir en las próximas décadas por lo menos 2 o 3 puntos del PIB en
infraestructura,  y  esto  es  un desafío  que la  única  forma de complementarlo es  con  una obra  conjunta de
infraestructura de proporciones enormes como la que estamos presentando y que de ahí en adelante, de estos
531 proyectos, sigamos a este ritmo por dos o tres décadas para poder superar estos 5 puntos que todavía nos
faltan del PIB en infraestructura y de esta posición donde nuestro primero país esta apenas en el puesto 45. Un
ejemplo,  Colombia  invierte  1% del  PIB en  infraestructura,  esta  en  el  puesto  109 en  el  ranking  mundial,
Colombia que es un país con un crecimiento de 4%, creció 6% este año, el  rezague en infraestructura es
enorme y es el desafío que tenemos por abordar”.
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Passando da perspectiva da IIRSA para o COSIPLAN, o processo de financiamento

não teve muitas alterações, seguindo a lógica de que quem continua pagando a integração

física entre os países são os tesouros nacionais, Estados, Províncias, municípios e os órgãos de

fomento (BID, CAF, FONPLATA). Os investimentos, entre os anos de 2004 e 2011 foram

incrementados em 200%, já o investimento privado, o qual é primordial para o avanço dos

projetos, não logrou muitas alterações, entre os anos de 2009 e 2011 ele praticamente não

aumentou. Cumpre ressaltar que os organismos como o BID e a CAF oferecem variados tipos

de crédito e facilidades para a iniciativa privada investir na Carteira de Projetos.

Também é preciso salientar, que como já visto, a maior parte dos projetos estão dentro

do escopo nacional dos países. Desta maneira, os esforços na busca de financiamento para as

obras de infraestrutura tendem a serem realizados de maneira individual por cada governo,

apesar de que a posição da UNASUL seja a de conformar um sistema único, tendo em vista

que os interesses individuais de cada país contribuem para a permanência das assimetrias do

continente sul-americano 26.

Outra  questão  importante  é  a  atuação  do  BNDES  (Banco  Nacional  de

Desenvolvimento) como financiador de um bom número de projetos que envolvem a Carteira

COSIPLAN. Esta é uma situação polêmica,  já que o BNDES é um banco governamental

brasileiro  no  qual  a  maior  parte  financiada  é  direcionada  a  projetos  nos  quais  empresas

brasileiras estejam envolvidas ou senão a grupos internacionais amparados pelo Banco, que

devem estar envolvidos em projetos dentro do território brasileiro. Muitos estudiosos apontam

as ações do BNDES como uma possível estratégia brasileira de domínio da região, o que não

é plausível a outros governos sul-americanos.

Dos  projetos  financiados  pelo  BNDES ou  em análise  prospectiva  se  destacam os

seguintes.  Na  Venezuela,  a  construção  do  metrô  de  Caracas,  do  estaleiro  Astialba  e  da

Siderúrgica Nacional; na Colômbia, o Transmilenio (transporte urbano); no Equador, a Usina

Hidrelétrica de São Francisco;  no Peru,  Bayovar  (captação e  abastecimento de água)  e o

gasoduto  Camisea;  no  Chile,  Carros  ferroviários  do  metrô  de  Santiago  de  Chile  e  a

Transantiago  (transporte  urbano);  na  Argentina,  a  estação  de  tratamento  de  esgoto  de

26 Em entrevista  coletiva realizada em evento da FIESP, Cecílio  Pérez Bordón (2012),  Ministro de Obras
Públicas e Comunicação do Paraguai afirmou o seguinte: “Con respecto al financiamiento se ha activado un
grupo de trabajo de financiamiento y garantías, que es el que está trabajando dentro del ramo de los delegados
buscando mecanismos para  la  financiación.  Se va a buscar  un sistema único,  pero  hasta  ahora cada país
(porque he dicho que cada proyecto ya es prioritario), ya lo esta ejecutando, parte de cada proyecto que afecta a
cada país o ya esta construido (siendo rehabilitado, mejorado o potenciado y si no esta construido esta ya en
estudio de factibilidad, es el caso por ejemplo del corredor bioceánico Paranagua-Antofagasta) (…), por esto
digo  que inicialmente  cada  país  esta  buscando su propio  financiamiento,  pero  este  grupo de  trabajo  esta
haciendo eso, ese estudio y no es solo este grupo, cada gobierno dentro de sus contactos diplomáticos esta
buscando estos mecanismos.”
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Berazategui, abastecimento de água Las Palmas e ampliação dos gasodutos TGS e TGN; no

Uruguai, construção da rede de gás de Montevidéu. 

