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RESUMO 

 
OLIVEIRA, Silvio Mattoso Gonçalves de. A Unasul e o Futuro da Integração 

Sul-Americana : Uma Visão sobre a Posição do Brasil à luz das Teorias das 
Relações Internacionais, 2010. 129 fls. Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, na área de 

concentração de Política Internacional, como requisito parcial à obtenção do grau de mestre.  

A União das Nações Sul Americanas - UNASUL – é um bloco de integração regional que foi 

criado em 23 de maio de 2008, na cidade de Brasília, a partir da assinatura do seu Tratado 

Constitutivo, firmado pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e pela Venezuela. A assinatura do Tratado Constitutivo da 

UNASUL, além de outras metas ambiciosas, pretende dar continuidade ao processo de 

integração regional, iniciado há algum tempo por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com 

a assinatura do Tratado de Assunção, o qual instituiu o Mercado Comum do Sul – Mercosul. 

Esse estudo tem como objeto a dinâmica da UNASUL, buscando contribuir para uma 

compreensão, a partir de uma ótica política e estratégica, do seu significado como mudança de 

paradigma no relacionamento sulamericano, oportunidade de aceleração do desenvolvimento 

econômico e social dos países membros e a projeção internacional da região num mundo 

multipolar. Ademais, será analisado o andamento do processo de integração regional, 

analisando os objetivos previstos no Tratado Constitutivo da UNASUL e a posição do seu 

maior sócio – o Brasil - em relação ao bloco. A política externa brasileira em relação ao 

processo de integração também é analisada, suas motivações e principais entraves. A hipótese 

desenvolvida no trabalho, é que  postura brasileira diante da integração – movida por 

interesses antes estratégicos que comerciais e com um perfil de atuação realista –buscando 

consolidar a condição do Brasil de líder regional e de potência média, com capacidade de 

atuação efetiva em questões internacionais de relevância, o Brasil tem na UNASUL um dos 

pontos de apoio para sua estratégia, sem que, no entanto, ainda hesite em arcar com 

determinados custos implicados pela liderança do processo de integração regional. 

Palavras-chaves: UNASUL; América do Sul; relações internacionais; integração regional; 

política externa brasileira; instituições internacionais. 
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Introdução 

 A União das Nações Sul Americanas - UNASUL – é um bloco de integração regional 

que foi criado em 23 de maio de 2008, na cidade de Brasília, a partir da assinatura do seu 

Tratado Constitutivo, firmado pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e pela Venezuela. Em seu artigo primeiro, os 

Estados partes decidem constituir a União de Nações Sulamericanas – UNASUL, como uma 

organização dotada de personalidade jurídica internacional. Ainda de acordo com o texto 

desse documento, o estabelecimento da União de Nações Sulamericanas tem como objetivo: 

A União de Nações Sul-americanas tem como objetivo construir, de maneira 
participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, 
social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as 
políticas sociais, a educação, a energia, a infra-estrutura, o financiamento e o meio 
ambiente, entre outros, com vistas a 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 CONSTITUTIVO DA UNASUL, ARTIGO 2) 

 A assinatura do Tratado Constitutivo da UNASUL pretende dar continuidade ao 

processo de integração regional, iniciado há algum tempo por Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai, com a assinatura, em 26 de março de 1991, do Tratado de Assunção, o qual instituiu 

o Mercado Comum do Sul – Mercosul.  O Tratado instituidor do Mercosul, em seu artigo 1, 

também busca estreitar os laços entre os países, dispondo o seguinte: 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, 
entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à 
circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; o 
estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 
comum e relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados (...);   

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes (...) 
a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, e o 
compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 
pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. (TRATADO DE 
ASSUNÇÃO, ARTIGO 1) 

 O Mercosul, entretanto, tem encontrado dificuldades para dar continuidade ao 

aprofundamento do processo de integração regional. Depois de um início animador, com um 

crescente aumento as relações comerciais intra-bloco, os países integrantes se depararam com 

uma série de obstáculos ao estreitamento das relações de integração, tendo dificuldades em 

coordenar sua política macroeconômica e, principalmente na eliminação das barreiras 

comerciais. Desvios em relação aos princípios e normas instituidoras do processo de 
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integração tem sido uma constante, criando entraves no avanço para etapas mais profundas e 

pondo em dúvida sobre a viabilidade do bloco regional. 

 Não obstante as dificuldades encontradas para estreitar as relações de integração, seja 

no âmbito do Mercosul, como também no da Comunidade Andina, a recente constituição da 

União Sul-Americana de Nações mantém o objetivo final das suas antecessoras e que já foi 

conquistado pela união européia : integração, fortalecimento político e criação de uma 

identidade continental. O insucesso das negociações bilaterais entre Mercosul e a 

Comunidade Andina há tempos apresentam sinais de que os objetivos almejados dificilmente 

poderão ser atingidos sem a presença de uma base sólida de cooperação, o que mostra que 

ainda há muito o que ser feito para a concretização das ambiciosas metas da UNASUL. 

 Esse estudo tem como objeto a dinâmica da UNASUL, buscando contribuir para uma 

compreensão, a partir de uma ótica política e estratégica, do seu significado como mudança de 

paradigma no relacionamento sulamericano, oportunidade de aceleração do desenvolvimento 

econômico e social dos países membros e a projeção internacional da região num mundo 

multipolar. Ademais, será analisado o andamento do processo de integração regional, 

analisando os objetivos previstos no Tratado Constitutivo da UNASUL e a postura do seu 

maior sócio – o Brasil - em relação ao bloco. A política externa brasileira em relação ao 

processo de integração também é analisada, suas motivações e principais entraves.  

 A hipótese desenvolvida no trabalho é que o Brasil vem, estrategicamente, buscando 

uma posição de liderança sub-regional, de forma a atingir uma condição de potência mediana 

no cenário internacional, com isso, o Brasil pode ver na UNASUL o início de regionalização 

em que o seu poder seja o predominante, o que proporcionaria ao país uma plataforma para o 

lançamento de reivindicações de mais presença em outras esferas, como o conhecido pedido 

de cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

 Nesse diapasão, faz-se uma análise dos objetivos da política externa brasileira para a 

UNASUL, à luz da interpretação das correntes teóricas das relações internacionais acerca dos 

processos de integração regional. Segundo nosso entendimento, pode-se enquadrar a postura 

brasileira numa interpretação realista, o que dificulta a composição de interesses e o 

aprofundamento da cooperação, não obstante o fato dos acordos de integração regional serem 
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vistos pelas correntes neo-funcionalista e institucionalista como arranjos cooperativos que 

buscam ganhos que não seriam obtidos pelos Estados caso atuassem isoladamente. 

 A análise do processo de criação da UNASUL, bem como as assimetrias existentes 

dentro desse bloco, demonstrará que, até então, não se produziu o efeito esperado pela teoria 

neofuncionalista, de que quanto maior a interdependência entre os países, maiores os 

incentivos para a cooperação e o aprofundamento do acordo de integração. Além disso, a 

UNASUL ainda apresenta uma fraca institucionalidade.  

 De acordo com o neofuncionalismo, níveis crescentes de interdependência conduzem 

a um processo contínuo de cooperação. O conceito proposto por Haas, de spillover1 ou 

transbordamento, é um dos conceitos chave para o neofuncionalismo, e representa o efeito 

pelo qual os primeiros passos do processo de integração geram novos problemas que somente 

podem ser resolvidos com mais cooperação. Desse modo, a cooperação entre os Estados em 

uma determinada área acaba por levar à necessidade de cooperação em outras áreas, que não 

estavam anteriormente previstas.  

 As instituições também desempenham um papel central de acordo com a abordagem 

neofuncionalista. A expectativa desta abordagem é a de que, conforme aumentem as 

interações econômicas de uma determinada região, os governos em questão se achem na 

necessidade de um trabalho conjunto baseado em instituições, a fim de garantir que as 

interações continuem e se expandam. 

 Assim, embora uma comunidade de países constitua uma instituição internacional, 

dotada de personalidade jurídica própria e autônoma em relação à personalidade dos Estados 

que a compõem, ela própria e os objetivos traçados em seus tratados de fundação apenas se 

operacionalizarão através do cumprimento de fases peculiares. Para se consolidar uma ordem 

comunitária, portanto, o bloco deverá superar gradativamente algumas etapas. Os Estados que 

pretendem formar um grupo regional escolhem, a partir de seus interesses, o grau de 

                                                            
1 Todas as citações em língua estrangeira deste trabalho são apresentadas em livre tradução. 
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associação pretendido, levando-se em consideração que cada nível de integração corresponde 

a uma renúncia crescente de competências próprias de sua soberania nacional.2 

  Por essa razão, alguns grupos já atingem os objetivos para que foram criados 

ao consolidar uma simples Zona de Livre Comércio, que implica o livre intercâmbio de bens 

entre os Estados, nos moldes da Associação Européia de Comércio Livre (em inglês, 

European Free Trade Association - EFTA) e do North American Free Trade Association 

(NAFTA) –, ou no estágio seguinte, da União Aduaneira, que implica, além da liberalização 

do intercâmbio comercial, assim como na Zona de Livre Comércio, a adoção de uma Tarifa 

Externa Comum (TEC) em relação a terceiros países não-membros, tal qual o BENELUX, 

que uniu Bélgica, Holanda e Luxemburgo desde 1968. 

 A União Européia, o exemplo do mais avançado grau de integração regional 

observado até o momento, cumpriu, ao largo de seus mais de cinqüenta anos de formação, 

cada um dos estágios reconhecidos pelos estudiosos do tema, passando pelo estágio do 

Mercado Comum, onde além da livre circulação de bens entre seus membros e da União 

Aduaneira, também se estabelece o livre fluxo de pessoas, serviços e capitais, atingindo em 

seguida, a fase da União Econômica e Monetária, onde são combinadas as características do 

Mercado Comum com a harmonização das políticas econômicas e monetárias. 

 Deve-se frisar, entretanto, que embora seja aquele o modelo seguido por praticamente 

todos os grupos, noções como as de Mercado Comum, União Econômica e Monetária, não 

são privativas do processo de integração europeu, mas se encaixam dentro de uma tipologia 

de modelos de integração regional que respondem a distintas fases e graus de integração 

econômica.  

 Assim, no primeiro capítulo, fazemos uma análise dessas fases, tomando-se por base o 

processo de integração europeu, sem esquecer que ele é apenas um modelo, sem necessidade 

de segui-lo na íntegra, dependendo das circunstâncias particulares históricas e econômicas de 

cada organização, afinal, a classificação serve para mostrar de que forma o processo de 

integração pode evoluir passando por etapas cada vez mais profundas de integração. 

                                                            
2  GUERRA, Sidney César Silva. Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
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 No capítulo segundo, buscaremos analisar a postura brasileira diante da UNASUL, por 

meio de uma leitura baseada nas interpretações das correntes teóricas acerca do processo de 

integração regional. A abordagem neofuncionalista nos mostrará a importância do papel 

desempenhado pelas instituições, pois, segundo essa teoria, à medida que as interações 

econômicas de uma região aumentam, os governos tendem a se preocupar com o 

fortalecimento das instituições, como forma de garantir a continuidade e o crescimento das 

interações.  

 Apesar das críticas recebidas devido à dificuldade de aplicação dessa teoria em alguns 

contextos regionais, a idéia central de que a interdependência entre os Estados provoca o 

aumento na cooperação e nos arranjos formais de integração, bem como a importância das 

instituições internacionais na cooperação, tais argumentos serviram de base para o 

desenvolvimento de outras perspectivas no âmbito da integração regional.   

 Nesta esteira, foram construídas as bases do pensamento institucionalista liberal, que 

além não desprezar a importância da interdependência complexa entre os países, levou em 

consideração alguns aspectos do pensamento realista, quais sejam: o papel de ator principal 

desempenhado pelos Estados e a adoção do princípio da anarquia como princípio regente do 

sistema internacional, admitindo que as ações estatais são, via de regra, explicadas a partir de 

estratégias de sobrevivência e de competição pelo poder. Assim, ante a descentralização, as 

incertezas e a imprevisibilidade no tocante às intenções dos atores estatais, faz-se necessária a 

criação de mecanismos que ajudem a superar esses problemas de ação coletiva, decorrentes da 

anarquia internacional.   

 Segundo essa perspectiva, as instituições são vistas como uma resposta ao problema 

da falta de transparência nas ações e intenções dos atores, conferindo assim, maior 

previsibilidade e segurança no relacionamento entre os Estados. Logo, as instituições 

serviriam como vetor decisivo para o cálculo dos atores e para o modo como eles definem 

seus interesses. As instituições, além de contribuir para o aumento do fluxo de informações 

entre os Estados, permitem o controle do cumprimento dos compromissos assumidos por eles, 

fortalecendo assim, as estratégias de cooperação e aumentando, consequentemente,  os ganhos 

conjuntos das partes. 
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 A terceira corrente abordada, o neo-realismo, enxerga os atores como unidades 

egoísticas e auto-interessadas que competem pelo poder e pela auto-preservação no cenário 

internacional. Por esse motivo e pela situação de anarquia do sistema internacional, sob uma 

aparente superfície de ações cooperativas, estariam subjacentes interesses implícitos de 

ganhos de poder frente a outros Estados e de busca por posições de hegemonia regional. 

 Assim, essas três correntes – neofuncionalismo, institucionalismo neoliberal e 

neorealismo, fornecerão o aparato teórico para o desenvolvimento desse estudo. Com isso, no 

segundo capítulo, essas teorias serão explicitadas mais detidamente, com seus postulados 

teóricos e perspectivas relacionadas ao processo de integração regional.  

 No terceiro capítulo será analisada a criação da UNASUL, em termos de sua estrutura 

institucional, seus antecedentes, a importância da América do Sul unida para o Brasil, as 

assimetrias existentes no bloco, seus principais objetivos, os avanços realizados na 

cooperação entre os países, os desafios que a UNASUL enfrenta para concretizar o sonho da 

integração regional. 

 Por derradeiro, no quarto capítulo serão apresentadas as conclusões deste estudo, 

extraídas a partir da compreensão de como esses dois fatores – a criação da UNASUL e a 

postura do Brasil em relação ao bloco – se relacionam, tomando-se como fundamento as 

teorias das relações internacionais aplicadas ao processo de integração regional. 
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Capítulo 1 - A INTEGRAÇÃO REGIONAL E SUAS ETAPAS 

1.1 Noções gerais sobre o fenômeno de integração regional 

A sociedade internacional sempre se caracterizou por uma relação horizontal de 

coordenação das soberanias nacionais, em que o individualismo de cada um dos Estados se 

sobrepunha aos interesses comuns do grupo social. 

Na última metade do século XX, todavia, a experiência exitosa da formação e 

desenvolvimento do bloco comum europeu foi responsável pela mudança de alguns 

paradigmas. O modelo de integração comunitário nasce, então, fincado em bases verticais, em 

que a soberania dos Estados assume nova configuração, submetendo-se aos interesses 

supranacionais da comunidade. O individualismo estatal dá espaço à supremacia do interesse 

coletivo. 

Assim, embora uma comunidade de países constitua uma organização internacional, 

dotada de personalidade jurídica própria e autônoma em relação à personalidade dos Estados 

que a compõem, ela própria e os objetivos traçados em seus tratados de fundação apenas se 

operacionalizarão através do cumprimento de fases peculiares. Para se consolidar uma ordem 

comunitária, portanto, o bloco deverá superar gradativamente algumas etapas. Os Estados que 

pretendem formar um grupo regional escolhem, a partir de seus interesses, o grau de 

associação pretendido, levando-se em consideração que cada nível de integração corresponde 

a uma renúncia crescente de competências próprias de sua soberania nacional.3  

Por essa razão, alguns grupos já atingem os objetivos para que foram criados ao 

consolidar uma simples Zona de Livre Comércio, como a Associação Européia de Comércio 

Livre (em inglês, European Free Trade Association - EFTA) e o North American Free Trade 

Association (NAFTA) –, ou no estágio seguinte, da União Aduaneira, tal qual o BENELUX, 

que uniu Bélgica, Holanda e Luxemburgo desde 1968. 

A União Européia, o exemplo do mais avançado grau de integração regional 

observado até o momento, cumpriu, ao largo de seus mais de cinqüenta anos de formação, 

cada um dos estágios reconhecidos pelos estudiosos do tema. Deve-se frisar, entretanto, que 

                                                            
3 GUERRA, Sidney César Silva. Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
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embora seja aquele o modelo seguido por praticamente todos os grupos, noções como as de 

mercado comum, união econômica e monetária não são privativas do processo de integração 

europeu, mas se encaixam dentro de uma tipologia de modelos de integração regional que 

respondem a distintas fases e graus de integração econômica. 

Passemos, então, à análise dessas fases, tomando-se por base o processo de integração 

europeu, sem esquecer que ele é apenas um modelo, sem necessidade de segui-lo na íntegra, 

dependendo das circunstâncias particulares históricas e econômicas de cada organização. 

 

1.2 Etapas do processo de integração  

1.2.1 Zona de Livre Comércio 

O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – 

GATT 1947) conceitua a primeira das etapas do processo de integração em seu artigo XXIV. 

8. b., dispondo que 

se entenderá por zona de livre comércio, um grupo de dois ou mais territórios 
aduaneiros entre os quais se eliminem as tarifas alfandegárias e as demais 
regulamentações comerciais restritivas (exceto, na medida em que seja necessário, 
as restrições autorizadas em virtude dos artigos XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) com 
respeito ao essencial dos intercâmbios comerciais dos produtos originários dos 
territórios constitutivos de dita zona de livre comércio (GATT: 1947, tradução 
nossa4). 

 

Uma zona de livre comércio caracteriza-se inicialmente pelo estabelecimento de 

tarifas preferenciais para, no momento seguinte, eliminar todas as barreiras interiores à 

circulação de mercadorias, sejam de natureza aduaneira ou não. Em outras palavras, são 

abolidos quaisquer obstáculos às importações e exportações de produtos originários de 

Estados-membros da zona, desde que se cumpra um requisito: a comprovação, através de 

certificados de origem, que a maior parte da mão-de-obra e das matérias-primas provêm 

efetivamente de um dos países do bloco de livre comércio. 

                                                            
4 A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties 
and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, 
XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in 
products originating in such territories.  
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Destarte, resta clara a preocupação dupla dessa fase: de um lado, busca-se o 

desenvolvimento do comércio entre os países membros e, ao mesmo tempo, procura-se 

proteger os meios de produção da concorrência dos mercados exteriores.  

Nas relações comerciais com terceiros, entretanto, conservam os Estados-membros 

total liberdade de atuação. E esta denominada liberdade é interpretada sob dois aspectos. 

Primeiro, não estão os países proibidos de firmar negócios com outros países não 

componentes do bloco, nem mesmo em relação àqueles produtos que recebam tratamento 

especial pelas normas comunitárias. Segundo, nas relações com esses Estados fora do âmbito 

da zona de livre comércio, sobre as importações e exportações incidirão todas as tarifas e 

barreiras comerciais, salvo se as partes contratantes tenham celebrado acordo específico para 

tal fim que, ressalta-se, estará totalmente alheio à regulamentação comunitária.  

A maior parte dos atuais blocos econômicos optou por essa modalidade de integração. 

Exemplo é a Associação Européia de Comércio Livre (EFTA), que surgiu como reação à 

criação da Comunidade Econômica Européia (CEE)5, por proposta do Reino Unido, que 

inicialmente participou das negociações do Tratado da CEE, porém, retirou-se logo de início 

do processo por não desejar participar de uma União Aduaneira, muito menos de um Mercado 

Comum, como preceituava os objetivos da CEE. Sua idéia era criar uma zona de livre 

comércio, mas os Estados-membros da Comunidade Européia do Carvão e Aço (CECA), em 

especial a França, opunham-se a isto. Assim, o Reino Unido propôs, ao resto dos Estados-

membros da OECE6, a criação da EFTA, que se constituiu após a assinatura do Convênio de 

Estocolmo, em 4 de janeiro de 1960, entre Reino Unido, Áustria, Noruega, Suécia, 

Dinamarca, Portugal e Suíça, mas que, diante das adesões às Comunidades Européias criadas 

pelo Tratado de Roma, só é composta atualmente por Noruega, Suíça, Islândia (desde 1970) e 

                                                            
5 A CEE (Comunidade Econômica Européia), juntamente com a CEEA ou EURATOM (Comunidade Européia 
da Energia Atômica), foi fruto das negociações estabelecidas no Comitê Intergovernamental de Especialistas, 
cujas conclusões ficaram assentadas no conhecido Informe Spaak. Este informe serviu de base às negociações e 
à assinatura, em 24 de março de 1957, do Tratado de Roma, que criava a CEE e a CEEA e entrou em vigor em 1 
de janeiro de 1958, englobando França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com o objetivo de 
desenvolvimento das atividades econômicas no conjunto da Comunidade e formação de um mercado comum 
entre os países membros. 
6 A OECE (Organização Européia de Cooperação Econômica) foi uma resposta ao Plano de Reconstrução 
Européia, mais conhecido como Plano Marshall, proposto em uma Conferência na Universidade de Harvard em 
05 de junho de 1947 pelo então Secretário de Estado norte-americano General George Marshal. No mês seguinte 
à conferência, 16 Estados, ficando fora Alemanha, Espanha e os países do leste por pressões soviéticas, 
aceitaram a oferta e decidiram administrar em conjunto a ajuda americana mediante a criação da OECE em 16 de 
abril de 1948, a que se somou em 1949 a Alemanha Ocidental, e que contava com Canadá e os Estados Unidos 
como associados, contudo, sem direito a voto.  
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Liechtenstein (desde 1991) que, entretanto, conservam sua finalidade inicial de formar tão só 

uma zona de livre comércio, sem nenhum propósito de integração política que superasse o 

âmbito das relações econômicas.  

