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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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A IIRSA e a evolução do processo de Integração em Infraestrutura na América do Sul

Rúbia Áisa Marcondes da Fonseca1

Resumo

Este trabalho busca analisar como a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional  Sul-Americana  (IIRSA),  incorporada  pelo  Conselho  Sul-Americano  de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), atua no processo de integração em infraestrutura 

na América do Sul,  além de seus  avanços e  limitações.  Refere-se a  um dos capítulos do 

relatório de pesquisa em andamento “O Brasil e a Integração em Infraestrutura na América do 

Sul”, que busca analisar o papel da política externa brasileira no processo de integração em 

infraestrutura no âmbito da América do Sul. De tal forma, procura demonstrar a evolução do 

processo de integração em infraestrutura na América do Sul, seus avanços e entraves, assim 

como avaliar a posição brasileira neste cenário.

Introdução

Parte da pesquisa “O Brasil e a Integração em Infraestrutura na América do Sul” busca 

compreender o papel da IIRSA no processo de integração em infraestrutura dos países sul 

americanos. Desta forma, este trabalho busca analisar a evolução da carteira de projetos do 

órgão e como a questão dos financiamentos influem para o avanço das obras. 

O Brasil teve um importante papel para o avanço da integração regional. A partir da 

década de 1980, a política externa brasileira  percebeu a  necessidade de aproximar-se dos 

países do Sul, e empreendeu esforços para aproximar-se de seus vizinhos. A aproximação com 

a Argentina e a resolução das suas pendências com este país foi essencial para o processo, 

tornando  possível  a  criação  da  IIRSA,  em 2000,  na  Primeira  Reunião  de  Presidentes  da 

América do Sul, seguindo a metodologia brasileira em infraestrutura.

1Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus 
de  Franca.  Pesquisadora  em  Iniciação  Científica  PIBIC/CNPq,  com  o  tema  O  Brasil  e  a  Integração  em 
Infraestrutura na América do Sul.  Membro do Laboratório de Novas Tecnologias  de Pesquisa em Relações 
Internacionais (LANTRI) e da REPRI- Rede de Pesquisa sobre Regionalismo e Política Externa que congrega 
pesquisadores de várias universidades brasileiras e instituições de pesquisa. Participa também do Observatório 
de Política Externa (Opex), vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).
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Assim,  este  trabalho  traz  um  histórico  da  criação  da  carteira  de  projetos  da 

IIRSA/COSIPLAN,  assim  como  sua  evolução  em  número  de  projetos  e  do  montante 

investido. 

Discussão e Resultados

A integração demanda altos financiamentos, que demandam retornos a longo prazo, o 

que  gera  incertezas  e  apreensões  por  parte  dos  investidores  privados,  seja  por  mudanças 

políticas, oscilações econômicas tanto no âmbito interno quanto no internacional, e também 

demanda investimentos e garantias de estabilidade dos governos nacionais.

A  Iniciativa  de  Integração  em  Infraestrutura  Regional  (IIRSA)2,  um  audacioso 

projeto de integração firmado pelos 12 países da América do Sul,  foi  criada em 2000 no 

âmbito da Primeira Reunião de Presidentes da América do Sul, com a finalidade promover o 

alinhamento da estrutura física regional com as necessidades comerciais dos países.

A IIRSA foi proposta e elaborada de acordo com a metodologia em infraestrutura do 

governo  brasileiro,  e  se  baseia  em  eixos  geográficos  de  integração,  a  princípio  foram 

definidos 12 Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) e atualmente reduziram-se para 9 

eixos.  As linhas norteadoras seriam os dez princípios básicos para o desenvolvimento em 

infraestrutura elencados na reunião, nos quais os projetos deveriam ser baseados.  Os eixos de 

integração atuais são:

2 Os projetos da IIRSA incluem as áreas de transporte, comunicação e energia.
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Fonte: COSIPLAN (2016).