O assunto acerca dos investimentos na integração física da América do Sul tem sido

arguido  como  um  dos  temas  imprescindíveis  para  a  evolução  dos  projetos.  A  baixa

participação do setor privado tem sido uma das barreiras enfrentadas. Com o rearranjo da

IIRSA à UNASUL através do COSIPLAN, a tendência é a de que os fomentadores privados

tendam a aumentar devido à maior confiança na institucionalidade do Bloco e também devido

a uma busca aberta por parte da UNASUL de parceiros econômicos para a execução dos

projetos de infraestrutura, que ainda carecem de muitos investidores, mas que possuem alta

rentabilidade,  principalmente  em  longo  prazo.  Outra  alternativa,  além  dos  atuais

investimentos,  poderia  ser  a  criação  de  um  fundo  ao  molde  do  que  foi  realizado  no

MERCOSUL, através do FOCEM e do que foi  realizado na União Europeia e que ainda

persiste  como forma de manutenção do funcionamento  da integração física na  Europa  27.

Existe  também  a  perspectiva  de  que  o  Banco  do  Sul  (LEOPOLDO,  2012)  entre  em

funcionamento em 2013, o que seria mais uma opção para investimentos e um instrumento

para desafogar os governos, que tem financiado boa parte dos projetos e das despesas da

integração a partir de seus próprios tesouros nacionais, tendo em vista que os outros países

sul-americanos não possuem fontes de financiamento como o BNDES.

27 Disponível em: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A América do Sul, nos últimos 12 anos, tem passado por um processo de integração

mais intensificado, apesar de haver vários empecilhos. Um gargalo dos mais perceptíveis que

contribui para o atraso da integração política da América do Sul é a instabilidade doméstica

em diferentes países do Cone Sul e a conflituosidade entre os vizinhos. Tendo em vista que o

processo  de  integração física  depende  dos  esforços  de  cooperação  entre  os  países,  Pablo

Lacoste  (2005)  afirma  que  a  integração  das  infraestruturas  no  continente  sul-americano

somente  desempenhou  um  bom  papel  em  momentos  de  calmarias  e  de  boas  relações

diplomáticas. O que se nota durante os últimos 12 anos do processo de integração física, é

uma coincidência de fatos, uma América do Sul que convive com um turbilhão de conflitos e

disparidades políticas,  sem mencionar  as ameaças externas (tráfico de drogas,  competição

com a economia chinesa) e simultaneamente, uma América do Sul que busca aumentar seu

nível de integração, através de novos Blocos e Iniciativas.

Nos capítulos anteriores, foi possível notar que o continente sul-americano, no quesito

infraestrutura  é  carente,  possui  um  setor  de  transportes  mal  integrado  e  defasado,  com

aeroportos  e  portos  de  grande  importância  com  suas  capacidades  esgotadas,  ferrovias

sucateadas  e  insuficientes,  além  de  uma  enorme  malha  rodoviária  dotada  de  enormes

problemas  de  conexão  e  infraestrutura  básica.  O significado  disso  é  uma perda  logística

significativa em uma das poucas regiões do globo que está crescendo economicamente. José

Tavares de Araujo Junior (2009-2010, p. 34) afirma que “[...] para promover a integração de

mercados, a diminuição dos custos de transporte é mais importante do que a redução de tarifas

(Fogel, 1964; Fishlow, 1965; Keller e Shiue, 2008)”, o que demonstra a importância de um

sistema de transportes viável e efetivo. O alto número de projetos e investimentos neste setor

de acordo com os relatórios da IIRSA (2010 e 2011) e do COSIPLAN (2011) é um reflexo da

prioridade dada a esta esfera.