Além da EFTA, o Grupo dos Três, composto pela Colômbia, México e Venezuela, e o 

NAFTA, que reúne Estados Unidos, Canadá e México são outros exemplos de blocos de 

países que se cingiram à formação de uma zona de livre comércio. 

Na América Latina a primeira tentativa de implantação de uma área comum com esse 

escopo se deu, em 1960, com a criação pelo Tratado de Montevidéu da Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC), que previa o estabelecimento em 12 anos de uma 

zona de livre comércio, tal qual a congênere européia EFTA. Diante do fracasso de tal 

iniciativa, em 1980, procedeu-se a uma reformulação do tratado constitutivo, instituindo a 

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), presente até os dias de hoje, 

conservando os mesmos fins da antiga organização. O próprio Tratado de Assunção, que criou 

o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), estabelece, em seu art. 8º, letra “c”, que “os 

Estados-partes realizarão consultas entre si para negociar esquemas amplos de desgravação 

tarifária, tendentes à formação de zonas de livre comércio com os demais países membros da 

Associação Latino-Americana de Integração – ALADI.”  

 

1.2.2 União Aduaneira 

Lograda a zona de livre comércio e eliminados os obstáculos interiores, o passo 

seguinte no processo de integração é o estabelecimento de uma tarifa exterior comum às 

importações de produtos oriundos de terceiros países.  

No texto do acordo do GATT, ficou assentado no artigo XXIV. 8. a. que 

se entenderá por união aduaneira, a substituição de dois ou mais 

territórios aduaneiros por um só território aduaneiro, de maneira:  

i) que as tarifas alfandegárias e as demais regulamentações comerciais 

restritivas (exceto, na medida em que seja necessário, as restrições 

autorizadas em virtude dos artigos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) 
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sejam eliminadas em relação ao essencial dos intercâmbios comerciais 

entre os territórios constitutivos da união ou, ao menos, no que 

concerne ao essencial dos intercâmbios comerciais dos produtos de 

ditos territórios; e 

ii) que a reserva das disposições do parágrafo 9, cada um dos 

membros da união aplique ao comércio com os territórios que não 

estejam compreendidos nela tarifas alfandegárias e demais 

regulamentações do comércio que, em substância, sejam idênticos 

(GATT: 1947, tradução nossa7). 

 

Assim, os produtos que venham do exterior do bloco têm que abonar os mesmos 

direitos alfandegários independentemente do país onde ingressaram na Comunidade.   

Se na fase anterior os Estados estavam livres para negociar com terceiros, agora eles 

perdem o poder de negociar as taxas de aduana, ficando essa tarefa delegada aos órgãos 

comunitários competentes, que estabelecem uma política comercial comum aos Estados-

membros, em substituição às políticas nacionais, como se todos eles formassem um único 

território. A formação de uma união aduaneira já implica, portanto, uma cessão de parte da 

soberania dos Estados sensivelmente maior que na zona de livre comércio. É esse o preço que 

os países pagam pelo progresso no processo de integração comunitária. 

Daí decorre que, uma vez introduzido no território aduaneiro, o produto oriundo de 

fora recebe tratamento igual aos bens produzidos no interior da Comunidade. Desta forma, 

põe-se fim à exigência dos certificados de origem para que os produtos possam circular dentro 

do bloco, pois se o bem é extrazona, inevitavelmente sobre ele já terá incidido a tarifa comum 

para ingressar no bloco.  

                                                            
7 A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more 
customs territories, so that (i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, 
those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the 
trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in 
products originating in such territories, and, (ii) subject to the provisions of paragraph 9, substantially the same 
duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of 
territories not included in the union.  
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A União Européia atingiu esse estágio de integração já em 1969. Convém destacar, 

entretanto, que o plano desenhado pelo Tratado de Roma em 1957 não podia e nem se 

realizou de um simples golpe, posto que as economias dos Estados membros estavam 

estabelecidas sobre determinadas estruturas protecionistas nacionais. Não se podia parar o 

relógio e começar desde o zero. Por isso, fizeram-se necessárias medidas ou períodos 

transitórios que tornaram possível a realização progressiva daqueles princípios. E o primeiro 

grande objetivo a superar era a constituição de uma união aduaneira.  

Assim, de início, duas foram as medidas implementadas: a diminuição progressiva das 

tarifas alfandegárias existentes e o aumento gradativo das importações. Todavia, no mesmo 

ritmo em que se desmontavam os entraves alfandegários intracomunitários, fazia-se 

necessário estabelecer aos poucos uma tarifa exterior comum. Em 1969, então, antes mesmo 

de finalizar os períodos transitórios previstos no Tratado constitutivo, havia logrado-se a 

união aduaneira.  

Se trazida a idéia em relação ao MERSOSUL, o estabelecimento de uma tarifa exterior 

comum sempre foi motivo de grandes discussões. Desde as primeiras medidas tomadas para a 

consolidação da zona aduaneira, o bloco se viu dividido entre aprofundar a união aduaneira 

com os quatro países originários (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), em direção ao 

mercado comum, ou ampliar o mercado por um acordo de livre comércio com outros países, 

posição esta que prevaleceu. Conseqüência do rumo tomado, o que temos hoje na América do 

Sul, especialmente após a constituição da UNASUL, não passa de uma imperfeita união 

aduaneira, sem uma tarifa externa comum vigente em toda a extensão do território 

comunitário.  

1.2.3 – Mercado Comum 

 Superadas as etapas anteriores, o que pressupõe a consolidação de uma tarifa exterior 

comum, o processo integracionista exige a liberalização de todos os fatores produtivos, não 

somente das mercadorias, objetivo já atingido, mas também de trabalhadores, serviços e 

capitais entre os nacionais dos Estados-membros.  

 O Mercado Comum, também chamado de Mercado Interior ou Mercado Único 

compõe-se, portanto, de quatro liberdades fundamentais.  
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 A primeira das liberdades traduz-se na livre circulação de bens, escopo das duas 

primeiras fases, que supõe, como já visto, em primeiro lugar, uma política comercial comum 

mediante a supressão de todas as restrições ao comércio intracomunitário e a harmonização 

das legislações dos Estados membros e, a seguir, o estabelecimento da Tarifa Externa Comum 

frente a terceiros Estados. 

 Pela livre circulação de trabalhadores, vê-se o obreiro como um fator econômico, 

com liberdade de entrada, deslocamento, residência e possibilidade de trabalhar em igualdade 

de condições com as dos trabalhadores nacionais.  

 A eliminação da discriminação, destaca-se, deve abranger tanto o acesso como o 

exercício do trabalho. Assim, os trabalhadores assalariados, incluindo os permanentes como 

aqueles de temporada, estendendo-se também a seus familiares, farão jus às mesmas 

vantagens sociais e fiscais que os trabalhadores nacionais, o que demanda a coordenação dos 

regimes de Seguridade Social, para assegurar não só a igualdade de trato mas, também, a 

acumulação de cotização e a possibilidade de cobrar prestações sociais ainda que resida em 

território de outro Estado-membro. 

 A nacionalidade e o deslocamento de um Estado membro para outro são, pois, os dois 

únicos requisitos exigidos para beneficiar-se desta liberdade, cujo objetivo fundamental é a 

não discriminação por razão de nacionalidade. Os Tratados podem até prever situações 

excepcionais em razão de segurança e saúde pública que restrinjam o exercício pleno dessa 

liberdade, desde que as mesmas limitações sejam opostas a um nacional.  

 Faz-se mister chamar a atenção para um fato que certamente deva acontecer nos 

processos de integração que cheguem a esse estágio, tal qual se passou na União Européia. 

Quando um novo país ingressa em um acordo de associação econômica regional, geralmente 

apresentará sua economia em estágio de desenvolvimento mais atrasado que o conjunto 

comunitário. Desta forma, no início, observar-se-á um acelerado êxodo de seus trabalhadores 

para outros países da comunidade em busca de melhores condições de trabalho. Ultrapassado 

o período de transição e alcançando a economia o nível almejado, ocorre o fluxo inverso, 

retornando os obreiros a seu país pelo desejo de viver em sua pátria, que agora lhe oferece 

novos e suficientes postos de trabalho. 
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 Pouco a pouco, entretanto, passa-se a desconsiderar o trabalhador apenas no sentido 

econômico e surgem regulamentações, as chamadas diretivas de liberdade de circulação e 

residência para outros casos, quando se começa a falar não de livre circulação de 

trabalhadores, mas sim de liberdade de circulação de pessoas, quando o reforço dos 

controles nas fronteiras externas e a uniformização da política de imigração, asilo e vistos 

tornam-se ainda mais importantes.  

 A terceira das liberdades fundamentais desdobra-se em duas: a livre prestação de 

serviços e a liberdade de estabelecimento, ambas relacionadas também ao trabalhador como 

fonte produtiva, mas não àquele obreiro assalariado, e sim aos trabalhadores por conta 

própria, ou seja, os empresários individuais, as sociedades e os trabalhadores autônomos.   

 O acesso e o exercício de uma atividade econômica independente pode se realizar, 

portanto, de duas formas: mediante o estabelecimento em outro Estado membro, ou por meio 

da prestação de serviços. Em princípio, as duas liberdades referem-se ao exercício das 

mesmas atividades, variando as condições de seu exercício. 

 Por direito de estabelecimento se entende aquela instalação material, estável e 

permanente de uma pessoa física ou jurídica nacional de um Estado membro no território de 

outro Estado membro, com o fim de exercer nele uma atividade não assalariada de natureza 

econômica, englobando tanto o estabelecimento principal como os secundários, tais como 

sucursais e filiais. 

 Já por livre prestação de serviços, deduz-se o exercício de atividades econômicas não 

assalariadas a partir de um estabelecimento situado no território de um Estado membro e 

destinado a um beneficiário que resida no território de outro Estado membro. Indispensável, 

então, tratar-se de um serviço de caráter transfronteiriço, que pode se efetivar pelo 

deslocamento do prestador do serviço (como o advogado que vai ao encontro do cliente para 

prestar-lhe assistência jurídica), do objeto negociado (exemplo, programas de computadores), 

ou do próprio destinatário da prestação (exemplo, o paciente que se desloca para receber 

atendimento médico).  

 O estabelecimento se diferencia do serviço, pois, em primeiro lugar, aquele supõe uma 

vontade de permanência e estabilidade no Estado receptor, ao passo que a prestação de 

serviços representa um caráter temporal e não estável. Ademais, é de destacar que a realização 
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efetiva do direito de estabelecimento implica necessariamente o deslocamento de pessoas de 

um Estado para outro, deslocamento este que não se requer quando se fala em prestação de 

serviços. 

 Nesse contexto, merece destaque o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (em 

inglês, General Agreement on Trade in Services - GATS) que, desde janeiro de 1995, na 

esteira das atividades da Organização Mundial de Comércio (OMS), busca estender aos 

serviços o sistema multilateral de comércio de mercadorias empreendido por meio do Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Da leitura de seu preâmbulo, pode-se inferir que a 

contribuição do GATS para o comércio mundial de serviços se baseia em dois pilares 

principais: assegurar a crescente transparência e previsibilidade de regras relevantes e 

promover a liberalização progressiva dos serviços, através de sucessivas rodadas de 

negociações, como instrumento de promoção do crescimento da economia de todos os estados 

membros e o desenvolvimento dos países em desenvolvimento. 

 Por fim, a última das quatro liberdades determina ser livre a circulação de capitais. 

Isso significa a supressão de todas as restrições aos movimentos de capitais e das 

discriminações em razão da nacionalidade.  

 Entende-se por movimento de capital as transferências de caráter autônomo de um 

Estado membro a outro ou, dentro de um mesmo Estado, as transferências a um não residente, 

salvo se havidas no âmbito da livre circulação de mercadorias ou serviços.  

 Não se pode olvidar, contudo, que esta liberalização do movimento de capitais só 

alcançará seu objetivo se atrelada a uma forte regulamentação, no sentido de evitar fugas de 

capital. Isto porque, principalmente em momentos passageiros de crise financeira, o investidor 

tende a transferir suas reservas em direção a mercados nos quais os depósitos estejam 

garantidos, e a liberdade de circulação de capitais sem estabelecimento de regras para essas 

transferências facilitariam a evasão das divisas e, por conseqüência, o pleno exercício dessa 

quarta liberdade comunitária.  

 Na União Européia, a efetivação dessa liberdade foi levada a cabo de forma 

progressiva, em três etapas. Na primeira, foram adotadas listas das distintas operações de 

capital, qualificando-as de acordo com os graus de liberalização. Na segunda fase, a partir de 

1º de julho de 1990, consagrou-se a liberação total e incondicional de todos os movimentos de 
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capital. A seguir, com a entrada em vigor do Tratado de Maastrich, em 1º de novembro de 

1993, a liberdade de capitais alcançou seu ápice, estendendo-se também aos pagamentos. 

 Deve-se salientar que essa liberdade só atinge por completo seus objetivos na fase 

seguinte do processo de integração comunitário, da União Econômica e Monetária, quando se 

desdobrarão esforços para consolidar a cooperação monetária e a coordenação das políticas 

econômicas entre os países membros. 

1.2.4 União Econômica e Monetária 

 De acordo com a doutrina da integração, constitui o último estágio do processo 

integracionista. O objetivo a ser alcançado é a atribuição da política monetária e cambial para 

uma autoridade comunitária supranacional que obrigue com suas decisões aos Estados 

membros. É a consolidação da noção de soberania compartilhada ou supranacionalidade.

 Característica marcante dessa fase é a entrada em funcionamento de um sistema 

integrado entre o Banco Central Comunitário e os Bancos Centrais Nacionais, que será 

responsável pelo desenvolvimento da política monetária do bloco, ditando critérios de 

convergência entre as economias dos países membros. Isso ocorre e é necessário exatamente 

porque a idéia é que se possa ter maior controle sobre o capital.  

 Tudo isso prepara a comunidade para a adoção de uma moeda única, tal qual se fez 

com o Euro, que desde 1999 já indexava alguns títulos da dívida pública e circulava 

juntamente com as moedas nacionais em alguns países dentro da União Monetária. A partir de 

1º de janeiro de 2002, foi adotada como moeda única da União Européia, o que para o 

MERCOSUL é ainda um sonho distante consoante assevera Jorge Fontoura: 

 Tanto zonas de livre comércio, como uniões aduaneiras ou mercados comuns 

não podem prescindir de certo índice mínimo de interação e, fatalmente, 

interdependência. Não podemos, entretanto, pelos limites do possível, dispor de uma 

moeda comum. Brasil e Argentina estão muito distantes de poderem renunciar ao 

exercício de política monetária como atributo nacional, decorrente da transferência 

de soberania que a criação de moedas supranacionais requer. No Brasil, inclusive, 

discutimos com gravidade e liturgia a concessão de independência ao Banco Central 
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(...) há todo um complexo jurídico e constitucional impeditivo à adoção de moeda 

comum, com a acepção que se dá ao Euro. 8 

 Sintetizando essa fase do processo comunitário, atente-se para as palavras do professor 

português Mendonça Pinto, para quem: 

 A integração monetária surge, de facto, como conseqüência lógica e 
inevitável do aprofundamento da integração nos domínios comercial, produtivo e 
financeiro, assim como também será um potente mecanismo de convergência das 
políticas económicas e de aproximação dos comportamentos sociais nos vários 
Estados-membros, originando, a prazo, uma maior integração política. De certo 
modo, pode dizer-se que no processo da União Monetária, para além dos 
argumentos económicos, há também uma intenção política de manter a Europa no 
caminho da integração. Tal como uma bicicleta só se mantém em equilíbrio se 
estiver em andamento, assim também a integração monetária parece ser agora a 
força necessária para fazer avançar a EU, vindo a propósito citar Jacques Rueff, o 
economista conselheiro do general De Gaulle, que em tempos escreveu: ´A Europa 
far-se-á pela moeda, ou não se fará`.” 9  

 Resta claro, assim, que para ter sido efetivada esta última fase do processo 

integracionista, necessitou-se de regulamentações específicas entre os membros desde a fase 

inicial da integração. Esta cooperação entre os membros, contudo, não poderia ser construída 

com base em um modelo de intergovernabilidade, insuficiente para atingir os objetivos 

logrados, mas sim a partir de uma nova noção de supranacionalidade que ainda se encontrava 

em fase formação.   

 

 

 

 

 

                                                            
8  FONTOURA, Jorge. Limites constitucionais a parlamentos regionais e à supranacionalidade : o dilema dos 
blocos econômicos intergovernamentais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 40, n. 159, jul./set. 
2003. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/886>. Acesso em: 06 de abril de 2010. 
9  MENDONÇA PINTO, 1995 apud  ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & União Européia: 
estrutura jurídico-institucional. Cuiabá: Juruá, 2002, p.53. 
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CAPÍTULO 2 - AS TEORIAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

APLICADAS AO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL  

2.1 – Neo realismo  

 O estudo das relações internacionais com caráter “científico” remonta ao período 

posterior à Primeira Guerra Mundial. O primeiro departamento de Relações Internacionais foi 

criado em 1917, na universidade escocesa de Alberystwyth, com uma preocupação normativa 

como foco: organizar uma disciplina em torno do estudo da questão da guerra e, 

especificamente, com o fim de proteger a humanidade de suas conseqüências desastrosas. 

Nesse contexto, duas obras se destacam como importantes estudos das Relações 

Internacionais: Vinte anos de crise, de Edward Carr e A Política entre as Nações, de Hans 

Morgentthau. A primeira delas foi publicada em 1939, poucos meses antes da eclosão da 

Segunda Guerra Mundial, pelo diplomata britânico aposentado Edward Hallet Carr e nela, o 

diplomata criticava a visão normativa dos primeiros acadêmicos das RI - Relações 

Internacionais, chamados por ele de idealistas, e, segundo Carr, os estudos deveriam se focar 

em como o mundo realmente funcionava e não em seu dever ser. De acordo com o estudioso, 

a utopia, o idealismo e as preocupações ético-morais dos idealistas das Relações 

Internacionais, os impediu de desenvolverem mecanismos de análise que possibilitassem a 

percepção antecipada da proximidade da Segunda Guerra Mundial. 

 Em seus estudos, Carr procurou definir um segundo grupo, chamado por ele de 

realistas, os quais buscavam analisar as relações entre os países como elas realmente são, 

desprovidas de idealismos e utopias, e mais preocupada com a busca pelo poder e com os 

jogos de interesse que fazem parte da dinâmica da política internacional. Esse debate 

promovido por Carr sobre o confronto entre idealistas e realistas ficou conhecido na área 

acadêmica das Relações Internacionais como o primeiro grande debate da teoria das Relações 

Internacionais. Enquanto o primeiro grupo tinha como objetivo estudar uma maneira de tornar 

o mundo mais pacífico, o segundo grupo queria estudar os modos ao alcance dos Estados para 

que pudesse garantir sua sobrevivência.10 

                                                            
10 CARR, Edward Hallet. Vinte anos de crise – 1919-1939. Brasília:UNB,1981. 
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 Nessa mesma linha, a obra Política entre as Nações, de Hans Morgentthau, também 

buscava se distanciar do idealismo presente no período entre Guerras e na criação da Liga das 

Nações, ao tentar se aproximar mais de uma análise realista das relações entre os países. O 

início da Segunda Guerra Mundial, mostrando a prevalência de aspectos concernentes à 

competição pelo poder, acabou favorecendo a vitória ideológica dos realistas, culminada com 

a publicação do livro de Morgentthau em 1948 e consolidando a enorme influência do 

pensamento realista para o período vindouro. 