A carteira de projetos do IIRSA/COSIPLAN passa por um exercício de atualização a 

cada ano, como parte do plano de trabalho do órgão. Segundo os dados disponíveis no site 

oficial,  referentes  até  o  ano  de  2015,  ela  conta  com  593  projetos  de  integração  em 

infraestrutura,  sendo  489  nacionais,  97  binacionais  e  7  multinacionais,  nos  setores  de 

transporte,  energia  e  comunicações,  com  um  investimento  aproximado  de  US$  182.436 

milhões, em todo o território da América do Sul. Desses projetos, 103 são prioritários, sendo 

74 nacionais, 26 binacionais e 3 multinacionais, totalizando US$ 21.135,5 milhões.
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Desse total de projetos, 478 estão na carteira ativa do COSIPLAN, correspondendo a 

um valor de investimento estimado em US$ 156.323 milhões, e 115 projetos estão concluídos, 

totalizando um valor de US$ 26.113. Ainda há 173 projetos em fase de pré-execução e 191 

sendo  executados.  É  possível  observar  a  lentidão  na  execução  dos  projetos  e  o  modesto 

número de obras concluídas em relação ao número total de projetos contidos na carteira.

Quanto  aos  financiamentos  dos  projetos  de  infraestrutura  da  IIRSA,  o  aporte 

financeiro  da iniciativa sustenta-se pelo setor  público,  privado e público-privado.  O setor 

público  financia  482  obras,  totalizando  um  montante  de  US$115.318,7  mi;  os  recursos 

privados são responsáveis por dar aporte a 70 obras, com valor estimado em US$34.865,8 mi; 

e os financiamentos público-privados são de US$ 32.251,1 mi,  representando 41 obras de 

infraestrutura.

A iniciativa  tinha  como  base  o  regionalismo  aberto,  e  sendo  assim,  objetivava 

diminuir  as restrições dos fluxos comerciais na região através da infraestrutura. O projeto 

pretendia promover a integração política, econômica e social no sub continente através da 

melhoria do aparato físico interligando territórios, favorecendo o comércio entre os países. A 

iniciativa contou com financiamentos do BID3, a CAF4 e o FONPLATA5.

Na III  Reunião de Presidentes da América do Sul,  ocorrida em 2004 no Peru,  foi 

aprovada a Agenda de Implementação Comensurada 2005-2010. Na ocasião, os presidentes 

dos 12 países definiram 31 projetos que seriam prioritários para a integração e deveriam ser 

finalizados até  2010, formando uma agenda extremamente modesta  em relação à  que era 

considerada inicialmente, que contava com mais de 300 projetos. Como aponta Araújo (2009), 

o  andamento  dos  projetos  depende  da  manutenção  de  um  quadro  político  e  econômico 

favorável tanto interna quanto externamente. O receio atrelado a desconfianças nesse sentido 

culminam na grande dificuldade da IIRSA, a escassez de recursos. A partir das informações 

contidas no site oficial, é possível perceber que o número de projetos vem aumentado, assim 

como o investimento estimado anual. Porém, esse crescimento ainda é bastante modesto.

3 Banco Interamericano de Desenvolvimento. Possui sede nos Estados Unidos e financia projetos de cunho 
econômico, social e institucional no âmbito da América Latina e Caribe.
4A Corporação Andina de Fomento tem sede em Caracas e é uma instituição financeira multilateral com o 
objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a integração regional.
5 Fundo Financeiro  para  Desenvolvimento  da  Bacia  do  Prata,  apoia  iniciativas  para  o  desenvolvimento  e 
integração física.
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FONTE: IIRSA (2016)

De tal  modo,  a  integração em infraestrutura  é  essencial  para  a  afirmação desses 

ideais propostos pela UNASUL, pois a redução das assimetrias regionais na questão física, na 

medida  em  que  torna  menores  as  diferenças  entre  os  países,  facilita  a  aceitação  de  um 

discurso de formação de uma identidade conjunta e  aumentar  a cooperação. Os discursos 

presidenciais  nesse  sentido  possuem  uma  simbologia  marcante,  apesar  de  haver  muitas 

divergências entre os líderes sul-americanos sobre o processo de integração.