Durante  este  período,  de  2000  até  2012,  a  política  externa  brasileira  passou  por

mudanças que alteraram o modo como o Brasil vê a América do Sul, o Cone Sul se tornou a

principal região, as estratégias brasileiras se voltaram com força para os seus vizinhos e para o

sonho de uma forte integração entre as nações sul-americanas.  Nesse ínterim, Fausto e Sorj

(2011, p.22) entendem que:



33

[...]  o  Brasil  tem uma grande  contribuição  a  dar  ao  processo  de  integração  em
sentido lato, não só pelos grandes recursos financeiros e institucionais de que dispõe,
mas também pelo poder brando que obteve, dentro e fora da região. Esse poder
advém do fato de que o país mostrou-se capaz, internamente, de fazer da democracia
e  da  diminuição  da  pobreza  e  da  desigualdade  dois  processos  que  se  reforçam
mutuamente  e,  externamente,  de  moderar  conflitos  e  liderar  iniciativas  de
cooperação entre países.

As posições tomadas pelo Brasil com relação à América do Sul no final do governo de

Cardoso  e  mantidas  com  afinco  durante  os  dois  mandatos  do  governo  Lula  trazem

prospecções de que a tendência brasileira é a de aprimorar suas artimanhas e estratégias para

integrar a região, sejam os objetivos brasileiros interpretados como subimperialistas ou não. O

governo  Dilma  Rousseff  e  o  Itamaraty  demonstram sinais  de  que  continuarão  firmes  no

fortalecimento  da  aproximação  entre  os  países  e  na  manutenção  da  integração  das

infraestruturas, com a busca de novos investidores privados e com a implantação de novos

órgãos  de  auxílio.  Como  menciona  Sarti  (2011),  o  Banco  do  Sul,  apesar  de  progredir

lentamente, permitirá que a integração avance entre governos subnacionais e municípios.

Como já antes relatado, os avanços brasileiros sobre a região vem sendo questionados,

devido a uma possível estratégia brasileira de fazer da América do Sul sua máquina de retorno

econômico e  político  e  não de construir  uma região conjuntamente,  que busca  vencer  as

assimetrias do Cone Sul e distribuir os benefícios da integração. O MERCOSUL, a IIRSA e a

UNASUL são projetos da PEB, e são encarados, assim como o BNDES, como estratégias do

Brasil de inserção no continente sul-americano. Fausto e Sorj (2011, p. 19) alegam que:

[...] a simpatia política por governos vizinhos não se traduz em um compromisso
efetivo  de  financiamento  de  projetos  orientados  por  uma  visão  integrada  do
desenvolvimento da região. Esta afirmação é bem ilustrada pela ínfima proporção de
recursos que o Brasil destinou ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul
(Focem) e as restrições impostas nos financiamentos do BNDES, a obras realizadas
fora do país, à contratação de fornecedores locais.

Além disso, a ideia que se tem de que o Brasil é indispensável para a América do Sul

não é compactuada por todos os países, já que existem níveis de dependência distintos das

nações  com  relação  ao  Brasil.  Países  como  Chile,  Colômbia  e  Venezuela,  que  possuem

economias especializadas e parceiros econômicos externos definidos e com certo histórico de

negociações, não veem no Brasil um parceiro fundamental, o que não quer dizer que não

enxerguem o Brasil como um importante parceiro e ente crucial para a consolidação da região

enquanto Bloco. Isso significa que o Brasil tem que dispensar maiores cautelas quanto a estes
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países, pois não são governos que se alinharão incondicionalmente aos planos brasileiros de

se firmar enquanto “global player” (ALBUQUERQUE, 2009-2010 e FAUSTO; SORJ, 2011).

E o futuro da integração física da América do Sul diante desta conjuntura de caminhos

e descaminhos, como ficará? Como pensar o Cone Sul, no que abrange este tema daqui a mais

10 ou 20 anos? 