 Os estudiosos das Relações Internacionais, ao longo do século XX, foram atribuindo 

contornos próprios ao ramo das RI, na tentativa de lograr mais autonomia e legitimidade face 

às Ciências Sociais. Nessa caminhada rumo à independência, seus pensadores procuraram as 

raízes históricas da teoria das Relações Internacionais, de forma a comprovar de que não se 

estava diante de uma ciência embrionária, mas e sim, de um ramo do conhecimento que há 

tempos já era objeto de estudo pela humanidade. Assim, foram alvo de destaque as obras de 

Tucídides, Maquiavel e Hobbes, por serem obras onde já se podia antever premissas e 

princípios próprios do realismo, tais como a guerra, a sobrevivência e o estado de natureza. 

 Nesse contexto, Tucídides é tido como precursor de um assunto clássico das Relações 

Internacionais: a guerra. Ele, que após ter feito carreira como militar, decidiu estudar as 

estratégias da guerra, tendo a Guerra do Peloponeso como seu objeto de análise. Para os 

realistas, um dos legados deixados por Tucídides é a idéia de que o medo de não sobreviver 

ou de deixar de existir é a  motivação que faz com os Estados se engajem em guerras, “num 

mundo onde os poderosos fazem o que tem o poder de fazer e os fracos aceitam o que tem que 

aceitar”.11 Por meio da leitura de Tucídides, foi dado destaque a conceitos fundamentais ao 

realismo, entre eles, o que veio a se chamar mais tarde de anarquia internacional, em virtude 

da falta da ausência de poder central e soberano que garanta a paz e a estabilidade nas 

relações entre os atores internacionais. Outro característica importante de sua obra é o medo 

de não sobreviver, que faz com que os Estados lutem pela sua sobrevivência, sem a menor 

preocupação com valores éticos-morais e com a justiça nas relações entre os países. 

 Outro nome relevante a deixar herança para o pensamento realista, é o de Maquiavel, 

ao deixar presente o valor de conceitos como balança de poder, a importância da política de 

alianças para a sobrevivência no sistema internacional e a importância do Estado como ator. 
                                                            
11 TUCÍDIDES. The Peloponnesian War. Chicago: University of Chicago Press, 1989.Tradução livre.  
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Para Maquiavel, a moralidade que orienta as ações do indivíduo, não deve servir de parâmetro 

para  a orientação das ações do príncipe na direção do Estado. 

 Thomas Hobbes deixou para os realistas o conceito de estado de natureza, o qual 

serviu de base para a idéia de estado de anarquia no sistema internacional. O estado de 

natureza de Hobbes é comparável ao estado de anarquia nas relações internacionais devido à 

ausência de poder soberano central, capaz de impor regras e de usar legitimamente a força 

dentro do sistema internacional. Assim, pode-se afirmar que é possível encontrar nesses 

autores as premissas básicas do pensamento realista nas Relações Internacionais, quais sejam 

a sobrevivência, poder, medo e anarquia internacional. 

 Outra característica importante do pensamento realista é a análise das relações 

internacionais tendo como ponto de partida a natureza negativa do ser humano, com foco, 

sobretudo, no medo, no prestígio e na ambição. Para Hobbes, a competição, a desconfiança e 

a busca da glória levam os homens, na ausência de uma autoridade central que os possa conter 

à guerra, “uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens”, e que perdura, 

“pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo 

durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida”.12 

 Ainda tendo a natureza humana como referência, observa-se que:  

“o medo de ser aniquilado devido à ação dos outros e o prestígio que o poder (ou a 
impressão de poder) confere são centrais para explicar o comportamento do ser 
humano. Como esses autores deduzem a natureza do sistema internacional da 
natureza humana, entendem que o medo e o prestígio explicam, em larga medida, o 
comportamento dos Estados no sistema internacional. Portanto, o interesse do ator 
nas relações internacionais, que os realistas definem como o interesse nacional, 
decorre da conjugação e da relação entre esses dois fatores oriundos da natureza.” 13 

 Assim, o reconhecimento de que inexiste qualquer autoridade central acima dos 

Estados, detentora do monopólio do uso da força e capaz de submetê-los à sua vontade, de 

que a situação de conflito entre eles é perene e de que seu relacionamento é permeado por 

desconfiança, são idéias fundamentais à compreensão do pensamento realista. 

                                                            
12 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.109.  
13 NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da relações internacionais:correntes e debates. Rio de 
Janeiro:Elsevier, 2005.  
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 Apesar da grande variedade de correntes de pensamento que o realismo produziu ao 

longo de sua história, algumas tradições herdadas de Tucídides, Maquiavel e Hobbes fazem 

parte da base do pensamento comum dos realistas. Essas premissas baseiam-se na idéia de 

centralidade do Estado, o qual tem como meta principal a sua sobrevivência e para o 

cumprimento dessa tarefa, a função do poder exerce papel preponderante, especialmente no 

que concerne a política de alianças, dentro de um contexto dominado pela anarquia. Somado-

se a isso, há também a perspectiva pessimista em relação à natureza humana, o que refletiria 

na expectativa de ações negativas por parte dos Estados. 

 Para a corrente realista, é o Estado o principal ator das relações internacionais. Os 

Estados são unidades estratégicas que agem racionalmente, de maneira uniforme e 

homogênea, para a realização de seus interesses. Em geral, os realistas tendem a abstrair os 

processos internos de tomada de decisão e as motivações políticas que contribuem para a 

tomada de decisão no plano internacional. Tal postura se deve ao fato de que os realistas 

enxergam o Estado como uma “caixa preta” e o encaixam dentro do que chamam de modelo 

de “bola de bilhar” (billiard Ball).14 Para essa corrente, a unicidade do Estado significa que ele 

deve ser considerado em seu conjunto, porém, com atuação uniforme e homogênea, capaz de 

representar o todo nas relações internacionais. Assim, a problemática existente no processo de 

tomada de decisões no âmbito interno, não é levada em consideração na análise realista. A 

racionalidade do ator se expressa quando o Estado busca defender seus interesses no cenário 

internacional, de forma a otimizar os benefícios de suas ações, a um custo reduzido.  

 Assim, enquanto o Estado é soberano no plano doméstico, sendo capaz de impor sua 

decisões e diretrizes de forma independente, no âmbito externo a situação é bem diferente, 

pois nesse contexto de anarquia internacional, não há  qualquer autoridade com poder 

legitimado capaz de tomar e impor decisões. Posteriormente, essa idéia de caixa preta passa a 

ser questionada por Fareed Zakaria, que coloca no centro do debate a separação dos níveis 

doméstico e internacional.15  

 A anarquia também constitui elemento fundamental para a compreensão do 

pensamento realista. Não devendo tal conceito ser interpretado como caos, mas e sim, como 

                                                            
14 NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da relações internacionais:correntes e debates. Rio de 
Janeiro:Elsevier, 2005, p.25. 
15 Idem.  
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ausência de um poder supremo, com o monopólio do uso legítimo da força, capaz de ditar as 

regras e de impor sanções no caso de seu descumprimento. A conseqüência da existência da 

anarquia na relações internacionais seria a mesma ocasionada pela existência do estado de 

natureza de Hobbes: luta permanente entre os Estados pela sobrevivência e desconfiança 

constante e recíproca. Contudo, tal entendimento não é unânime. Hedley Bull, em sua obra 

intitulada “A Sociedade Anárquica”, procura desmentir o argumento de que o sistema 

internacional moderno se parece com o estado de natureza hobbesiano. 

 De acordo com Hedley Bull:  

“para comparar as relações internacionais com um hipotético estado de natureza pré-
contratual entre os indivíduos, podemos escolher não a descrição de Hobbes, mas a 
de Locke. Ele concebe o estado de natureza como uma sociedade sem governo, 
oferecendo-nos assim uma analogia estreita com a sociedade dos estados. Na 
sociedade internacional moderna, como no estado de natureza de Locke, não há uma 
autoridade central capaz de interpretar e aplicar a lei, e assim os indivíduos que dela 
participam precisam eles próprios julgar e aplicá-la. Como em tal sociedade cada 
participante é um juiz em causa própria, e como a opinião dos que pretendem aplicar 
a lei nem sempre prevalece, a justiça nessa sociedade é rústica e incerta. No entanto, 
há uma grande diferença entre essa forma rudimentar de vida social e a total 
ausência de ordem .”  16 

 Ainda no que concerne às premissas fundamentais do pensamento realista, temos que 

além da centralidade do Estado como ator principal, este deve lutar pela sobrevivência, seja 

pela auto-ajuda, de forma independente (sem contar com o auxílio de outros Estados), ou seja 

por meio de alianças, devendo utilizar os mecanismos de poder como instrumentos de 

garantia de sua sobrevivência,  levando em conta que os Estados encontram-se num ambiente 

onde inexiste autoridade superior, prevalecendo a anarquia entre eles. Assim, resta-nos 

discorrer brevemente acerca da sobrevivência, da auto-ajuda e do poder, outros elementos 

essenciais à compreensão do realismo.  

 A sobrevivência, para os realistas, deve ser a conseqüência de todos os esforços 

empreendidos pelo Estado, pois de nada adiantaria a mobilização das forças estatais no 

cenário das relações internacionais, se a sobrevivência do Estado não fosse garantida. 

Ademais, garantido-se a sobrevivência do Estado no âmbito internacional, garante-se também 

a sobrevivência do indivíduo no plano doméstico. Nesse ponto, observa-se a clara influência 

de Maquiavel, pois segundo seu pensamento, para realizar tal mister, permite-se a adoção pelo 

                                                            
16 BULL, Hedley. A Sociedade Anárquica. Brasília: Editora Universidade de Brasília,2002, p.60. 
 



34 

 

governante, de uma ética separada da ética regente das relações individuais, tudo isso em 

nome da sobrevivência do Estado.17  

 Para a corrente realista, o poder expressa-se por meio de diferentes conceitos. Segundo 

Waltz, o poder é a capacidade dos Estados influenciarem o sistema internacional mais do que 

ser influenciado por ele. Ainda segundo Waltz, o poder seria um meio para garantir a 

sobrevivência e a segurança. 18 Relacionado ao conceito de poder está o de balança/equilíbrio 

de poder. O poder seria elemento central na concepção realista. Estados se posicionam do 

lado do poder ou contra ele. Assim, caso seja conveniente para os interesses do Estado, este se 

alia a uma grande potência na tentativa de obter sua proteção e garantir sobrevivência. Por 

outro lado, caso o Estado acredite que seus interesses são ameaçados pela hegemonia de uma 

grande potência, este Estado pode aliar-se a outros Estados ou até mesmo com outro Estado 

que faça rivalidade à grande potência, no intuito de equilibrar a balança de poder daquela 

potência dominante. Ademais, o conceito de balança/equilíbrio de poder não significa, 

necessariamente, que o poder está distribuído de forma equânime entre os Estados. Balança de 

poder também pode significar a tentativa de estabelecer um equilíbrio nas relações entre os 

Estados. Para Morgenthau, por exemplo, a existência de uma balança de poder é necessária 

por ser mecanismo adequado para garantir a estabilidade do sistema internacional.19 Para ele, 

só o poder é capaz de limitar o poder.20  

 Para Waltz, a balança de poder é algo inerente a qualquer sistema internacional, pois, 

se há uma teoria das relações internacionais, ela seria a teoria da balança de poder, resume o 

autor.21 Ainda segundo Waltz, o poder pode ser distribuído de forma bipolar – quando apenas 

duas grandes potências dominam o sistema internacional – ou de forma multipolar, ou seja, 

quando o sistema internacional é dominado por mais de duas grandes potências. Por fim, não 

há consenso quanto à forma de distribuição de poder mais propícia à estabilidade. Há que diga 

ser a bipolar, por haver uma neutralização mútua dos poderes das duas grandes potências, as 

quais passam a ter maior capacidade de controle sobre ou outros países, o que geraria mais 

estabilidade.  Contudo, há quem acredite haver maior estabilidade na distribuição multipolar, 

por exigir que os Estados se comportem com mais cautela e menos prepotência, devido à 

                                                            
17  MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
18  WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Nova York: Mac Graw Hill,1979. 
19 MORGENTHAU, Hans J. Politics Among Nations. Brasília: Editora UnB, 2002. 
20 Ibidem. 
21 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Nova York: Mac Graw Hill,1979, p.118. 
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distribuição do poder entre os Estados. Dessa forma, haveria uma maior busca pelo consenso 

na tomada de decisões, gerando assim, mais equilíbrio nas relações entre os Estados. 

 Por último, a idéia de auto-ajuda é a resultante do fato de que no cenário de anarquia, 

os Estados têm o dever de lutar por sua sobrevivência, se valendo do poder que lhe é 

disponível. Contudo, assim como no estado de natureza hobbesiano, na anarquia 

internacional, os Estados devem ser responsáveis por sua própria segurança, 

independentemente da ajuda provinda de outros Estados. Parte-se do princípio que nenhum 

Estado pode contar com a ajuda de outro Estado na defesa de seus próprios interesses, pois, o 

aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Assim, deve cada Estado buscar, de forma 

independente, contando com suas próprias forças – ou seja, a auto-ajuda - a realização de seu 

interesse nacional, para poder garantir sua sobrevivência no sistema internacional. Importante 

mencionar que tal entendimento não exclui a possibilidade de se estabelecer alianças, de 

firmar acordos de cooperação entre os Estados, porém, deve-se ter em mente que o estado de 

vigilância deve ser permanente e que em nome do interesse nacional, é possível o rompimento 

das alianças. 

 Essas seriam as premissas comuns a todos realistas – o Estado como ator principal, 

sua luta pela sobrevivência, o poder como forma de garanti-la, o contexto da anarquia 

internacional e a auto-ajuda - tais premissas foram sistematizadas pela primeira vez, pelo 

alemão Hans Morgenthau, em sua obra Politics Among Nations, escrita em 1948, após o fim 

da Segunda Guerra Mundial. Graças a Morgenthau, o realismo ganhou consistência e 

densidade suficientes para que fosse considerado uma das abordagens teóricas mais influentes 

das relações internacionais.22 Na referida obra, Morgenthau estabeleceu seis princípios 

fundamentais para a análise das relações internacionais, capazes de diferenciar o realismo de 

qualquer outra teoria das relações internacionais. São eles: 

 O primeiro princípio instituído por Morgenthau, diz que a política e a sociedade são 

governadas por leis objetivas que refletem a natureza humana. Assim, para se fazer uma 

análise da política, bem como para lidar com ela, é preciso entender a natureza humana em 

suas nuances mais profundas. No segundo princípio, Morgenthau colocou o poder como 

objetivo comum dos Estados, separando a esfera política da esfera social e alçando a 

                                                            
22  MORGENTHAU, Hans J. Politics Among Nations. Brasília: Editora UnB, 2002. 
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racionalidade à condição de instrumento central do processo político. No terceiro princípio, o 

poder é analisado como um conceito definido em caráter universal, cuja expressão se 

manifesta de forma relativa, a depender do tempo e do lugar nos quais o poder é exercido. 

 No quarto princípio elaborado por Morgenthau, é estabelecida a importância dos 

valores morais como norteadores da ação política. Contudo, não obstante essa preocupação 

moral, diz o autor que os princípios morais devem ser subordinados aos interesses da política. 

Segundo o próprio Morgenthau, a prudência seria o limite dos princípios morais: o estadista 

tem de ter claro que a segurança e os interesses do Estado que governa devem estar em 

primeiro lugar.23  

 No quinto princípio, afirma Morgenthau que os valores morais não são universais, mas 

sim particulares. Assim, fica estabelecido o caráter relativo dos valores morais, que variam de 

Estado para Estado, não podendo ser considerados valores universais, sendo incapazes de 

serem utilizados de forma ampla por toda a humanidade. Por fim, no sexto e último princípio, 

é reafirmada a autonomia da esfera política em relação às outras esferas, tais como a jurídica e 

a religiosa. Assim, ante tal princípio, é possível estudar os fenômenos sociais sob vários 

aspectos, sendo o político aquele que prioriza a análise de fenômenos específicos de forma 

independente das demais esferas sociais. 

 Assim, Morgenthau entende que o fenômeno político deve ser estudado e traduzido 

em termos de poder, pois, para ele, a política gira em torno de três objetivos, todos eles 

ligados ao poder, quais sejam: a manutenção do poder, sua expansão ou ainda a mera 

demonstração. A manutenção está ligada ao status quo, na tentativa de manter o equilíbrio de 

poder em vigor, impedindo a ocorrência de mudanças capazes de alterar a ordem existente. A 

expansão pode ser tanto militar como econômica ou cultural e se dá seja numa esfera regional 

como global. Já a demonstração de poder ocorre quando o prestígio do Estado é tamanho ao 

ponto de bastar apenas uma ameaça para que o Estado realize seus interesses, sem a 

necessidade de apelar para o uso da força. 

 Graças em parte as bases fundadas por Morgenthau, o realismo conseguiu dominar os 

debates sobre relações internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Contudo, a partir da 

                                                            
23 MORGENTHAU, 2002 apud  NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da relações 
internacionais:correntes e debates. Rio de Janeiro:Elsevier, 2005, p.34. 
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década de 70 o realismo passou a sofrer críticas incisivas, chegando a conhecer uma de suas 

crises mais graves. O sistema internacional passava por uma fase de mudanças naquela época. 

A relevância da matéria econômica, influenciada fortemente por atores como as empresas 

multinacionais, a emergência de atores como as organizações internacionais na sua luta pelos 

direitos humanos e pela proteção ao meio ambiente puserem em questão a posição central 

exercida pelo Estado no estudo das Relações Internacionais. Foi nesse contexto que surgiram 

teorias que tentavam explicar as mudanças que estavam ocorrendo no sistema internacional, 

com a inclusão dos elementos até então emergentes no cenário político global. 

 Dessa forma, novos desafios foram propostos à teoria realista, que ao invés de ser 

abandonada como perspectiva analítica, passou por um processo de reavaliação de seus 

conceitos, tendo a teoria neo-realista exercido papel fundamental como agente transformador 

dessa fase de reavaliação teórica. 

 O neo-realismo nada mais é do que uma sofisticação da teoria realista clássica, 

mantendo as premissas básicas da concepção realista e acrescentando algumas inovações. 

Uma das preocupações do neo-realismo está na dificuldade que os Estados têm para 

estabelecer relações pacíficas e de cooperação entre si, pois esta teoria parte do princípio de 

que as características do sistema internacional levam a uma situação de incerteza e 

desconfiança entre os Estados, fazendo com que cada Estado seja considerado um inimigo 

potencial. Assim, devido a esse contexto de desconfiança, os Estados estão constantemente 

buscando aumentar suas fontes de poder. 

 Assim, para os neorealistas, a conseqüência direta dessa busca incessante por poder, é 

que a sua distribuição passa a ocupar um papel central de acordo com essa teoria. Os Estados 

sempre preocupados em maximizar seu poder, ao mesmo tempo, preocupam-se em impedir o 

fortalecimento dos outros Estados, no intuito de evitar futuras ameaças. Assim, essa busca por 

poder só chega ao fim quando o Estado atinge uma posição de hegemonia, significando que 

ele não poderá mais ser ameaçado por outros Estados, haja vista que seu poder é tão imenso 

que não poderá mais ser alcançado pelos outros Estados. 

 É nesse contexto que surge a idéia de realismo estrutural ou sistêmico, onde a conduta 

dos Estados é condicionada de acordo com a forma em que o poder é distribuído entre eles. 

Tal refinamento teórico se deve à obra de Kenneth Waltz, publicada em 1979, sob o título 
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“Theory of International Politics”, responsável em grande parte por uma guinada nos estudos 

das Relações Internacionais. Para Waltz, a estrutura não se reduz à soma das partes que a 

compõe, e que ela – a estrutura - constrange, limita e orienta a ação dos agentes.24  

 É a forma como estão dispostas as grandes potências e os Estados no sistema 

internacional que a estrutura do sistema é caracterizada, segundo o realismo estrutural. Assim, 

Waltz afirma que uma das características do sistema internacional é se ele é bipolar ou 

multipolar.25 Segundo ele, o sistema bipolar é mais estável que o multipolar, pois naquele há 

menor margem para jogo duplo e para alianças ocultas, o que confere ao sistema maior 

transparência, portanto, mais estabilidade nas relações entre os Estados. Enquanto que no 

sistema multipolar, o grau de incerteza aumenta devido à existência de mais centros de poder. 

 Como dito anteriormente, para o realismo estrutural, a distribuição de poder limita as 

escolhas dos atores e fornece incentivos para que se forme uma balança de poder, conceito 

este de alto valor para o realismo estrutural. Em síntese, é a forma como o poder se distribui 

entre os Estados que determina o modo como o sistema internacional irá se organizar. 

 A situação de hegemonia ocorre quando o sistema adquire uma configuração unipolar, 

no tocante à distribuição de poder. Segundo Mearsheimer, o objetivo de todas as grandes 

potências é a hegemonia, e ainda, hegemon, para ele, é um Estado tão poderoso que domina 

todos os demais Estados do sistema.26 Segundo Mearsheimer, as hegemonias regionais 

podem, dificilmente, alcançar a hegemonia global, se valendo principalmente de sua 

capacidade militar, fator essencial para definir uma grande potência. Assim, ao atingir uma 

posição hegemônica no sistema internacional, o Estado encontra-se numa situação onde é 

perfeitamente possível para ele, moldar e sustentar o funcionamento dos regimes e das 

instituições internacionais, de forma a consolidar ainda mais seu poder de influência perante 

os demais Estados.   