Em  2009,  foi  criado  no  âmbito  da  UNASUL  o  Conselho  de  Infraestrutura  e 

Planejamento  (COSIPLAN),  que  incorporou  a  IIRSA como  fórum técnico.  A criação  do 

Conselho  teve  como objetivo  colocar  a  inciativa  em consonância  com os  novos  padrões 

almejados  pelos  governos,  além  de  dar  novo  fôlego  aos  esforços  de  integração  em 

infraestrutura. Nas palavras de Honório (2013):

O estatuto do COSIPLAN, aprovado em Quito em 2009, estabeleceu como objetivos 
gerais: desenvolver uma infraestrutura para a integração regional reconhecendo e 
dando continuidade ao logros e avanços da IIRSA, incorporando-a em seu marco de 
trabalho; fomentar a cooperação regional na planificação e infraestrutura mediante 
alianças  estratégicas  entre  os  Estados  membros  da  UNASUL;  promover  a 
compatibilização  dos  marcos  normativos  existentes  entre  os  países  membros  da 
UNASUL que regulam o desenvolvimento e operação da infraestrutura na região e 
identificar  e  impulsionar  a  execução  dos  projetos  prioritários  para  a  integração 
avaliando alternativas para seu funcionamento.
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Desde  a  incorporação  ao  COSIPLAN,  o  número  de  projetos  da  IIRSA  cresceu 

continuamente  ano a  ano,  de  forma modesta,  com exceção de  uma estagnação em 2014, 

quando os projetos e investimentos não evoluíram. Voltou a crescer em 2015, com a criação 

de  dez  novos projetos  e  US$24.705,2  milhões  a  mais  em investimentos.  É  demonstrado, 

então, que apesar de a importância da integração em infraestrutura ser percebida pelas nações 

sul americanas, ela ainda caminha a passos lentos, e o Conselho não possui grande eficiência 

em alavancar o montante de investimentos para acelerar e aumentar a criação e execução de 

projetos. O número de projetos concluídos ainda é bastante pequeno se comparado ao total de 

projetos da carteira do COSIPLAN.

FONTE: COSIPLAN (2016).

Dos doze países beneficiados pelos projetos da IIRSA, a Argentina é o país que mais 

possui o maior número de projetos, 185 dos quais 21 são prioritários, seguida pelo Brasil, com 

99 projetos, sendo 18 prioritários, e o Peru, com 75 projetos.
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FONTE: COSIPLAN (2016).

A análise  da  conjuntura  apresentada  acima  permite  perceber  que,  a  despeito  dos 

esforços empreendidos pelo bloco, em específico pelo COSIPLAN, em alavancar a integração 

em  infraestrutura  na  região,  seu  avanço  ainda  é  pouco  expressivo,  e  ainda  há  pouca 

capacidade em arrecadar fundos para investir nos projetos, o que causa grandes atrasos no 

setor e faz com que a integração em infraestrutura pelos países da América do Sul e seus 

consequentes benefícios continuem sendo postergados.

Conclusões
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A criação da IIRSA, portanto, foi um passo fundamental para o desenvolvimento da 

integração em infraestrutura na América Latina, sendo o papel do Brasil fundamental neste 

processo, e a sua incorporação pelo COSIPLAN como fórum técnico em 2009 proporcionou 

um  impulso  aos  esforços  de  integração,  ao  adaptar-se  melhor  aos  interesses  e  padrões 

almejados pelos governos integrantes da UNASUL.

Porém, apesar da importância da questão da infraestrutura ser percebida pelos países 

como algo  essencial  e  se  buscar  promove-la,  e  da  carteira  de  projetos  da  IIRSA crescer 

continuamente, da mesma maneira que seu investimento total a cada ano, observa-se que este 

crescimento ainda é modesto e a execução dos projetos ainda é lenta, o que atrasa a integração 

neste sentido e os benefícios que estes investimentos poderiam trazer para a região.
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