Nestes  12  anos,  desde  a  criação  da  IIRSA  até  os  dias  de  hoje,  muitas  coisas

aconteceram  e  influenciaram  o  desenvolvimento  da  integração  da  infraestrutura  sul-

americana. Viu-se que as dificuldades são várias e variadas, viu-se também que a Iniciativa

funcionou  em  seus  primeiros  10  anos  e  que  apesar  das  expectativas  não  terem  sido

integralmente alcançadas, houve desenvolvimento. Nota-se que o desenrolar da IIRSA acabou

desembocando no interior do mais recente Bloco de Nações Sul-americanas,  a UNASUL.

Parece haver esperança sobre a União de Nações Sul-americanas, principalmente devido ao

fato de que os demais blocos regionais nunca demonstraram maior contundência. Até mesmo

o  MERCOSUL  que  ainda  continua  vivo  não  logrou  avançar  para  além  de  uma  união

aduaneira incompleta. Os trabalhos realizados com a IIRSA e incorporados ao COSIPLAN

demonstram  seriedade  por  parte  da  UNASUL  quanto  à  questão  da  integração  das

infraestruturas, já que este é um assunto gritante no quis diz respeito ao atraso da região.

Viu-se que a evolução da integração regional da América do Sul, com o objetivo de se

tornar  uma  região  mais  competitiva  internacionalmente  e  de  diminuir  as  assimetrias  do

continente em todos os âmbitos, convive com divergências e óbices históricos, diplomáticos,

econômicos, sociais, infraestruturais e políticos. O interessante é que mesmo apesar de tantos

empecilhos, a integração física vem caminhando e a atual conformação traz boas perspectivas

para os anos vindouros. 

O que se pode aguardar em um futuro próximo depende das vontades dos países sul-

americanos  e  também  do  próprio  cenário  internacional,  para  saber  assim  se  o  atual

crescimento  internacional  permanecerá  e  se  os  altos  investimentos  em  infraestrutura

corresponderão às necessidades da região. Mas o fato é que a integração física abrange setores

que ultrapassam o escopo econômico, ela se estende para as áreas social, ambiental e política,

sendo a união das  infraestruturas  um instrumento  para  o fortalecimento destes  setores.  A

integração física, pelos dados apresentados, consiste não só em unir as malhas de transporte,

energia e telecomunicações dos países, mas também em recuperar o que já existia e que se

deteriorou e que já não mais atende ao desenvolvimento da América do Sul.

 Onde fica o Brasil nesta história? Até agora, ele se colocou como o grande mentor da

integração, apesar das várias críticas. Tal feito permite pensar o Brasil daqui a 10, 20 anos
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ainda  como  o  carro  chefe  da  guinada  da  região,  cabe  aos  futuros  governos  brasileiros

reservarem  esforços  para  a  América  do  Sul  (diplomáticos,  econômicos,  políticos)  e,

sobretudo, se prepararem para dispenderem cada vez mais recursos para o desenvolvimento

do processo de integração.

Por último, com o fim de ressaltar os pontos cruciais notados durante este trabalho

para que a integração física continue avançando, viu-se que a solução de conflitos e crises

democráticas  e  diplomáticas  é  imprescindível.  Alternativas  de  financiamento,  incentivo  à

participação privada na execução dos projetos, disposição dos maiores em se disporem em

favor  dos  menores,  manutenção  do  crescimento  econômico  da  região,  são  outros  pontos

indispensáveis. Durante estes próximos anos de COSIPLAN, saber-se-á se a PAE não tomará

os  rumos da  AIC (falha  quanto  aos  prazos  estipulados)  e  se  daqui  a  alguns anos haverá

benefícios concretos por meio destes caros, porém tão profícuos projetos.
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ANEXOS

ANEXO A – Eixos de Integração e Desenvolvimento

Fonte: Relatório IIRSA, 2010. http://www.iirsa.org
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ANEXO B – Nível de desempenho logístico dos países da América do Sul

Fonte: Elaborado por FIESP, a partir de Banco Mundial, ano base 2010.
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ANEXO C - Tipos de Financiamento da Carteira IIRSA

Fonte: IIRSA 10 años después: sus logros y desafíos. (p. 99). Disponível em: http://iirsa.org
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