 O neo-realismo apesar de reconhecer a existência e a efetividade dos regimes e das 

instituições, continua a atribuir maior importância aos Estados, na qualidade de atores 

racionais principais no sistema internacional, pois sem o financiamento dos Estados, não seria 

possível o funcionamento de tais regimes e instituições. Assim, devido à essa relação de 

                                                            
24 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Nova York: Mac Graw Hill,1979. 
25 Ibidem. 
26  MEARSHEIMER, John J. The Tragedy of Great Power Politics. Chicago: University of  Chicago, 2003. 
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dependência face às grandes potências, o neo-realismo não considera os regimes e instituições 

como atores do sistema internacional, visto que lhes falta força para atuar independentemente, 

sem a ajuda dos Estados. 

 Tal perspectiva acerca da importância dos regimes e das instituições está em total 

desacordo com a visão institucionalista, pois esta acredita que as instituições exercem papel 

fundamental na cooperação dos Estados para a promoção da estabilidade das relações entre os 

Estados, enquanto que os realistas atribuem um papel secundário às instituições, acreditando 

que elas sejam apenas um reflexo do comportamento das grandes potências. Mearsheimer 

afirma: 

Realistas e institucionalistas particularmente discordam a respeito da possibilidade 
das instituições afetarem de maneira pronunciada as perspectivas de estabilidade 
internacional. Os realistas dizem que não; os institucionalistas dizem que sim. Os 
realistas sustentam que as instituições são basicamente um reflexo da distribuição de 
poder no mundo. Elas são baseadas no cálculos auto-interessados das grandes 
potências, e não exercem efeito independente sobre o comportamento estatal. Os 
realistas acreditam, portanto, que as instituições não são um fator importante para a 
paz. Elas importam apenas marginalmente. Os institucionalistas desafiam 
diretamente esta perspectiva [...].27 

 

 Para os realistas, a adesão dos Estados às instituições representam uma forma de ver 

seus interesses refletidos nelas. Nesse sentido, Mearsheimer resume: 

 

Os realistas também reconhecem que às vezes os Estados atuam por meio de 
instituições. Contudo, acreditam que aquelas regras refletem os cálculos estatais de 
auto interesse baseados principalmente na distribuição internacional de poder. Os 
Estados mais poderosos mais poderosos do sistema criam e modelam as instituições 
de tal modo que possam manter sua parcela de poder mundial, ou até mesmo 
ampliá-la.28 

 

 Assim, de acordo com o pensamento realista, as instituições não são fatores 

determinantes para o comportamento dos Estados. Na verdade, os Estados só se vinculam às 

instituições enquanto elas forem convenientes para a promoção de seus interesses. Caso os 

objetivos das instituições não estejam alinhados com os dos Estados, estes simplesmente 

deixam de seguir suas diretrizes.  
                                                            
27  MEARSHEIMER, John J. The False Promise of International Institutions. In: International Security, 
vol.19, No.3 (winter), p.7, 1994/1995. 
28 Idem, p.13.  
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 A falta de confiabilidade e o risco de ser trapaceado, para a corrente realista, são um 

dos motivos pelos quais a cooperação e a criação de instituições entre os Estados são tão 

difíceis. Ademais, há sempre a preocupação de que o aliado de hoje possa ser o inimigo de 

amanhã e o medo de que os ganhos relativos devido aos acordos de cooperação celebrados 

com o atual aliado, possam no futuro, servir como benefícios a um inimigo em potencial. Por 

essa razão, dentro de um contexto de anarquia, os Estados além de estarem focados em 

maximizar o seu poder, devem sempre ter a preocupação que os outros Estados não avancem 

em termos de suas capacidades relativas. 

 Assim, dentro dessa perspectiva, sempre que os sócios de determinado Estado 

estiverem obtendo ganhos relativos maiores que os seus ou que isso possa vir a se concretizar 

no futuro, em virtude da realização de acordos de cooperação, é de se esperar que o Estado, se 

sentindo prejudicado em relação aos ganhos relativos do outro, limite seu grau de vinculação 

ou até mesmo abandone o acordo de cooperação.   

2.2 – A integração regional sob a perspectiva Neo-Realista 

 Ante os fatores expostos acima, segundo o neo-realismo, a realização de acordos 

cooperativos entre os Estados só ocorre por motivos estratégicos. No que concerne aos 

acordos de integração, o fator motivador é a busca por mais segurança e maior poder de 

barganha frente a terceiros países ou blocos. Haja vista a concepção realista de que o sistema 

internacional é anárquico e conflituoso, onde os Estados atuam racionalmente na busca por 

poder, os acordos de cooperação são vistos pelo neo-realistas como associação de Estados que 

se contrapõem a outros Estados com uma  finalidade comum, com ênfase principalmente no 

aumento de seu poder de barganha face aos outros Estados e blocos regionais. 

 Ademais, para os neo-realistas, estes acordos são caracterizados sobretudo pela 

instabilidade, pois à medida que há o aumento dos ganhos relativos de um Estado em relação 

ao outro, maior a probabilidade de o Estado com menores ganhos, abandonar o acordo 

cooperativo. Logo, uma vez que deixam de existir as condições que possibilitaram a formação 

do arranjo regional, este simplesmente é descartado, mostrando assim, o caráter reversível dos 

acordos cooperativos. 

 Os Estados, na qualidade de entes racionais, só escolherão ingressar em arranjos de 

integração regional se os ganhos proporcionados por estes superarem os custos suportados 
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pelo Estado ao optar pelo arranjo. Não obstante o fato de os projetos de integração regional 

terem objetivos econômicos, eles, em especial a UNASUL, são projetos essencialmente 

políticos, onde estão envolvidas matérias de segurança nacional.  

 Assim, de acordo com a perspectiva neo-realista, ao optar por tais arranjos, os Estados 

buscam alcançar benefícios que não seriam possíveis de serem alcançados caso o Estado 

atuasse individualmente, sem a cooperação dos demais. Dessa forma, pode-se garantir maior 

estabilidade e previsibilidade nas relações do Estado com seus aliados regionais, além de 

aumentar seu poder de barganha na promoção de seus interesses, bem como sua capacidade 

de resistir às pressões externas. 

2.3 – Funcionalismo 

 O funcionalismo surgiu como uma alternativa na tentativa de fundamentação dos 

modelos teóricos liberais, com base na observação empírica da realidade. Até então, com a 

tragédia da Segunda Guerra Mundial, todas as teorias normativas estavam sendo reavaliadas, 

por terem sido incapazes de prever os terríveis acontecimentos da Segunda Guerra. Já não era 

mais suficiente afirmar que o livre comércio, as instituições e a democracia, conceitos 

preciosos para o liberalismo, eram capazes de promover a harmonia entre as nações. A 

Segunda Guerra Mundial fez com que todas essas formulações tivessem sua credibilidade 

ameaçada. Nesse contexto, apareceu o funcionalismo, valendo-se do método realista de 

enxergar a realidade do modo como ela se apresenta, mas ao mesmo tempo, buscando formas 

de estreitar as relações de cooperação. 

 Nesse sentido, afirmam Nogueira e Messari que: 

 

O termo “funcionalismo” faz referência à visão segundo a qual “a forma segue a 
função”, ou seja, a maneira como uma organização se estrutura depende da função 
específica que desempenha. Ao privilegiar a função como parâmetro para a criação 
de organizações, os funcionalistas pretendiam desvinculá-las de projetos políticos 
mais ambiciosos e restringi-las ao cumprimento de tarefas técnicas. Nesse sentido, 
o processo de institucionalização das relações internacionais seria resultado do 
aumento progressivo da confiança e da colaboração entre funcionários atuando nas 
organizações e representantes dos Estados nacionais. Os governos concordariam 
em administrar em conjunto, aspectos de suas funções “soberanas” porque, 
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tecnicamente, o desempenho de uma estrutura supranacional seria mais eficiente. 
29 

 

 O funcionalismo é considerada uma das primeiras abordagens teóricas preocupadas 

especificamente com o processo de integração regional. David Mitrany 30, Karl Deutch 31 e 

Ernst Haas32 foram os primeiros autores a buscar explicações para o processo de integração 

regional, com ênfase em experiências como a da Comunidade Econômica Européia – hoje 

União Européia, mostrando como a rivalidade histórica entre os Estados foi superada em 

nome da cooperação técnica em torno da produção do carvão e do aço e a pesquisa nuclear.33 

 David Mitrany, por exemplo, observava, com otimismo, que somente por meio de uma 

ação conjunta para além das fronteiras estatais seria possível a construção de uma paz 

duradoura. Acreditava Mitrany e os demais funcionalistas, que as estratégias de cooperação e 

integração eram mais eficientes, técnica e racionalmente, na promoção do desenvolvimento da 

economia e na repartição dos benefícios sociais. Uma vez que fossem criadas condições para 

a expansão do aprendizado sobre as vantagens das soluções técnicas nas áreas da vida social 

como um todo, ocorreria um círculo virtuoso de crescimento da cooperação e disseminação 

das organizações funcionais. Tal cooperação técnica seria o primeiro passo para o 

aparecimento de uma rede cada vez mais densa de cooperação, abrindo espaço para a criação 

de órgãos administrativos moldados de acordo com a natureza de cada tarefa. 

 Esse processo gradual de ramificação dos processos racionais de organização das 

políticas públicas, apontado por Mitrany, ficou conhecido como spill-over effect, ou efeito de 

transbordamento. A expectativa desse efeito é a de que a cooperação iniciada em uma 

determinada área gere a necessidade de expansão da cooperação para outras áreas, 

incentivando a cooperação intergovernamental de forma crescente, em setores antes 

submetidos aos Estados Nacionais.  

                                                            
29 NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da relações internacionais:correntes e debates. Rio de 
Janeiro:Elsevier, 2005, p.76. 
30 MITRANY, D. A Working Peace System. Chicago: Quadrangle, 1966. 
31 DEUTSCH, K. Análise das relações internacionais. Brasília: Ed. UnB, 1978. 
32 HAAS, E. Beyond  the Nation State: Funcionalism and International Organization.Stanford: Stanford 
University Press, 1964. 
33  As primeiras organizações da União Européia foram a Comunidade do Carvão e do Aço e a agência de 
energia atômica – Euratom. Para mais referências  ver HERZ, M.; Hoffman, A.R. Organizações 
Internacionais: história e práticas. Rio de Janeiro:Elsevier, 2004. 
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 No entanto, as críticas feitas ao funcionalismo eram pautadas na sua crença demasiada 

no progresso por meio da técnica e na separação que havia entre a política e a técnica, 

priorizando esta em detrimento daquela. Afinal, era ingênuo acreditar que os avanços dos 

processos de integração bem sucedidos tendessem a “transbordar” para outros setores, num 

crescente aprofundamento. Era preciso levar em consideração o papel decisivo exercido pela 

decisões políticas tomadas pelos Estados. Assim, Ernst Haas percebeu essas deficiências 

teóricas e logo partiu para reformular o funcionalismo, produzindo com isso, o 

neofuncionalismo, seu maior legado para as relações internacionais. 

 Em sua perspectiva neofuncional, Haas acrescenta a dimensão política que estava 

ausente no funcionalismo. Haas continuava acreditando nos avanços obtidos por meio dos 

processos de integração e na transferência de competências estatais para instituições 

supranacionais, contudo, era preciso analisar o papel dos grupo de interesses que atuavam 

dentro do Estado buscando influenciar as elites nacionais nos processos de tomada de decisão, 

em especial sobre a necessidade de transferência de competências para  a esfera transnacional. 

Assim, Haas observa o spill-over effect como algo dependente das decisões provenientes dos 

governos nacionais, em sua esfera interna.34  

 Para Haas, o sucesso do aprofundamento das relações de integração está justamente na 

harmonia entre o saber técnico e o mundo da política, assim, o aprofundamento da integração 

gera a mobilização dos grupos de interesse das sociedades envolvidas em favor do processo. 

Diante disso, não só os políticos, mais outro grupos sociais, ao perceberem que o processo de 

integração traz mais benefícios do que custos, todos eles tendem a oferecer suporte a esse 

processo. O neofuncionalismo proposto por Haas foi capaz de produzir um número 

significativo de publicações, porém, foi incapaz de fazer frente ao realismo, pois até então, 

vivia-se num mundo onde os Estados egoístas continuavam preocupados em maximizar seu 

poder, exercendo ainda o papel de atores principais no sistema internacional. 

 Não obstante as críticas sofridas, o neofuncionalismo ainda é bastante utilizado para 

explicar os processos de integração regional, e algumas de suas premissas básicas ainda 

podem ser encontradas em outras teorias da integração regional. 

                                                            
34 HAAS, E. Beyond  the Nation State: Funcionalism and International Organization.Stanford: Stanford 
University Press, 1964 
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2.4 – Institucionalismo Neoliberal 

 A explicação institucionalista tem seu foco central no papel desempenhado pelos 

regimes e instituições internacionais como mecanismos para solucionar problemas de ação 

coletiva, dando destaque para a interdependência existente entre os Estados como elemento 

importante para incentivar o surgimento de relações mais cooperativas. Essa abordagem 

teórica passou a exercer grande influência nas discussões sobre cooperação internacional a 

partir da década de 70, com a crescente internacionalização da economia, evidenciada pela 

atuação das multinacionais e pelos impactos causados por um mercado financeiro cada vez 

mais globalizado. Acreditava-se assim, que os conflitos teriam natureza eminentemente 

econômica e que a negociação e cooperação entre os países seriam suficientes para resolvê-

los. 

 Uma das características do institucionalismo neoliberal está no reconhecimento da 

anarquia do sistema internacional e na visão dos Estados como entes que atuam 

egoisticamente na consecução de seus objetivos, ambas premissas herdadas do realismo. A 

aproximação do neofuncionalismo se dá pela ênfase à interdependência e às instituições 

internacionais como formas de aprofundamento das relações de cooperação entre os Estados. 

 O institucionalismo liberal foi elaborado com a finalidade de ser uma teoria científica 

de relações internacionais capaz de contemplar a compatibilidade entre a existência de um 

mundo povoado por Estados racionais e soberanos e a predominância de estratégias de 

cooperação sobre as de conflito. Para tanto, o foco dessa vez, recairia sobre o Estado, 

analisado sob prisma racional, o qual tinha como meta a maximização de benefícios. 

Ademais, partia-se do princípio de que apesar da insegurança e da incerteza geradas pela 

anarquia, a possibilidade de cooperação nesse contexto não estava descartada. 

 Keohane e Axelrod, 35 por exemplo, defendiam que a anarquia pode ser concebida 

como um ambiente em que a cooperação é possível, e não necessariamente como um estado 

de natureza hobbesiano (estado de guerra de todos contra todos). Na verdade, seria plausível 

pensar a anarquia em um sistema descentralizado em que as decisões são difíceis de tomar 

devido à falta de transparência nas ações e nas intenções dos atores, bem como na ausência de 

                                                            
35 AXELROD, R. ; KEOHANE, R.O. Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions. 
World Politics, n.38, p.226-54,out.1985. 
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autoridade central capaz de garantir o cumprimento das regras. Obviamente, num ambiente 

assim, os Estados tenderão a ser cautelosos e desconfiados quanto às atitudes do seus 

vizinhos. Todavia, não se pode concluir que a resposta para insegurança será sempre a adoção 

de estratégias de defesa que levam os atores a entrarem em conflito. 

 Segundo Keohane e Axelrod, é possível que, havendo interesses comuns entre os 

Estados, e dependendo de como a relação entre eles está estabelecida, o resultado pode ser a 

cooperação e não o conflito. 

  Os institucionalistas também destacam o conceito de interdependência, o qual 

significa que o êxito de uma estratégia individual depende de como ocorre a sua interação, ou 

combinação com as estratégias dos demais atores, ou seja, não é possível para um ator, 

sozinho, garantir a realização de suas metas, pela mera aplicação de sua estratégia. É 

imprescindível calcular as probabilidades levando em consideração fatores que estão alheios à 

sua vontade, no caso, as decisões dos outros atores. Em um contexto de anarquia, é pouco 

provável que os Estados tenham acesso às decisões dos outros atores, haja vista o clima 

constante de desconfiança e a ausência de transparência nas relações estatais. 

 Assim, dada a descentralização e as incertezas resultantes da anarquia no sistema 

internacional, são necessários mecanismos que facilitem a superação dos problemas de ação 

coletiva enfrentados pelos Estados36. De acordo com o institucionalismo neoliberal, estes 

mecanismos seriam as instituições internacionais: 

 

Especialmente quando a incerteza é grande e os atores têm diferentes acessos à 
informação, os impedimentos para uma ação coletiva e os cálculos estratégicos 
podem impedir a consecução de seus interesses mútuos. A pura existência de 
interesses comuns não é suficiente : também devem existir instituições que reduzam 
a incerteza e limitem as assimetrias de informação.37  

 

                                                            
36  O problema de ação coletiva é bem ilustrado pelo conhecido Dilema do Prisioneiro, que por meio da 
aplicação da teoria dos jogos, mostra como dois atores com interesses comuns podem atingir resultados piores 
porque não cooperam. O Dilema do Prisioneiro desempenha papel central nas teorias neoliberais, uma vez que 
passa a representar a anarquia como um ambiente descentralizado no qual o conflito surge devido à situação em 
que os Estados interagem. Para maiores explicações ver NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da 
relações internacionais:correntes e debates. Rio de Janeiro:Elsevier, 2005, p.92-93. 
37  KEOHANE, Robert O. Después de la Hegemonia.Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.1988. 
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 Ademais, de acordo com esse pensamento, o contexto da interação estratégica pode 

mudar por meio da formação das instituições, que além da importância mencionada acima 

também desempenham algumas funções para a formação da preferência dos atores38: 

 A primeira das funções das instituições é aumentar o fluxo de informações, o que tem 

como conseqüência uma maior transparência nas relações entre os Estados, fazendo com estes 

tenham conhecimento das intenções dos outros Estados, diminuindo o grau de insegurança e 

incerteza, tão presentes no contexto da anarquia. 

 Adicionalmente, as instituições permitem o controle do cumprimento dos 

compromissos. Tal característica tende a aumentar os níveis de segurança jurídica, afinal de 

contas, um dos maiores empecilhos à cooperação é o medo de ser trapaceado. As instituições 

ao diminuírem os riscos da trapaça, criam um cenário favorável à práticas cooperativas com a 

expectativa razoável de cumprimento dos acordos pelas partes. 

 Por fim, as instituições mudam as expectativas dos atores a respeito da solidez dos 

acordos ao longo do tempo. A incerteza quanto ao futuro é outro grande obstáculo à 

cooperação, como ilustra o famoso ditado realista “o amigo de hoje pode ser o inimigo de 

amanhã”. A existência de regras e procedimentos que moldam o comportamento dos atores 

aumenta o grau de previsibilidade nas relações entre os atores ao longo do processo de 

interação. Nesse sentido, as instituições geram custos para condutas que visam a obter ganhos 

de curto prazo por meio da trapaça e criam incentivos a condutas cooperativas ao acenar com 

ganhos mútuos crescentes. O prêmio ao comportamento responsável ou previsível fortalece os 

regimes e favorece seu aprofundamento por meio de sucessivas rodadas de negociações.39 

    Portanto, os regimes e instituições internacionais afetam o fluxo de informação 

e as oportunidades de negociação entre os Estados; a capacidade de monitoração dos Estados 

em relação à possibilidade de cumprimento dos acordos pelos demais, o que influi sobre a 

credibilidade dos compromissos assumidos; e as expectativas em relação à solidez dos 

                                                            
38 NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria da relações internacionais:correntes e debates. Rio de 
Janeiro:Elsevier, 2005. 
39  Idem. 
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acordos. Dessa forma, “as variações na institucionalização na política mundial exercem efeito 

significativo no comportamento dos governos”.40 

 Outrossim, diferentemente do realismo, que superestima o papel das grandes 

potências, o institucionalismo argumenta que os regimes e instituições internacionais possuem 

dinâmica própria, exercendo influência direta na tomada de decisões pelos atores, sendo 

assim, elementos fundamentais no sistema internacional.  Nesse sentido, Krasner defende que 

um Estado poderoso pode ser um fator relevante no momento de criação de um regime, mas 

que, uma vez criado, o regime em questão adquire autonomia e passa a exercer influência 

sobre o comportamento estatal, atuando como variável interveniente 41: 

De acordo com a estrutura desta análise, não precisa haver congruência sempre entre 
as distribuições de poder e resultados e comportamentos relacionados. Uma 
mudança nas distribuições de poder nem sempre implica uma mudança nos 
resultados porque os regimes podem funcionar como variáveis intervenientes. Os 
regimes podem assumir vida própria, uma vida independente dos fatores causais 
básicos que resultaram na sua criação em um primeiro momento. [...] Os princípios, 
normas, regras e procedimentos podem não se adequar à preferência dos Estados 
mais poderosos. 42 

 Ao defender que as instituições e regimes internacionais gozam de relativa autonomia, 

Krasner argumenta que os regimes adquirem uma espécie de inércia, e que as distribuições de 

poder tendem a mudar com muito mais freqüência que os regimes. A estabilidade relativa dos 

regimes deve-se, de acordo com Krasner, a diversos fatores. Em primeiro lugar, ao ritmo da 

atividade diária, que gera hábitos que tendem a se perpetuar. Em segundo lugar, devido às 

incertezas do sistema internacional, que reforçam a tendência à durabilidade dos regimes de 

duas maneiras: (1) dado que a duração de uma dada distribuição de poder é incerta, podendo 

ser longa ou curta, seria custoso alterar os regimes a cada mudança na distribuição de poder; 

(2) os atores podem preferir continuar com as normas, princípios e procedimentos em vigor, 

ainda que eles não sejam plenamente satisfatórios, a empreender uma nova configuração cujos 

resultados não podem ser antecipados com precisão.  

 Além disso, uma vez que um regime está estabelecido e em funcionamento, sempre 

haverá dúvidas quanto à aceitação e o funcionamento de um novo regime. Um terceiro fator 

                                                            
40 KEOHANE, Robert O. Instituiciones Internacionales  y Poder Estatal. Ensayos sobre Teorías de las 
Relaciones Internacionales. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993, p 14. 
41  KRASNER, Stephen D. “Regimes and the Limits of Realism: Regimes as 
Autonomous Variables” in: International Organization, vol. 36, nº 2, 1982,  p. 497-510. 
42 Idem. 
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ainda contribuiria para a estabilidade dos regimes: mesmo que haja atores insatisfeitos com 

um regime existente, muitas vezes estes atores são incapazes, do ponto de vista cognitivo, de 

formular uma estrutura alternativa.43 

 Os regimes podem alterar os cálculos de interesse dos Estados porque alteram os 

custos, os incentivos e as oportunidades de ação. Os regimes também podem mudar os 

próprios interesses estatais, porque proporcionam o aumento dos fluxos de informação, 

facilitando a difusão do conhecimento.  

 Seguindo essa linha, os regimes ainda podem se tornar uma fonte de poder para 

Estados com capacidades nacionais limitadas que a eles recorrem. Assim, os recursos destes 

atores não são em si alterados, mas a sua capacidade para influenciar o comportamento dos 

demais é reforçada pelos princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão do 

regime. 

 Neste diapasão, estimulados pela interdependência e pela existência de interesses 

mútuos e amparados pelas instituições internacionais na superação dos problemas de ação 

coletiva, os Estados estabeleceriam relações cooperativas a fim de solucionar problemas que 

não poderiam ser resolvidos individualmente e obter ganhos maiores do que aqueles que 

seriam obtidos mediante a atuação individual. Dessa forma, a cooperação entre os Estados é 

um produto de um cálculo racional destes atores, isto é, os atores cooperam porque dessa 

forma é possível obter ganhos que deixariam de conquistar caso adotassem estratégias 

alternativas. 

 O institucionalismo busca destacar os aspectos econômicos dos blocos regionais, 

enfatizando que a relação comercial entre os Estados gera incentivos e oportunidades para a 

cooperação interestatal, e que os ganhos obtidos mediante a cooperação são maiores em 

relação aos ganhos obtidos pela ação individual de cada Estado.  

 Nesse ponto, o institucionalismo retoma a antiga a crença, uma das mais antigas da 

tradição liberal, de que o as relações comerciais contribuem para a promoção da paz entre as 

nações. Já afirmava o filósofo francês Montesquieu que “a paz é o efeito natural do 

comércio”, uma vez que gera uma relação de mútua dependência e interesses comuns entre as 

                                                            
43 Idem. 
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nações. 44 Kant, por sua vez, também corroborava dessa tese, pois acreditava que a 

intensificação das trocas entre países contribuiria para o desenvolvimento do princípio da 

hospitalidade – o acolhimento civilizado do estrangeiro – que, por sua vez, era fator essencial 

para a paz cosmopolita.45 

 Assim, tem-se que para o institucionalismo, a intensificação das relações comerciais e 

o aumento da interdependência proporcionados pelos processos de integração regional 

inibiriam as disputas militares entre os Estados membros, uma vez que o conflito aberto 

implicaria a perda dos ganhos obtidos a partir das relações econômicas institucionalizadas. 

Por essa razão as relações entre os Estados de um bloco regional tendem a ser mais e mais 

pacíficas. 

2.4 – Considerações Finais do Capítulo 

  As teorias das relações internacionais aqui consideradas têm em comum entre si a 

suposição de que os Estados são entes racionais com interesses, objetivos e percepções, que 

atuam na perseguição de seus interesses e objetivos. No tocante às possibilidades de 

estabelecimento de relações cooperativas entre os Estados, a forma como se dá tal cooperação 

e os incentivos para que elas sejam mantidas, todavia, nesses pontos, há divergências entre as 

teorias. 

 A interpretação realista, por exemplo, argumenta que relações cooperativas são 

instáveis e só ocorrem por motivações estratégias em algumas situações esporádicas. Devidos 

às características do sistema internacional, em especial, o ambiente de anarquia, o 

estabelecimento de relações cooperativas e estáveis ficaria dificultado.  

 Assim, a criação de arranjos econômicos regionais teria como causa o interesse dos 

Estados envolvidos em projetar ou consolidar poder regional e aumentar seu poder de 

barganha frente a terceiros países ou blocos. Caso os interesses se modifiquem e caso haja 

                                                            
44  MONTESQUIEU.O Espírito das Leis.São Paulo, Abril Cultural,1979. 

45 KANT, I. A Paz Perpétua e outros opúsculos. Lisboa, Edições 70, 1995.  
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perdas relativas para os atores envolvidos no processo, a tendência é que estes atores 

abandonem os arranjos regionais que haviam aderido. 

 De acordo com a corrente neofuncionalista, são tarefas e problemas técnicos que estão 

além da atuação estatal que motivam a cooperação entre Estados, na busca pela promoção do 

desenvolvimento da economia e na repartição dos benefícios sociais. Uma vez que fossem 

criadas condições para a expansão do aprendizado sobre as vantagens das soluções técnicas 

nas áreas da vida social como um todo, a tendência é que a necessidade de mais cooperação se 

expanda, num processo crescente de spillover ou transbordamento. Tal cooperação técnica 

seria o primeiro passo para o aparecimento de uma rede cada vez mais densa de cooperação, 

abrindo espaço para mais cooperação e para a criação de mais instituições moldadas de 

acordo com a natureza de cada tarefa. 

 Nesse sentido, pode-se usar os arranjos econômicos regionais como exemplo de como 

os Estados interagem cooperativamente para solucionar problemas comuns, e uma vez 

obtendo benefícios por meio dessa cooperação, os Estados envolvidos só teriam motivos para 

elevar cada vez mais os níveis de cooperação mútua. 

 No tocante ao institucionalismo, as instituições são conceitos-chave para a superação 

dos problemas de ação coletiva, dadas as características do sistema internacional. As 

instituições desempenhariam papéis que possibilitariam a emergência da cooperação ainda 

que os Estados sejam motivados por interesses particulares. Além de exercer funções que 

facilitam a emergência da cooperação, sobretudo quando há interdependência entre os 

Estados, as instituições ajudam a conferir maior previsibilidade e estabilidade nas relações 

entre os Estados. Dessa forma, se torna possível a obtenção de ganhos que seriam impossíveis 

de serem obtidos sem a cooperação entre os Estados, logo há o aumento da motivação para 

cooperar e para aderir às instituições. 

 Quanto às interpretações neofuncionalista e institucionalista, as instituições, uma vez 

criadas, tendem a ter estabilidade. Com isso, criam-se incentivos para que os Estados 

mantenham sua adesão às instituições, correndo o risco de sofrer sérias perdas caso decidam 

não cooperar. 

 Por sua vez, para o realismo, as instituições são instáveis, podendo ruir a qualquer 

momento. Para essa corrente, os Estados só aderem às instituições enquanto elas forem 
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convenientes para a promoção de seus interesses. Caso os objetivos das instituições não 

estejam alinhados com os dos Estados ou caso os outros Estados estejam auferindo ganhos 

relativamente maiores, estes simplesmente abandonam as instituições e deixam de seguir suas 

diretrizes, pois não há mais motivos para sua permanência nelas. 

 Ainda, o neo-realismo apesar de reconhecer a existência e a efetividade dos regimes e 

das instituições, continua a atribuir aos Estados, a qualidade de atores principais do sistema 

internacional, pois sem o financiamento deles, não seria possível o funcionamento das 

instituições.   
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CAPÍTULO 3 – A UNASUL E O FUTURO DA INTEGRAÇÃO 

SULAMERICANA 

3.1 – A importância da América do Sul para o Brasil 

 Não se pode negar que a América do Sul encontra-se no centro da política externa 

brasileira. Por sua vez, o ponto fulcral da política externa brasileira está no aprofundamento 

das relações de integração regional. Nesse ponto, o alvo da política externa brasileira no 

contexto da América do Sul, deve, sem sombra de dúvida, ser a Argentina, pela sua 

importância no bloco e pelo volume de suas negociações com o Brasil. A integração entre o 

Brasil e a Argentina, e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o objetivo mais certo, e 

mais constante das estratégias de integração política e econômica de ambos os países. 

 Levando em consideração as características da situação geopolítica do Brasil, isto é, 

seu território, sua população, suas fronteiras, sua economia, sua localização geográfica, assim 

como a conjuntura e a estrutura do sistema mundial, se terá a certeza da importância que 

representa para o Brasil a integração sulamericana. 

 No que concerne à questão ambiental, a América do Sul é peça fundamental em 

qualquer debate sobre meio-ambiente, pois nela encontra-se maior floresta tropical do mundo, 

representando ponto fulcral no debate político sobre o efeito estufa e suas conseqüências para 

o clima, e o maior estoque de biodiversidade do planeta, o qual é de grande importância para a 

renovação da agricultura e para a indústria farmacêutica; uma parcela importante das reservas 

de água doce do planeta, recurso cada vez mais estratégico e causa já de conflitos em certas 

regiões do globo, e o maior lençol de águas subterrâneas, o Aqüífero Guarani, que subjaz os 

territórios do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Em suma, além da questão 

ambiental, presente nas discussões sobre a importância da Floresta Amazônica, estão 

envolvidos inúmeros interesses, algum deles ainda ocultos, de ordem política e econômica.  

 Em relação à economia, o mercado sul-americano continua sendo muito relevante 

como destino dos produtos industrializados brasileiros. O estreitamento das relações de 

comércio nos moldes propostos pela UNASUL representaria para o Brasil uma forma de 

inserir, ainda mais, sua participação na economia da região, por meio da integração 

econômica e criação de um livre mercado, o qual facilitaria a atuação de suas grandes 

empresas (Petrobras, Itaú, Odebrecht, Vale), o que lhe renderia óbvios ganhos econômicos.  
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Corroborando com esse entendimento, Amado Cervo:  

Em razão da lentidão, mas aproveitando o caminho aberto pela diplomacia, 
segmentos econômicos e sociais brasileiros avançaram com andar próprio. 
Exportadores brasileiros elegeram a vizinhança como destino de sua melhor 
exportação de qualidade, a de manufaturados, que para a área representam 80%, 
enquanto sobre o total situam-se em aproximadamente 50%. Investidores brasileiros 
elegeram a vizinhança, especialmente a Argentina, como destino privilegiado de 
seus capitais e empreendimentos.  A América do Sul converteu-se em plataforma de 
expansão dos negócios brasileiros, uma base de apoio ao processo de 
internacionalização da economia, em ritmo acelerado desde 2005, pois que 
ultrapassa em 2007 a cifra de cem bilhões de dólares de investimentos diretos no 
exterior. 
Nenhum país da América do Sul exibe tal dinamismo de expansão sobre a 
vizinhança.46 

 Como se vê, o Brasil ainda mantém superávit comercial com a grande maioria dos 

países da região e grande parte das suas empresas são mais competitivas que as concorrentes 

sul-americanas. Assim, o esperado é que essa disparidade comercial viria a ser ainda mais 

elevada numa área de livre-comércio continental, como pretende o projeto de integração da 

UNASUL. 

 Do ponto de vista político, a UNASUL pode representar para o Brasil o início de 

regionalização em que o seu poder seja o predominante; isso proporcionaria ao país uma 

plataforma para o lançamento de reivindicações de mais presença em outras esferas, como o 

conhecido pedido de cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, além de 

aumentar o poder de negociação do Brasil junto a outros blocos econômicos. 

 Ademais, a união dos países da América do Sul representa também uma forma de 

resistência contra a opressão exercida pelas grandes potências econômicas, que cada vez mais, 

buscam expandir sua zona de influência sobre os pequenos e médios países, ligados às 

grandes economias por meio de laços históricos, de origens coloniais e culturais. Afinal, num 

cenário internacional cada vez mais instável e competitivo, cada bloco regional tende a 

cooptar as elites nacionais dos países periféricos, sob o pretexto de atuar na defesa de causas 

de interesse global (meio ambiente, direitos humanos, tráfico de drogas, etc), para na verdade, 

promover a realização de seus interesses estratégicos.  

 Uma América do Sul unida também significaria uma forma de promover a 

internacionalização da prática governamental por meio de uma verdadeira integração regional 
                                                            
46  CERVO, Amado L. Integração da América do Sul depende do Brasil in: Meridiano 47, julho 2008. 
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que recrie a capacidade política dos Estados latino-americanos, inseridos numa agora esfera 

regional, para a solução dos problemas econômicos e sociais comuns. Afinal, a integração 

também pode servir de instrumento de inserção internacional, capaz de gerar maior equidade 

e coesão social na região. 

 O diplomata Samuel P. Guimarães, define bem o dilema compartilhado pelos países 
sulamericanos: 

 

Os países médios que constituem a América do Sul se encontram diante do dilema 
ou de se unirem e assim formarem um grande bloco de 17 milhões de Km2 e de 400 
milhões de habitantes para defender seus interesses inalienáveis de aceleração do 
desenvolvimento econômico, de preservação de autonomia política e de identidade 
cultural, ou de serem absorvidos como simples periferias de outros grandes blocos, 
sem direito à participação efetiva na condução dos destinos econômicos e políticos 
desses blocos, os quais são definidos pelos países que se encontram em seu centro. 
A questão fundamental é que as características, a evolução histórica e os interesses 
dos Estados poderosos que se encontram no centro dos esquemas de integração são 
distintos daqueles dos países subdesenvolvidos que a eles se agregam através de 
tratados de livre comércio, ou que nome tenham, os quais ficam assim sujeitos às 
conseqüências das decisões estratégicas dos países centrais que podem ou não 
atender às suas necessidades históricas.47 

   

3.2 – Antecendentes Históricos 

 A atual experiência de integração sulamericana tem distintas origens, motivações e 

paralelos históricos. Em primeiro lugar, o trauma da desintegração dos Vice-Reinados do 

Império espanhol a partir de 1810, a desintegração posterior da Grã Colômbia em 1830, e a 

sobrevivência da utopia de unidade latino-americana, preconizada pelo Libertador Simon 

Bolívar48. 

 Segundo, a tentativa do notável economista argentino, Raul Prebisch49, de explicar as 

razões do desenvolvimento na América do Norte em confronto com o atraso sulamericano 

                                                            
47  GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 14, 
segundo semestre de 2008, p. 58-72. 
48 Idem. 
49 ver.  A atualidade do pensamento de Celso Furtado. Marcos Costa Lima e Maurício Dias David (orgs.). B. 
Ricupero, M. C. Lima, Vera A. Cepêda, Gildo M. Brandão, J. L. Fiori, J. P. de Almeida Magalhães, C. 
Mallorquin, Maurício C. Coutinho, P. Salama, C. Cavalcanti, C. Giuseppe Galvan, Danúsia D. de Souza, 
Fernando Maia, Fernando Pires, Leonardo J. de Lima, Manoel Sotero C. Netto, Marina Eva Lindorfer, Rita 
Costa. São Paulo: Francis, 2008. 
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levou à formulação da teoria estruturalista pela Comissão Econômica para a América Latina – 

CEPAL. 50 

 Em terceiro lugar, a percepção de êxito da experiência de planejamento econômico ede 

industrialização acelerada vivida pela União Soviética, da experiência keynesiana e da 

planificação de guerra norteamericana e, finalmente, as políticas de economia mista e de 

planejamento indicativo dos governos socialistas europeus após a Segunda Guerra Mundial.  

 Quarto, na experiência de construção da Comunidade Econômica Européia, fundada 

na integração de mercados, na elaboração de políticas comuns e no financiamento pelos 

países mais ricos do esforço de redução de assimetrias entre as economias participantes. 

 Este conjunto de experiências inspirou os programas de desenvolvimento econômico 

com base na industrialização, em especial no Brasil durante o Governo Juscelino Kubitschek, 

as propostas da CEPAL de constituição de um mercado comum latino-americano, as 

propostas argentinas de criação de uma área de livre comércio que reunificasse 

economicamente as partes do antigo Vice-Reinado do Prata, e estimulou à constituição em 

1960 da Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC.  

 A Associação Latino Americana de Livre Comércio, criada em 1960, e cuja meta era 

eliminar todas as barreiras ao comércio entre os Estados membros até 1980, encontrou 

obstáculos causados pelas políticas nacionais de substituição de importações e de 

industrialização e, mais tarde, pelas políticas de controle de importações para enfrentar as 

súbitas crises do petróleo que acarretaram inéditos déficits comerciais que atingiram os países 

importadores de energia, em especial o Brasil. 

 Em 1969, os países andinos celebraram o Pacto Andino (mais tarde CAN) como um 

projeto mais audacioso de integração e de planejamento do desenvolvimento, prevendo 

inclusive a alocação espacial de indústrias entre os Estados membros e a elaboração de 

políticas comuns, inclusive no campo do investimento estrangeiro. 

 Em 1980, a estagnação das negociações comerciais levou a substituição da ALALC 

pela Associação Latino Americana de Integração (ALADI). Em 1985, Brasil e Argentina 

                                                            
50 ver. Prebisch y Furtado: el estructuralismo latinoamericano. Carlos Mallorquin & Jorge Lora (ed.). J. 
Love, O. Rodríguez et alii. Puebla-México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 1999. 
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decidiram lançar um processo de integração bilateral gradual, com o objetivo central de 

promover o desenvolvimento econômico, a que se juntaram, em 1991, Paraguai e Uruguai, 

formando-se assim o Mercosul.  

 Este último surgiu como um projeto que enxergava o livre comércio como um 

instrumento capaz de promover o desenvolvimento econômico, reduzir as desigualdades 

sociais e gerar empregos. O Mercosul, cuja origem está nas negociações entre os presidentes 

Raul Alfonsín (Argentina) e José Sarney (Brasil), serviu de base para a inserção conjunta dos 

países do bloco na nova ordem internacional durante toda a década de noventa. Houve um 

grande crescimento nas trocas comerciais intrabloco, interrompido apenas no fim da década 

com as crises que abalaram as economias dos países membros. Em particular, a crise 

brasileira em 1999, a crise argentina em 2001 e 2002 e a última crise financeira 

intenarnacional, todas elas feriram gravemente o Mercosul, que, no entanto, sobreviveu a 

todas essas turbulências e ainda dá sinais de que tem muito o que prosperar como bloco de 

integração regional. 

 De fato, há quem considere o Mercosul o grande ponto de partida para o surgimento 

da UNASUL e o consequente fortalecimento da integração no continente, pois o Mercosul foi 

responsável por abrir um canal de diálogo entre os países sulamericanos, dando início a uma 

maior aproximação comercial, o que em momento posterior,  se espalhou para áreas como 

saúde, política, energia, dando continuindade ao círculo virtuoso gerador de cooperação entre 

os países. Nesse sentido, argumenta o Ministro Celso Amorim:  

 
 

 O Mercosul é o núcleo dinâmico para a integração da América do Sul, com todo o 
respeito à Comunidade Andina, que nós sabemos que foi pioneira na América 
Latina. O Pacto Andino foi uma ação de coragem do ponto de vista político, mas, do 
ponto de vista prático, acho que o núcleo dinâmico para a integração da América do 
Sul está no Mercosul porque foi o núcleo que criou maior densidade. Essa densidade 
está ligada ao fato de ele não ser apenas uma área de livre comércio, mas ser 
também uma união aduaneira, sem falar das outras características que ele 
desenvolveu na área social, na área política, tendo um Parlamento. Mas, a união 
aduaneira é o verdadeiro cimento do Mercosul. 51 

 

 Após a conclusão do NAFTA em 1994, em que o México na prática abandonou a 

ALADI, os Estados Unidos, no contexto da Cúpula das Américas, lançaram um projeto 
                                                            
51  AMORIM, Celso, A Integração Sul-Americana in: Revista DEP: Diplomacia, Estratégia e Política/Projeto 
Raúl Prebisch no. 10 (outubro/dezembro 2009), Brasília : Projeto Raúl Prebisch, 2009, p.13. 
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ambicioso de negociação de uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)52. Esse 

projeto, na realidade, mais do que uma área de livre comércio de bens, criaria um território 

econômico único nas Américas, com a livre movimentação de bens, serviços e capital (mas 

não de mão-de-obra ou tecnologia) e estabeleceria regras uniformes ainda mais restritivas à 

execução  de políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico. 

 Apesar das declarações diplomáticas feitas na ocasião, e reiteradas posteriormente, de 

que a ALCA não afetaria os projetos de integração regional como a Comunidade Andina e o 

Mercosul, estava  claro que a eventual concretização da ALCA eliminaria de fato a 

possibilidade de formação de um bloco econômico e político sul-americano. 

 Após o início das negociações da ALCA, e diante da extrema desigualdade de forças 

políticas e econômicas entre os países participantes, a negociação se interrompeu em 2004, 

após os Estados Unidos terem retirado os temas agrícolas e de defesa comercial (antidumping 

e subsídios) levando-os para o âmbito da OMC sob o pretexto de ser necessária uma 

negociação mais abrangente, inclusive com a União Européia.  

 Paralelamente, o Mercosul empreendeu a negociação e celebrou acordos de livre 

comércio com o Chile (1995), com a Bolívia (1996), com a Venezuela, Equador e Colômbia 

(2004), e  com o Peru (2005), que se referem exclusivamente ao comércio de bens e não 

incluem o comércio de serviços, compras governamentais, regras sobre investimentos, 

propriedade intelectual, etc.  

De acordo com Maria Regina Soares de Lima e Marcelo Vasconcelos Coutinho: 

 

As dificuldades em cumprir os objetivos econômicos da integração regional, fez 
sobressair a dimensão política do bloco, bem como a necessidade de ampliar o 
acordo de forma a abranger toda a América do Sul. Num mundo dividido em regiões 
e ao mesmo tempo globalizado, finalmente o antigo projeto de uma América do Sul 
integrada encontrou alguma oportunidade. Nesse contexto, em 2004 é criada a 
CASA, e a despeito dos problemas que acarreta, ela surge como alternativa para 
aumentar não apenas as relações econômicas regionais como também o poder de 
barganha da região nas arenas hemisférica e internacional. A idéia, então, de que os 
países devem estar regionalmente preparados para uma competição que cruza os 
continentes combina-se à ampliação do espectro regional com o pressuposto de que, 

                                                            
52  Ver. COSTA LIMA, Marcos . A ALCA, mais que uma área de livre comércio, uma redefinição do 
projeto Econômico dos EUA. Revista de Políticas Públicas, v. 10, p. 07-43, 2006. 
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havendo a necessidade de inserção internacional, tanto melhor será envolver toda a 
América do Sul, onde seria possível até mesmo forjar uma identidade própria.53 

 

 Posteriormente, foi lançada em 2004, em Cuzco, o projeto de formação de uma 

Comunidade Sul-Americana de Nações, hoje denominada UNASUL, organização que se 

pretenderia semelhante à União Africana, na África e à União Européia na Europa. Seu 

Tratado Constitutivo foi assinado em 2008, em Brasília e o bloco tem sua sede localizada em 

Quito, Equador. 

 Dois anos e meio depois da Declaração de Cuzco, uma carta de intenções que 

anunciava a fundação de uma comunidade sul-americana de nações, os Chefes de Estado e de 

Governo da região lançaram, em 2007, na Ilha de Margarita, na Venezuela, a União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL). Um ano mais tarde, em Brasília, os mandatários da 

região assinaram o Tratado Constitutivo do bloco sul-americano, dando-lhe personalidade 

jurídica internacional e definindo o quadro da sua ação.  

 Integrada por doze Estados – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela –, a UNASUL inaugura uma fase 

sem precedentes nas relações internacionais na América do Sul. Conquanto mereça ampla 

cobertura e já se esteja consolidando como mecanismo de referência, a UNASUL ainda é 

objeto de críticas de natureza diversa, motivadas na maioria das vezes por concepções 

imprecisas sobre o que é e o que representa a UNASUL.54 

 Não obstante as críticas realizadas por diversos setores da sociedade, em especial a 

imprensa, a construção da América do Sul é real. Contudo, seus resultados situam-se muito 

abaixo do projeto brasileiro de converter a América do Sul em uma unidade política, 

econômica e de segurança. A América do Sul vem se equipando, porém ainda não fala ao 

mundo de uma só voz nas negociações multilaterais e não se constitui um pólo de poder 

geopolítico e econômico que promova os interesses do conjunto dos países.  

                                                            
53  LIMA, M. R. Soares de; COUTINHO, M. Vasconcelos. “Globalização, Regionalização e América do Sul” in: 
Análise de Conjuntura OPSA, no6, maio de 2005.  
54 SIMÕES, Antônio José Ferreira. “Unasul: a maturidade da  América do Sul na construção de um mundo 
multipolar” in: Tensões Mundiais, Revista do Observatório das Nacionalidades, Fortaleza, v. 4, n. 7, jul./dez. 
2008, p. 260-272. 
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 No que concerne à UNASUL, por exemplo, as negociações para concretizá-la, na 

opinião do diplomata Samuel Pinheiro de Guimarães, têm encontrado três distintas 

resistências: “primeiro, a de países que celebraram acordos de livre comércio com os Estados 

Unidos; segundo, a de países que dão prioridade ao fortalecimento do Mercosul e que 

acreditam que o Brasil estaria “trocando” o Mercosul pela UNASUL; terceiro, a de países que 

consideram ser necessário uma organização mais audaciosa, com base na solidariedade e na 

cooperação e não naquilo que consideram ser o individualismo “mercantilista” das 

preferências comerciais, dos projetos de  investimento e do livre comércio”.55 

 São esses obstáculos, decorrentes das grandes assimetrias existentes entre os países da 

região, que se mostram como desafios à realização da integração, os quais serão explanados a 

seguir. 

 

3.3 – Principais Assimetrias  

 Não é possível se falar em integração sulamericana, sem pensar nas enormes 

disparidades existentes na região, as quais precisam ser solucionadas ou, ao menos atenuadas, 

para que seja possível promover o desenvolvimento conjunto dentro do bloco. 

 Se o Brasil se propõe a exercer um papel de liderança regional, deve então conduzir 

ativamente, o processo de redução de desigualdades sociais, econômicas, culturais, políticas, 

dentre tantas outras que são semelhantes em todos os países pertencentes ao bloco. Em 

entrevista a Revista Valor, o diplomata Samuel Pinheiro Guimarães, perguntado se o 

Brasil deve pagar para reduzir as chamadas assimetrias e garantir a integração continental, 

disse o seguinte: 

 

As assimetrias são a característica principal da América do Sul e elas distorcem e 
dificultam a realização do nosso potencial. É indispensável que todos os países 
possam contribuir para o desenvolvimento econômico e para a estabilidade política 
da Região e isso depende da redução das disparidades internas e das assimentrias 
entre eles. O livre jogo das forças de mercado e o livre comércio não serão 
suficientes para promover o desenvolvimento sempre que existirem gravíssimas 

                                                            
55  GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 14, 
segundo semestre de 2008, p. 58-72. 
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deficiências estruturais e assimetrias enormes. Por esta razão, e até com menos 
razão, países mais desenvolvidos europeus, em seu processo de integração, criaram 
fundos para o desenvolvimento dos países mais atrasados, em que os mais ricos 
contribuem com recursos importantes para o desenvolvimento dos mais pobres.56 

 

 Com o escopo de financiar programas destinados a reduzir as desigualdades regionais, 

foi criado o Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL, o FOCEM, objetivando 

ampliar em muito os fundos de redução de assimetrias, o qual já aparece como um sinal 

modesto, porém animador na perspectiva integracionista. O Presidente Lula tem sempre 

mencionado em seus discursos a importância da generosidade dos países maiores e mais 

desenvolvidos como um dos elementos essenciais para o sucesso do processo de integração 

regional na América do Sul. Esta generosidade deve se traduzir pelo tratamento diferencial, 

sem exigência de reciprocidade, em relação a todos os países da América do Sul que estejam 

engajados no processo de integração regional. Assim, a solidariedade nos esforços de 

desenvolvimento e de integração é uma idéia central na estratégia brasileira na América do 

Sul. 

 Por meio de algumas entrevistas e discursos das autoridades brasileiras é possível 

compreender que o Brasil, apesar de ser o maior país da região, não acredita ser possível 

desenvolver-se isoladamente sem que toda a região se desenvolva econômica e socialmente e 

se assegure razoável grau de estabilidade política e segurança.   

 Fica evidente, nesse ponto, a adesão à abordagem institucionalista das Relações 

Internacionais, pois segundo ela, os Estados são motivados a aderir às instituições porque com 

isso, conquistariam ganhos que seriam impossíveis de serem obtidos sem cooperação com os 

outros Estados. 

 Nesse sentido, em especial à posição do Brasil em relação aos auxílios concedidos aos 

países vizinhos, bastante esclarecedora a entrevista concedida pelo diplomata Samuel P. 

Guimarães, a Revista Valor: 

   
Os interesses do Brasil, o seu desenvolvimento econômico e 
político, estão vinculados ao progresso econômico e à estabilidade política de cada 
vizinho e isto cada vez mais, devido aos laços que nos unem a eles e que tanto vêm 
se aprofundando e fortalecendo. Não há concessões excessivas quando as diferenças 

                                                            
56  Entrevista concedida a Revista Valor em agosto de 2008. Disponível na internet: 
www.amersur.org.ar/Integ/Guimaraes0808.htm 
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de dimensão são tão extraordinárias e quando nossos interesses as exigem para a 
construção de um bloco que nos fortaleça a todos.57 

 

 E ainda: 

 
A ajuda aos vizinhos reverte em benefício do Brasil. A construção da infra-estrutura, 
o desenvolvimento industrial, o aumento de demanda cria oportunidades não só para 
as empresas brasileiras mas para nossos trabalhadores pois aumenta a demanda por 
produtos e serviços brasileiros. O extraordinário aumento das exportações 
brasileiras, assim como os investimentos de empresas brasileiras nos últimos seis 
anos prova isto. Os custos serão sempre menores que os benefícios.58 
  

 

 Assim, não obstante as boas intenções da Política Externa brasileira no escopo de 

estreitar os laços de integração sul-americana, ainda existem obstáculos de toda ordem, a 

dificultar esse processo, sejam eles territoriais, demográficos, de recursos naturais, de energia, 

de níveis de desenvolvimento político, cultural, agrícola, industrial e de serviços, com a 

necessidade de serem superados para o aprofundamento da tão sonhada integração regional. 

 No mesmo continente, convivem países como o Brasil, com 8,5 milhões de 

quilômetros quadrados; como a Argentina, com seus 3,7 milhões de quilômetros quadrados e 

em seguida outros dez países, cada um com território inferior a 1,2 milhão de quilômetros 

quadrados. Três dos países da região se encontram voltados exclusivamente para o Pacífico, 

três se debruçam sobre o Oceano Atlântico, quatro são caribenhos e dois são mediterrâneos. O 

Brasil tem 15.735 km de fronteiras com nove Estados vizinhos, enquanto a Argentina, a 

Bolívia e o Peru têm fronteiras com cinco vizinhos. Devido a essas circunstâncias geográficas, 

os pontos de vista geopolíticos de cada país são inicialmente distintos, o que se agrava pelo 

fato de até recentemente - e mesmo até hoje - terem estado separados os países da região pela 

Cordilheira, pela floresta, pelas distâncias e pelos imensos vazios demográficos.59  

 O Brasil tem 190 milhões de habitantes, que correspondem a cerca de 50% da 

população da América do Sul, enquanto o segundo maior país em população, que é a 

Colômbia, tem 46 milhões de habitantes e o terceiro, a Argentina, tem 39 milhões. As taxas 

                                                            
57 Idem. 
58 Idem. 
59 GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 14, 
segundo semestre de 2008, p. 58-72. 
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de crescimento demográfico variam de 3% no Paraguai a 0,7 % no Uruguai60. A América do 

Sul viveu nos últimos anos um processo acelerado de urbanização, com o surgimento de 

megalópoles que concentram grandes parcelas da população total de cada país, e que exibem 

periferias paupérrimas e violentas.  

 Ademais, durante algumas décadas o reduzido ritmo de crescimento econômico 

provocou movimentos migratórios significativos dos países da região em direção aos Estados 

Unidos e à Europa Ocidental. Há um milhão de uruguaios vivendo fora do Uruguai enquanto 

três milhões se encontram no país. Há 400 mil equatorianos na Espanha e 4 milhões de 

brasileiros no exterior. Ao mesmo tempo, há grandes espaços despovoados na América do 

Sul, onde a densidade demográfica é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, enquanto 

nas megalópoles a densidade populacional atinge mais de 10.000 habitantes por quilômetro 

quadrado.61  

 Adicionalmente, a América do Sul exibe altíssimos índices de concentração de renda, 

contrastando com a miséria e a indigência da maior parte de sua população excluída do 

processo de desenvolvimento econômico. Possuindo ao mesmo tempo, centros privados de 

excelência hospitalar e instalações precárias dos órgãos públicos de saúde, escolas de padrão 

de Primeiro Mundo e estabelecimentos escolares em condições precárias e destruídos pelo 

vandalismo. São principalmente essas assimetrias, sociais e econômicas, os principais 

entraves ao projeto de integração da América do Sul. 

 A desigualdade regional também está presente na forma como os recursos naturais 

estão distribuídos na América do Sul. Enquanto o Brasil tem as maiores reservas mundiais de 

minério de ferro de excelente teor, a Argentina não as tem em volume suficiente. A Argentina 

dispõe de terras aráveis de extraordinária fertilidade, em contraste com o Chile. A Colômbia 

possui grandes reservas de carvão de boa qualidade e o Brasil as tem poucas e pobres. A 

Venezuela tem a sexta maior reserva de petróleo e a nona maior reserva de gás do mundo 

enquanto que, na grande maioria dos países do Cone Sul, os níveis de produção são 

insuficientes para sustentar a própria demanda. A Bolívia detém jazidas de gás que 

correspondem a duas vezes as brasileiras, mas tem sérias dificuldades para ampliar sua 

exploração. O Chile explora as maiores reservas conhecidas de minério de cobre do mundo, 

responsável por 40 % de suas exportações. O Paraguai ostenta um dos maiores potenciais 

                                                            
60 Idem. 
61 Idem. 
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hidrelétricos do mundo, em especial quando calculado em termos per capita, mas ainda não 

teve êxito em utilizá-lo para acelerar seu desenvolvimento. O Suriname tem a maior reserva 

de bauxita do planeta, ainda pouco explorada. 62 

 

3.4 - UNASUL: Criação e Objetivos 

  

 Em 23 de maio de 2006, presidentes e representantes dos 12 países da América do Sul 

assinaram, em Brasília, o tratado de criação da União das Nações Sul-Americanas - 

UNASUL. O projeto para a criação da UNASUL foi apresentado pela primeira vez durante 

uma reunião em 2004, na cidade de Cuzco, no Peru. Inicialmente, o projeto foi denominado 

de Casa (Comunidade Sul-Americana de Nações), mas posteriormente foi rebatizado durante 

a Primeira Reunião Energética da América do Sul, realizada em 2007 na Venezuela. 

 A criação da UNASUL seguiu a nova orientação da Política Externa brasileira sob a 

égide do Governo Lula, que tem como objetivo estreitar as relações entre os países do 

hemisfério sul como forma de promover seus interesses comuns e aumentar seu poder de 

barganha nas negociações com os Estados Unidos e a União Europeia. Nesse sentido, além da 

UNASUL, foram criados o IBAS e o G-20, este último tendo como objetivo a liberalização 

do comércio e o fim dos subsídios agrícolas patrocinados pelos países ricos.  

 No tocante aos novos rumos da política externa brasileira adotados no Governo Lula, 

afirmam Alden e Vieira 63 : 

 
[...] a eleição de Luiz Inácio “Lula da Silva” para a Presidência em 2003 anuncia 
uma mudança no tom e na substância da política externa brasileira. Um esforço 
concertado foi feito para cortejar Estados do Sul [...]. Associada a tal esforço, houve 
uma ampliação da retórica a favor dos pobres [...]. 
 
 

 Ainda em relação ao novo direcionamento da política externa brasileira, Vigevani e 

Cepaluni 64:  

 

                                                            
62  Ver. GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 
14, segundo semestre de 2008, p. 58-72 
63 ALDEN, Chris; VIEIRA, Marco Antonio. “The New Diplomacy of  the south: South Africa, Brazil, India and 
trilateralism”. Third World Quarterly, v. 26, n.7, p.1077- 1095, 2005.  
64  VIGEVANI, Tullo ; CEPALUNI, Gabriel. “A Política Externa de Lula da Silva: A Estratégia da Autonomia 
pela Diversificação” in: Contexto Internacional, Rio de Janeiro, vol.29, n.2, julho/dezembro 2007, p.273- 335.  
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[...] Lula da Silva utiliza uma estratégia que poderia ser batizada de “autonomia pela 
diversificação”, enfatizando a cooperação Sul-Sul para buscar maior equilíbrio com 
os países do Norte, realizando ajustes, aumentando o protagonismo internacional do 
país e consolidando mudanças de programa na política externa. 
 

 Para os autores acima mencionados, é possível definir “autonomia pela diversificação” 

como:   
a adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de alianças Sul 
Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tradicionais (China, Ásia-
Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio, etc.), pois acredita-se que eles 
reduzem as assimentrias nas relações externas com países mais poderosos e 
aumentam a capacidade negociadora nacional. 65 
 
 

 Pois é justamente na esperança de reduzir assimetrias e aumentar a capacidade de 

negociação dos países sulamericanos, que os Estados aderem à UNASUL. Por sua vez, ela 

funcionará com uma presidência temporária e rotativa. A UNASUL se organizará a partir de 

alguns órgãos deliberativos; um Conselho de Chefes de Estado e de Governo, que se reunirão 

anualmente; um Conselho de Ministros de Relações Exteriores; e um Conselho de Delegados, 

que se reunirão semestralmente. Além disso, existe o plano para a criação de um Parlamento 

único da UNASUL. A UNASUL ainda contará com uma secretaria permanente que se 

localizará em Quito, capital equatoriana. 

 Um dos principais objetivos do tratado é tentar desenvolver, na América do Sul, uma 

coordenação política, econômica e social. Com a UNASUL, se pretende adotar mecanismos 

financeiros conjuntos e ainda avançar na integração física, energética, de telecomunicações, 

além de projetos em conjunto nas áreas de ciência e de educação.  

 Num primeiro momento, os países que compõem a UNASUL têm opiniões e objetivos 

diversos sobre os objetivos reais que a União poderá alcançar. Para o ministro das Relações 

Exteriores do Chile, Alejandro Foxley, o seu país tem três principais interesses: energia, infra-

estrutura e uma política comum de inclusão social. Já o chanceler boliviano, David 

Choquehuanca, afirmou que a Bolívia espera que a UNASUL não se limite apenas ao 

comércio e trate da também da “união dos povos”. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 

afirmou durante o encontro que a UNASUL é um tratado muito importante para o continente, 

e que esse tratado fortalecerá os governantes do hemisfério sul. “Somos todos governos de 

                                                            
65 Idem. 
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esquerda, temos muito em comum, e nos comprometemos a dinamizar toda a união da 

América do Sul”, declarou Chávez.66 

 Para o presidente Lula, a “América do Sul unida mexerá com o tabuleiro do poder no 

mundo, não em benefício próprio, mas de todos.” Lula ainda afirmou que a UNASUL poderá 

fortalecer os países da região frente às nações desenvolvidas. Durante o encontro, declarou 

que “estamos transformando em realidade o sonho integrador dos nossos libertadores. O 

tratado nos lembra que a integração sul-americana é essencial para o fortalecimento da 

América Latina e Caribe. Nasce sob o signo do pluralismo”.67 

 Segundo o Itamaraty, os objetivos da UNASUL são “o fortalecimento do diálogo 

político entre os Estados membros e o aprofundamento da integração regional”. 

 Por sua vez, em reunião celebrada no dia 30 de setembro de 2005, os Presidentes da 

Comunidade Sul-americana de Nações, hoje UNASUL, estabeleceram como áreas de ação 

prioritária68:  

- o diálogo político;  

- a integração física;  

- o meio ambiente;  

- a integração energética;  

- os mecanismos financeiros sulamericanos;  

- a redução das assimetrias;  

- a promoção da coesão social;  

- da inclusão social;  

- da justiça social e das telecomunicações. 

 

 Posteriormente, estes objetivos iniciais foram se ampliando à medida que iam se 

sucedendo as reuniões dos Chefes de Estado da UNASUL. É válido mencionar, por exemplo, 

que a Declaração de Cochabamba, por meio da segunda cúpula presidencial em dezembro de 

2006, enfatiza que foram colocadas “as pedras fundamentais” para avançar rumo a uma união 

sul-americana por meio de um novo modelo de integração, que “compreende o âmbito 

comercial e uma articulação econômica e produtiva mais ampla, assim como novas formas de 
                                                            
66 Notícia publicada no Globo On line, às 14:07, de 26/05/08.Disponível em : 
<http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/05/23/entenda_que_a_unasul-440552105.asp>.Acesso em: 08 abr. 
2010. 
67 Idem. 
68 Disponível em: www.comunidadandina.org/unasur/temas.htm 
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cooperação política, social e cultural, tanto pública como privada, como de outras formas de 

organização da sociedade civil. Se trata de uma integração inovadora que inclua todas 

conquistas e avanços realizados nos processos do MERCOSUR e da CAN, assim como a 

experiência do Chile, Guiana e Suriname, indo mais além da convergência dos mesmos. O 

objetivo último deste processo de integração é e será favorecer um desenvolvimento mais 

equitativo, harmônico e integral da América do Sul.” 69 

 

 Por sua vez, aprofundando ainda mais os objetivos originários, o Tratado Constitutivo 

da UNASUL, em abordagem mais específica, deixa claro, em seu Artigo 2, que a União tem o 

seguinte objetivo: 

  
A União de Nações Sul-americanas tem como objetivo construir, de maneira 
participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, 
social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as 
políticas sociais, a educação, a energia, a infra-estrutura, o financiamento e o meio 
ambiente, entre outros, com vistas a 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. 70 

 

 A respeito da criação e dos objetivos da UNASUL, diferenciadores das outras 

instituições já criadas no continente, o diplomata Samuel P. Guimarães, um dos expoentes da 

política externa brasileira, disse em entrevista o seguinte: 

 
A UNASUL é o primeiro organismo sul-americano que reúne países subdesenvolvidos, 
com características comuns, para articular sua ação para dentro e fora do continente. A 
UNASUL já está sendo um extraordinário mecanismo de articulação e coordenação dos 
dirigentes da América do Sul. A defesa de nossos interesses comuns é vital em um mundo 
marcado pelo arbítrio, pela assimetria de poder entre Estados e pelas crises financeira, 
ambiental, energética e de alimentos. A redução do arbítrio e da assimetria e a solução 
dessas crises que são fenômenos globais, dependerá de negociações que decidirão nosso 
futuro. As reuniões da UNASUL geram oportunidades para encontros de presidentes e 
ministros, permitindo compreender os desafios de cada sociedade, definir esquemas de 
cooperação e articular posições comuns nas negociações com outros países e blocos.71  

 

                                                            
69 Ver.  texto da Declaração de Cochabamba, “Colocando a Pedra Fundamental  para una União Sul-americana”, 
de 9 de dezembro de 2006. Disponível em:  www.comunidadandina.org/Unasur/documentos.htm. 
70 Tratado Constitutivo da UNASUL, artigo 2 . Disponível em: 
www.comunidadandina.org/Unasur/documentos.htm. 
71 Entrevista concedida a Revista Valor em agosto de 2008. Disponível na internet: 
www.amersur.org.ar/Integ/Guimaraes0808.htm 
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 No artigo 3 do Tratado Constitutivo da UNASUL são delineados os inúmeros 

objetivos específicos da União, que abrangem áreas bem diversas, tais como segurança 

pública, proteção ao meio ambiente, direitos da pessoa humana, dentre outros.  

 A seguir, passa-se a enumerar cada um dos objetivos específicos propostos no Tratado. 

Diante mão, alertamos acerca da grande extensão dos objetivos enumerados no documento, 

acrescentando que serão tecidos breves comentários sobre apenas alguns pontos que julgamos 

importantes.   

 Inicialmente, logo na alínea a, do artigo 3, do referido Tratado, verifica-se como 

objetivo específico:  

a) “o fortalecimento do diálogo político entre os Estados Membros que assegure um espaço 

de concertação para reforçar a integração sul-americana e a participação da UNASUL no 

cenário internacional” (art.3, alínea a, do Tratado Constitutivo da UNASUL). 

 Observa-se que a UNASUL possui a característica comum à maioria dos projetos de 

integração, que é o interesse no fortalecimento dos canais de comunicação política entre os 

países membros, pois se reconhece que o processo de integração não é possível sem a 

existência de diálogo entre seus participantes. Ademais, almeja a UNASUL que os 

mecanismos de integração propiciem e estimulem a cooperação entre os Estados sul-

americanos nos foros, nas disputas e nas negociações internacionais, além de encorajar a 

solução pacífica de controvérsias. 

b) “desenvolvimento social e humano com eqüidade e inclusão para erradicar a pobreza e 

superar as desigualdades na região”. 

 Apesar das assimetrias de toda ordem que caracterizam os países da região, a América 

do Sul tem em comum o fato de todos os países que a compõe serem subdesenvolvidos, 

possuindo grandes disparidades sociais e as vulnerabilidades externas. Nessa esteira, Brasil 

tem procurado estabelecer programas de combate à fome e à pobreza, e de natureza social em 

geral, que podem ser objeto de útil intercâmbio de experiências entre os países participantes. 

c) “a erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação de qualidade e o 

reconhecimento regional de estudos e títulos”.  

 A integração por meio da educação aparece também como uma das preocupações da 

UNASUL. É importante destacar, no tocante à importância dada à educação para o 

aprofundamento do processo de integração, a criação da Universidade Federal para a 

Integração Latino-Americana – UNILA. Esta Universidade apresentará uma proposta 
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acadêmica inovadora, aulas em português e espanhol, e oferta diferenciada de cursos de 

graduação e pós-graduação que atendam às necessidades atuais e futuras do desenvolvimento 

sustentável e da promoção da integração na América Latina.  Adicionalmente, a decisão 

brasileira de tornar obrigatório o espanhol no ensino médio no Brasil contribuirá para o 

processo de integração social e cultural da América 

d) “a integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e solidário dos 

recursos da região;” 

 A integração energética é um dos pontos chave do processo de integração. A questão 

da segurança energética é central nos dias de hoje e no futuro previsível. A integração 

energética e a autonomia regional em energia para garantir a segurança de abastecimento 

energético é prioridade absoluta da política externa brasileira na América do Sul. Não há 

possibilidade de crescimento durante um período longo sem um suprimento suficiente, seguro 

e crescente de energia. Este suprimento depende de investimentos de prazo mais ou menos 

longo de maturação, tais como a prospecção de jazidas de petróleo, gás e urânio, a construção 

de barragens, a construção de usinas hidro e termoelétricas, assim como nucleares. A América 

do Sul, como região, tem um excedente global de energia, porém com grandes superávites 

atuais e potenciais em certos países e com severos déficits em outros. No primeiro caso, se 

encontram a Venezuela, o Equador e a Bolívia para o gás e o petróleo. No caso de energia 

hidrelétrica, há excedentes extraordinários no Brasil, no Paraguai e na Venezuela. De outro 

lado, se encontram países com déficit estrutural de energia como o Chile e o Uruguai e casos 

intermediários como são o Peru, a Colômbia e a Argentina. Assim, a integração energética da 

região permitirá reduzir as importações extra-regionais e fortalecer a economia da América do 

Sul. 72 

 Em tópico específico, serão brevemente expostos alguns avanços realizados no campo 

da integração energética. 

e) o desenvolvimento de uma infra-estrutura para a interconexão da região e de nossos povos 

de acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico sustentáveis; 

 Busca-se promover a conexão entre os países da região, a partir da construção de redes 

de transportes e de telecomunicações que interconectem os países, atendendo a critérios de 

                                                            
72  GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 14, 
segundo semestre de 2008, p. 58-72. 
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desenvolvimento social e econômicos sustentáveis para acelerar o processo de integração, 

preservando o meio ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas.  

f) a integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis com as políticas 

econômicas e fiscais dos Estados Membros; 

 Objetiva-se conseguir avanços no processo de convergência, que seja inovador e 

dinâmico, que busque estabelecer um sistema comercial, transparente, equitativo e 

equilibrado.  

g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, assim como a 

cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as causas e os efeitos da 

mudança climática; 

 Relaciona-se este tópico, à cooperação em matéria ambiental, com o escopo de 

elaborar propostas em matéria de biodiversidade, recursos hídricos e ecossistemas. 

h) o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação das assimetrias, 

alcançando assim uma integração eqüitativa; 

 Desenvolvendo mecanismos concretos e efetivos que permitam resolver as 

desigualdade que existem entre países e regiões da América do Sul. 

i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do reconhecimento progressivo 

de direitos a nacionais de um Estado Membro residentes em qualquer outro Estado Membro, 

com o objetivo de alcançar uma cidadania sul-americana; 

 Alcançando progressivamente o reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais 

para os nacionais de um Estado membro em qualquer dos outros Estados membros.  

j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde; 

k) a cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseada no respeito 

irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a regularização migratória e a 

harmonização de políticas; 

 A matéria ligada à migração deve ser abordada sob um enfoque integral e 

compreensivo, com respeito irrestrito aos direitos humanos.  

l) a cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um processo inovador, 

dinâmico, transparente, eqüitativo e equilibrado que contemple um acesso efetivo, 

promovendo o crescimento e o desenvolvimento econômico que supere as assimetrias 

mediante a complementação das economias dos países da América do Sul, assim como a 

promoção do bem-estar de todos os setores da população e a redução da pobreza; 
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 Por meio do desenvolvimento de mecanismos compatíveis com as condições 

específicas política e econômica de cada um dos países membros, serão incentivadas ações 

que busquem reduzir as assimetrias regionais.  

m) a integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e médias empresas, 

cooperativas, redes e outras formas de organização produtiva; 

n) a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares de 

pesquisa, inovação, transferência e produção tecnológica, com vistas a incrementar a 

capacidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento científico e tecnológico próprios; 

o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos conhecimentos e 

saberes dos povos da região, para o fortalecimento de suas identidades;  

p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo entre a UNASUL e 

os diversos atores sociais na formulação de políticas de integração sulamericana; 

 Se dará por meio do desenvolvimento de mecanismos de diálogo entre as instituições 

da UNASUL e a Sociedade Civil que permitam una maior participação na formulação de 

políticas. 

q) a coordenação entre os organismos especializados dos Estados Membros, levando em 

conta as normas internacionais, para fortalecer a luta contra o terrorismo, a corrupção, o 

problema mundial das drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas pequenas e leves, o 

crime organizado transnacional e outras ameaças, assim como para promover o 

desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de destruição em massa e a 

deminagem; 

 Presente a idéia de cooperação em matéria de segurança e combate ao terrorismo e à 

criminalidade. 

r) a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados Membros da 

UNASUL; 

s) o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa; 

t) a cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã, e  

u) a cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da integração sul-

americana, mediante o intercâmbio de informação, experiências e capacitação. 

  

 Como claramente se pode constatar, o projeto de integração proposto pela UNASUL é 

deveras ambicioso. Suas esferas de atuação são bem diversas e envolvem áreas tão genéricas 
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como específicas, algumas delas se entrelaçando. Razão pela qual, seria ingênuo acreditar ser 

possível concretizar todos os objetivos enumerados. Como se viu acima, a listagem de 

objetivos é amplíssima e bastante genérica, o que torna mais difícil o estabelecimento de 

ações pontuais para a resolução dos problemas. É preciso que se estabeleça um plano de ação 

mais concreto para a realização desses objetivos. 

 Na opinião do diplomata Antônio José Ferreira Simões: 
 

Na essência, a UNASUL é o arcabouço sob o qual se buscam articular as relações de 
aproximação e integração entre os países da América do Sul nos mais diversos 
campos. A integração sul-americana dá-se em torno do que poderíamos chamar de 
áreas estruturantes. O Tratado Constitutivo da UNASUL lista os campos da 
concertação política, da energia, da infraestrutura, do comércio, do meio ambiente, 
das políticas sociais. Deixa claro que a relação não é exaustiva e está aberta a 
oportunidades eventuais de integração em outros domínios. A 
abordagem é pragmática: em cada área, as diplomacias dos doze Estados da 
UNASUL têm por mandato, de início, identificar as oportunidades e negociar os 
acordos apropriados. Nem todas as áreas estruturantes deverão avançar de forma 
paralela: algumas poderão registrar avanços mais rápidos, outras terão desempenho 
mais lento.73 

 

 Pois é com foco nessas “áreas estruturantes” que a integração sulamericana pretende 

se realizar. O diferencial da UNASUL em relação aos projetos anteriores de integração 

regional está justamente no interesse de expandir suas metas para além das esferas comerciais 

e econômica, para estender seus esforços para áreas de concertação política, da energia, da 

infraestrutura, do meio ambiente e das políticas sociais, as chamadas “áreas estruturantes”, na 

expressão utilizada pelo diplomata supracitado.  

 As relações entre os países no contexto dos blocos de integração anteriores, em 

especial a Comunidade Andina e o Mercosul, não foram capazes de criar uma realidade de 

integração efetiva como na União Européia, ficando a aproximação mais limitada à esfera 

comercial. A América do Sul ainda encontra-se continuamente desintegrada nos planos 

político, energético, social, ambiental, etc. Concretizar a integração regional, a exemplo da 

União Européia,  realizando avanços nessas outras áreas, além da comercial e econômica, é a 

que se propõe a UNASUL. 

 

                                                            
73 SIMÕES, Antônio José Ferreira. “Unasul: a maturidade da  América do Sul na construção de um mundo 
multipolar” in: Tensões Mundiais, Revista do Observatório das Nacionalidades, Fortaleza, v. 4, n. 7, jul./dez. 
2008, p. 260-272.  
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3.5 – Principais Avanços na Cooperação entre Países Membros 

3.5.1 - Integração Energética  

 Na América do Sul, a energia é o campo crucial, em razão da sua capacidade de gerar 

sinergias de grande impacto e da que se ramificam por outras áreas, como a produtiva, a 

comercial, a econômica e também a política. Cabe recordar que a integração européia iniciou-

se por meio da Comunidade Econômicado Carvão e do Aço (CECA). Antes mesmo da 

criação da UNASUL, em dezembro de 2006, durante a II Cúpula da América do Sul, 

realizada em Cochabamba, foi assinada Declaração da Integração Energética Sul-Americana, 

que lançou as bases da integração na matéria, reconhecendo-a como área-pilar da integração 

regional. 74 

 Posteriormente, em abril de 2007 foi assinada, na Venezuela, a Declaração de 

Margarita, em homenagem à ilha onde foi realizada a Cúpula. Nessa Declaração, além da 

criação do Conselho Energético da América do Sul, é possível destacar algumas diretrizes, 

objetos de acordo entre os Chefes de Estado75: 

 

  - o Desenvolvimento da infra-estrutura energética dos países como elemento que 

garanta a sustentabilidade da integração sul-americana. 

 

 - a Integração energética deve ser utilizada como uma ferramenta importante para 

promover o desenvolvimento social, econômico e a erradicação da pobreza. 

 

 - Fortalecimento das relações entre os países-membros, com base no uso sustentável 

de seus recursos e potencialidades energéticas, aproveitando assim as complementaridades 

econômicas.   

 

 - o Reconhecimento de que o processo de integração energética envolve como atores 

principais o Estado, a sociedade e as empresas do setor, de modo a alcançar-se um equilíbrio 

entre os interesses dos países, as necessidades dos povos e a eficiência setorial. 

 

                                                            
74 Idem. 
75 Declaração de Margarita – Construindo a Integração Energética do Sul. Disponível em: 
www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_margarita.pdf 
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 - o Impulso ao desenvolvimento das energias renováveis, já que cumprem um papel 

importante na diversificação da matriz de energia primária, na segurança energética, na 

promoção do acesso universal à energia e na preservação do meio ambiente. 

 

 - Reconhecimento do potencial dos biocombustíveis para diversificar a matriz 

energética sul-americana. Além da necessidade de intercambiar experiências realizadas na 

região, com vistas a alcançar a máxima eficiência no emprego dessas fontes, de forma a 

promover o desenvolvimento social, tecnológico, agrícola e produtivo. 

 

 - Promover a cooperação entre as empresas petrolíferas nacionais dos países-membros, 

incluindo a industrialização dos hidrocarbonetos, assim como as transações comerciais de 

recursos energéticos, contribuindo para o desenvolvimento e a competitividade da região sul-

americana, aumentando o bem-estar de nossos povos no marco de critérios de 

complementaridade, solidariedade e eqüidade.  

 

 - Reconhecimento das iniciativas tomadas por diferentes países para incrementar a 

cooperação e a coordenação de seus esforços de energia tais como Petrosur, Petroandina, 

Petroamérica, Petroleira do Cone Sul e outras iniciativas. 

 

 - Importância de garantir a compatibilidade entre a produção de todas as fontes de 

energia, a produção agrícola, a preservação do meio ambiente e a promoção e defesa de 

condições sociais e trabalhistas dignas, assegurando o papel da América do Sul como região 

produtora eficiente de energia. 

 

  - Estudar os mecanismos que permitam progredir na compatibilização de 

regulamentos, normas e especificações técnicas que viabilizem a materialização de 

interligações e o intercâmbio energético entre os países. 

 

 - Impulsionar as iniciativas de cooperação técnica e os programas de formação de 

recursos humanos dos países da região, assim como a troca de informação, o fortalecimento 

institucional e o desenvolvimento de capacidades. 
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 - Reconhecer que a inovação científica e tecnológica e a promoção de pesquisas 

conjuntas em matéria energética são meios apropriados para atingir o desenvolvimento 

tecnológico da região.   

 

 - Estabelecimento de vínculos entre os centros de pesquisa dos países-membros para 

auxiliar no processo de tomada de decisões da Comunidade Sul-Americana de Nações. 

  

 Observa-se que existe o reconhecimento de que a integração energética é um dos 

pontos chave do processo de integração, tanto é que estão em curso os trabalhos para um 

futuro Tratado Energético, o qual deve servir para fixar as bases a partir das quais poderiam 

ser alavancados projetos de grande envergadura – que os Estados não seriam capaz de realizar 

sozinhos, sem a cooperação mútua –, bem como determinar os termos de referência para a 

participação de empresas estatais e privadas da região nesse processo.  

 Ademais, espera-se que esse Tratado, além de dispor de um marco regulatório sólido, 

venha a garantir maior segurança político-institucional, minimizando as chances de 

contestação posterior e aumentando a segurança para contratar no mercado de energia. Tais 

esperanças, se concretizadas, contribuiriam para um melhor aproveitamento do colossal 

potencia energético existente na América do Sul.   

 Sabe-se que a América do Sul detém vantagens estratégicas inequívocas em matéria de 

energia. A Bolívia, por exemplo, do ponto de vista energético, é o país que conta com a 

segunda reserva de gás natural da região, logo depois da Venezuela. Está dentro dos 10 países 

com maiores reservas hídricas da América Latina.  A Colômbia, por sua vez, possui as 

maiores reservas de carbono da região, sendo o segundo país com maior potencial 

hidroelétrico e está dentro dos 6 países latino-americanos com maiores reservas de petróleo. 

Já a Venezuela, conta com as maiores reservas de petróleo da região e a quinta maior do 

mundo. Também possui uma das maiores reservas de gás natural, é o quarto país em termos 

de reservas de carbono. Cabe ressaltar que na Venezuela se encontra o maior complexo 

refinador de petróleo do mundo (Paraguana) e o segundo maior complexo hidroelétrico (Raúl 

Leoni), depois de Itaipú (Paraguai-Brasil).76  

                                                            
76 Fonte: www.comunidadandina.org/energia.htm 
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 Segundo Antônio José Ferreira Simões, Embaixador do Brasil em Caracas:  

  

A América do Sul possui 8,5% das reservas comprovadas totais de petróleo do 
mundo. A Venezuela responde por cerca de 6,6% desse total (79,7 bilhões de 
barris), seguida pelo Brasil (1%, 11,8 bilhões de barris). Haveria ainda que agregar, 
tão logo sejam certificadas, as reservas gigantescas de petróleo descobertas pelo 
Brasil na camada pré-sal e o petróleo extrapesado da Faixa do Orinoco, na 
Venezuela. No caso venezuelano, há estimativas de reservas de 314 bilhões de 
barris, sendo que 180 bilhões já foram certificados. A se confirmarem as 
estimativas, a Venezuela superará a Arábia Saudita, que tem reservas de 264 bilhões 
de barris, tornando-se a primeira colocada no ranking mundial. As estimativas 
iniciais do pré-sal colocam as reservas brasileiras em 24 bilhões de barris, mas a 
expectativa é esse número vir a crescer com o melhor conhecimento dos campos.77 

  

 Isso torna a região não apenas uma exportadora de energia como a insere no mapa 

geoestratégico mundial. Mais importante, dá-lhe a oportunidade de, pela integração, superar 

os gargalos de desenvolvimento causados por limitações energéticas individuais. 

 No que concerne à integração no setor petrolífero, diz o Embaixador: 

   

As oportunidades de integração na área petrolífera têm como atores centrais as 
grandes empresas estatais como a Petrobras e a PDVSA. As duas empresas 
apresentam características distintas, porém complementares. A importância da 
PDVSA decorre essencialmente das grandes reservas de petróleo venezuelanas sob 
seu controle. A Petrobras tem presença internacional mais diversificada. Para poder 
levar o Brasil à auto-suficiência, a Petrobras teve de aprofundar e muito o domínio 
de novas tecnologias que, hoje, a colocam na fronteira tecnológica de perfuração em 
águas profundas. Até 2002, a atuação da empresa fora do Brasil era relativamente 
pequena (66 mil barris diários produzidos no exterior), mas essa situação mudou 
radicalmente com a compra, naquele ano, da empresa argentina Perez Company, o 
que elevou a produção da Petrobras no exterior para 247 mil barris diários. Hoje, a 
empresa brasileira tem operações na América do Sul, na Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Venezuela, Paraguai e Uruguai, apenas para citar a região.78 

 

 A possibilidade de integração pela indústria de gás natural também oferece vantagens. 

Mesmo possuindo menor envergadura que o setor petroleiro ou energético, o setor gasífero 

                                                            
77  SIMÕES, Antônio José Ferreira. “Unasul: a maturidade da  América do Sul na construção de um mundo 
multipolar” in: Tensões Mundiais, Revista do Observatório das Nacionalidades, Fortaleza, v. 4, n. 7, jul./dez. 
2008, p. 260-272. 
78 Idem. 
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também possui enorme capacidade de gerar sinergias entre os países integrantes do bloco.

  

 Nesse sentido: 

 

Os países da região buscam aproveitar a complementaridade entre oferta e demanda, 
a capacidade de financiamento e a capacitação tecnológica. Há necessidade de 
investimentos nos diversos segmentos da indústria, seja para explorar e expandir a 
base de reservas e produção, como para construir redes de transporte que levem o 
produto desde os campos até os centros consumidores, ou ainda para construir redes 
locais de distribuição nos centros urbanos. A construção de uma rede de comércio 
regional de gás pode, de fato, ser um instrumento eficaz para o desenvolvimento dos 
países do bloco. 79 

 

 Conforme se denota, atualmente, o setor de energia assumiu importância de tal ordem 

que se está transformando em política de Estado na maioria dos países sul-americanos, ou 

seja, naqueles em que se reconhece o caráter estratégico da segurança do suprimento 

energético como requisito indispensável e prioritário para o desenvolvimento econômico e 

social.  

 Nesse diapasão, dizem aos especialistas na área de energia: 

 

 Em função do maior espaço que a política energética vem ganhando no 
processo de tomada de decisões dos Chefes de Estado, é preciso estabelecer os 
objetivos fundamentais de caráter nacional e regional, elaborar análises a respeito 
das perspectivas de longo prazo e coordenar as ações e planos dos diversos 
participantes. É prevalente a opinião de que as políticas energéticas (i) não devam 
ser regidas somente por critérios comerciais e de eficiência empresarial, mas 
contemplem também aspectos macroeconômicos e macropolíticos, que (ii) incluam 
o setor privado como ator fundamental e que (iii) estejam em sintonia com as 
necessidades dos países. 80 

 

  Ante o exposto, inquestionável é a existência de uma maior preocupação e 

maior envolvimento dos Estados sul-americanos no encaminhamento das questões 

                                                            
79 GHIRARDI, André in Gás Natural na América do Sul: do conflito à integração possível. Disponível em: 
http://blog.controversia.com.br/2008/02/20/gas-natural-na-america-do-sul-do-conflito-a-integracao-possivel/ 
80 SALOMÃO, Luiz & MALHÃES, José. Processo de integração energética: rumos e percalços in: 
Observatório Político Sul-Americano, Papéis Legislativos, n.3, jul. 2007. 
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energéticas, pois reconhece-se que a política energética é elemento capaz de garantir a 

sustentabilidade da integração sul-americana, promovendo o desenvolvimento social e 

econômico, reduzindo as assimetrias regionais e avançando rumo ao aprofundamento da 

união da América do Sul. 

 

3.5.2 – Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana: a Iniciativa IRSA 

 Em relação política ligada à infra-estrutura, a UNASUL tem o desafio de modificar 

seu modelo tradicional de “desenvolvimento exógeno” – ou seja, voltado exclusivamente para 

os mercados exteriores – para complementá-lo com um modelo de “desenvolvimento 

endógeno”, ou seja, destinado a desenvolver suas potencialidades dentro do continente sul-

americano. A implementação desse projeto de desenvolvimento voltado para o mercado da 

região, não é possível sem a criação da infra-estrutura necessária, como a construção de 

rodovias, ferrovias, pontes, ligações aéreas e marítimas, comunicações, etc. 

 É notório o fato de que o alto custo dos transportes, da energia e das comunicações, 

ligados à uma rede de infra-estrutura insuficiente e precária são um dos principais obstáculos 

para a integração econômica e social. É inquestionável que uma melhor infra-estrutura física 

gera melhores oportunidades para as populações das áreas mais pobres e isoladas, facilitando 

sua inserção no mercado regional, com acesso igualitário a bens e serviços disponíveis.  

 O reconhecimento do papel da infra-estrutura como elemento base para o avanço da 

integração contribuiu para o lançamento, já na I Cúpula da América do Sul, em Brasília, em 

2000, da Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA)81.  A 

IIRSA é uma iniciativa de doze países sul-americanos que têm por objetivo promover o 

desenvolvimento da infra-estrutura de transporte, energia e comunicações que favoreça a 

integração dos países membros, dentro de um padrão de desenvolvimento territorial equitativo 

e sustentável.  

 Na Segunda Reunião de Presidentes da América do Sul, realizada em Guaiaquil, em 

julho de 2002, os presidentes destacaram que "é vontade da América do Sul construir de 

maneira coordenada um espaço integrado, mediante o fortalecimento das conexões físicas e 

                                                            
81 Para maiores informações sobre a IIRSA, acessar: www.iirsa.org.  
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da harmonização dos marcos institucionais, normativos e regulatórios" 82. Nessa perspectiva, 

reconheceram que a inter-relação entre infra-estrutura e desenvolvimento deve ser explorada 

segundo uma visão estratégica sul-americana83. 

 Os princípios orientadores 84 de uma visão estratégica da América do Sul, 

estabelecidos no IIRSA podem ser sintetizados nos seguintes pontos: 

a) Coordenação público-privada: os desafios do desenvolvimento da região englobam a 

necessidade de coordenação e liderança compartilhada entre os governos (em seus distintos 

níveis) e o setor empresarial privado, dividindo riscos e benefícios. 

b) Regionalismo aberto e convergência normativa: a América do Sul é concebida como um 

espaço geoeconômico plenamente integrado, para o qual é preciso reduzir ao mínimo as 

barreiras internas ao comércio e os gargalos na infra-estrutura e nos sistemas de regulação e 

operacionalização. 

c) Eixos de integração e desenvolvimento: o espaço sul-americano é organizado em faixas 

multinacionais que concentram fluxos de comércio atuais e potenciais, nas quais se busca 

estabelecer um padrão mínimo de infra-estrutura de transportes, energia e comunicações, a 

fim de promover o desenvolvimento de negócios e apoiar cadeias produtivas com grandes 

economias de escala ao longo desses eixos, seja para o consumo interno da região, seja para a 

exportação aos mercados globais. 

d) Sustentabilidade econômica, social e ambiental: o processo de integração econômica do 

espaço sul-americano deve ter por objetivo um desenvolvimento de qualidade superior, o que 

significa que os projetos eleitos devem ser condicionados não somente pela eficiência 

econômica e a competitividade nos processos produtivos, como também pela sustentabilidade 

social e ambiental. 

e) Aumento do valor agregado da produção: as economias devem orientar-se para a 

conformação de cadeias produtivas em setores de alta competitividade global, com base na 

geração de valor agregado nos recursos naturais. 

                                                            
82 Consenso de Guaiaquil sobre Integração, Segurança e Infra-estrutura para o Desenvolvimento, art. 5, 
Guaiaquil, 27 de julho de 2002.  
83 Consenso de Guaiaquil, parágrafo 6. 
84  Anexo III, Princípios Orientadores para uma Visão Estratégica da América do Sul, Informe do Comitê de 
Coordenação Técnica (CCT) do Consenso de Guaiaquil. 
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f) Tecnologias de informação: o uso intensivo das mais modernas tecnologias de informática 

e comunicações é parte integral das condições para um desenvolvimento viável no âmbito da 

economia globalizada. Nesse sentido, assegurar o acesso da população à Internet constitui-se 

em um elemento básico para hierarquizar a qualidade dos recursos humanos e facilitar sua 

inserção nos mercados de trabalho do futuro. 

 Em primeiro lugar, deve-se entender o significado de Eixos de integração e 

desenvolvimento, conceito-chave para a compreensão do projeto de integração da infra-

estrutura regional da América do Sul. Assim, os Eixos de integração física da região sul-

americana são espaços de referência emergentes ou consolidados para o comércio e o 

desenvolvimento da zona. Pois é a partir da definição de doze “eixos geográficos de 

integração”, que a IIRSA buscou apoiar a integração de mercados para melhorar o comércio 

intra-regional, aproveitando as vias de integração física mais evidentes, visando reduzir os 

custos da logística dos transportes, favorecendo a inserção da economía regional no mercado 

global. 

 Os Eixos são as grandes regiões da América do Sul e estão concebidos como franjas 

multinacionais que concentram fluxos de comércio atuais (eixos consolidados), bem como 

espaços de inter-relação, cujo potencial de desenvolvimento se espera liberar graças à 

construção da infra-estrutura de conexão (eixos emergentes). Na IIRSA foram identificados 

os Eixos consolidados atualmente existentes na América do Sul que são a base dos mercados 

sub-regionais e marcos dos esquemas de integração: o Eixo Andino (entre os países da 

Comunidade Andina-CAN) e o Eixo Mercosul-Chile. Junto aos Eixos consolidados estão os 

Eixos transversais emergentes por construir: ao norte, o Eixo Escudo Guianês (Venezuela, 

Brasil, Guiana e Suriname); no centro, o Eixo do Amazonas (Colômbia, Equador, Peru, 

Brasil), o Eixo Peru–Brasil-Bolívia; no centro-sul, o Eixo Interoceânico Central (Peru, Chile, 

Bolívia, Paraguai, Brasil), o Eixo Capricórnio (Bolívia, Argentina, Paraguai, Brasil), o Eixo 

Hidrovia Paraguai-Paraná (Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil); ao sul, o Eixo do Sul 

(Argentina-Brasil). Ademais, foi definido o Eixo Andino do Sul entre Argentina e Chile.85 

 Adicionalmente, o que merece destaque em relação à iniciativa IRSA, é que, depois 

das experiências de integração econômica dos anos 90 com viés predominantemente voltado 

                                                            
85 Informações disponíveis em: : www.iirsa.org. 
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para o comércio exterior, a agenda regional tenha dado ênfase à busca de mecanismos mais 

efetivos para consolidar o fortalecimento e a autonomia econômica da região. 

 Na opinião de Silvia Quintanar e Rodolfo López86: 

 

A IIRSA coloca a integração física à frente da integração econômica, para acelerar a 
marcha de todo o processo de integração sul-americano. Orientado por uma visão 
estratégica sul-americana, estabelece as bases para aumentar o comércio intra-
regional, permitindo reter e distribuir uma maior parte de seus benefícios, 
aumentando ao mesmo tempo a competitividade da região. Isso se baseia na noção 
de que o desenvolvimento sinergético do transporte, energia e telecomunicações 
pode gerar um impulso decisivo para a superação de barreiras geográficas, a 
aproximação de mercados e a promoção de novas oportunidades econômicas nos 
países da região. 

 

 Adicionalmente, a IIRSA possui a vantagem de estar em consonância com os ditames 

da economia de mercado, facilitando o aporte de investimentos pela iniciativa privada, 

proporcionando ao setor privado o poder de conduzir, juntamente com o Estado, o processo 

de desenvolvimento na região. Ademais, além da participação ativa do setor privado, também 

são prestigiados outros atores – os governos e os bancos multilaterais da região (ex: CAF – 

Cooperação Andina de Fomento) –, cujo trabalho conjunto pode permitir maiores afluxos de 

capital, incluindo tanto a promoção de associações estratégicas público-privadas para o 

financiamento de projetos de investimento, assim como consultas e cooperação para o 

desenvolvimento de um ambiente regulatório que facilite e incentive a participação 

significativa do setor privado como elemento importante no processo de desenvolvimento e 

integração regional. 

 No que concerne às instituições financeiras regionais dispostas a dar suporte a esses 

projetos de desenvolvimento de infra-estrutura, pode-se afirmar que os empréstimos do BID e 

da CAF (Corporação Andina de Fomento), por si sós importantes, têm uma função 

catalisadora,  permitindo a mobilização de recursos várias vezes maiores de outras fontes. 

 Essa noção de liderança compartilhada é a base para um diálogo constante entre 

governos e empresários. Pois, ainda segundo Quintanar e López87: 
                                                            
86 QUINTANAR, Silvia & LÓPEZ, Rodolfo. O Plano de Ação para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul 
americana (Iirsa): oportunidades e riscos. Seu significado para o Brasil e a Argentina in : Revista brasileira de 
Política Internacional, vol.46,  no.1 Brasília, Jan./June 2003.  
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Os empresários deverão concertar políticas e ações com os entes nacionais, devendo 
apoiar a função planificadora (neste caso, regional) e orientadora do Estado; e os 
governos deverão incentivar e facilitar as responsabilidades de financiamento, 
execução e operacionalização de projetos de capital privado. 

 

 Inobstante as louváveis iniciativas, capazes de unir o setor privado e os governos em 

prol do desenvolvimento da infra-estrutura regional, é preciso atentar para o fato de que as 

funções nessa empreitada devem estar bem delimitadas sob o risco de que a iniciativa de 

integração da infra-estrutura regional se reduza a um instrumento que possibilite apenas o 

incremento do poderio econômico do capital privado, por meio do aprofundamento de 

reformas neoliberais, em detrimento da promoção de um espaço comum sul-americano. 

 Nessas circunstâncias, cabe aos Estados exercer eficazmente o papel central de agente 

condutor do processo, capaz de realizar as reformas necessárias para a concretização do 

projeto estratégico do IIRSA, o qual faz parte az parte de um projeto ainda mais amplo que é a 

conformação de um espaço comum sul-americano.  

3.5.3 – Cooperação na área militar: Conselho de Defesa Sul-Americano 

 Num contexto de violência e arbitrariedade que predomina no cenário internacional, a 

cooperação na área militar se impõe como uma necessidade. Nesse sentido, é importante ter 

forças armadas proporcionais a seu território e à sua população. A estratégia brasileira de 

defesa vê a América do Sul de forma integrada e considera a cooperação militar entre as 

Forças Armadas, inclusive em termos de indústria bélica, como um fator de estabilidade e de 

equilíbrio regional através da construção de confiança.  

 Nesse sentido, é interessante destacar a importância dos programas de intercâmbio 

militar, os quais exercem relevante missão no processo de construção da confiança, assim 

como tem sido fundamental para o maior apreço às Forças Armadas, a participação de 

efetivos militares de países da região em operações de paz das Nações Unidas. 

 Nesse contexto, foi criado o Conselho de Defesa Sul-Americano, uma iniciativa que 

tem como objetivo fomentar o intercâmbio no campo da segurança entre os países que 

compõem a UNASUL, envolvendo a elaboração de políticas de defesa comum, intercâmbio 

                                                                                                                                                                                          
87 Idem. 
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de pessoal entre as Forças Armadas dos países membros, realização de exercícios militares 

conjuntos, participação em operações de paz das Nações Unidas, troca de análises sobre os 

cenários mundiais de defesa e integração de bases industriais de material bélico, medidas de 

fomento de confiança recíproca, ajuda coordenada em zonas de desastres naturais, entre 

outras forma de cooperação.88 

 O Conselho de Defesa Sul-Americano é considerado por muitos analistas 

internacionais uma das decisões mais importantes da UNASUL, até o momento. Este 

Conselho não será uma aliança militar clássica, como a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (Otan), nem organizará um Exército próprio nem se envolverá nas decisões de compra 

de armas adotadas por seus membros.89 

 O Conselho de Defesa Sul-Americano já possui estatuto próprio, o qual dispõe em seu 

artigo 14 sobre a elaboração de plano de ação anual pelo órgão, a cargo da instância executiva 

do Conselho, representada por sua Presidência, a qual corresponde à Presidência Pro Tempore 

da Unasul. O Preâmbulo do Plano de Ação 2009 reforça algumas disposições dos atos 

constitutivos da UNAUL e do próprio Conselho de Defesa, dando bastante ênfase à unidade 

de propósitos e objetivos dos Estados-membros, especialmente no que se refere à construção 

de uma zona de paz e cooperação na América do Sul, assim como uma “agenda ampla para a 

construção comum da identidade sul-americana de defesa”. Em seguida, o documento contém 

cronograma de atividades para as ações a serem desenvolvidas, assim como especificação das 

tarefas e dos Estados responsáveis pela sua execução. As ações para 2009 são dividas em 

quatro eixos temáticos, quais sejam, (1) Políticas de Defesa, (2) Cooperação Militar, Ações 

Humanitárias e Operações de Paz, (3) Indústria e Tecnologia de Defesa e (4) Formação e 

Capacitação.90 

 Uma das primeiras iniciativas oficiais do Conselho de Defesa Sul-Americano – CDS 

no ano de 2010, em relação às ações humanitárias se deu no no caso do terremoto do Haiti, 

quando em 12 de janeiro de 2010, houve ação humanitária conjunta dos Estados-membros, 

                                                            
88 Matéria publicada no “El País”, em 24/06/2008. Disponível em: 
www.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio242008/inter6.html. Acesso em 14/04/2010, às 15:10 hrs. 
89  Matéria publicada na Folha On line, em 09/03/2009. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u531918.shtml.  Acesso em 14/04/2010, às 15:32 hrs. 
90 Para ver Estatuto do Conselho de Defesa Sul-Americano e para  maiores informações sobre seus Planos de 
Ação, acessar: www.cdsunasur.org. 
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com inclusive elaboração de Resolução sobre a Situação no Haiti, sendo seguida pela  

publicação do documento Solidariedade da Unasul com o Haiti.91  

 Em suma, pode-se afirmar que apesar dos avanços realizados em termos de assinaturas 

de documentos oficiais, o que por si, já denota vontade política de verem concretizadas as 

políticas de integração pela via militar, ainda resta muito a ser feito para a construção de 

confiança do espaço sul-americano nos moldes propostos pela  UNASUL. 

  

3.5.4 - Outros Avanços Importantes (nas áreas financeira, política, educacional e 

comercial) 

 Como bem demonstra o seu Tratado Constitutivo, a UNASUL possui uma vasta gama 

de objetivos, não se limitando apenas a ser uma mera agenda comercial, tendo em conta que 

abrange também questões ligadas à cooperação em matéria de defesa, à integração em matéria 

financeira, à criação de um espaço de concertação política e a integração por meio da 

educação com vistas a reforçar a idéia de uma identidade cultural comum entre os povos sul-

americanos. 

 Ao longo da ainda breve história da UNASUL, já foram iniciados vários projetos 

relevantes que mostram que processo está vivo e em marcha. Além dos avanços e dos projetos 

mencionados nos tópicos anteriores, é conveniente destacar outros projetos, alguns deles 

iniciados após a idealização da UNASUL e outros anteriores a ela, afinal de contas, o projeto 

de integração da UNASUL tem como premissa a incorporação dos avanços realizados pelas 

iniciativas integracionistas anteriores. Também serão mencionados alguns avanços que ainda 

não afetaram todos os países da UNASUL, mas que em breve terminarão por beneficiá-los, o 

que mais adiante, trará beneficios para todos os países do bloco sul-americano. 92 

 Em primeiro lugar, merece destaque o Banco do Sul.  Trata-se de um projeto 

venezuelano, debatido na I Cúpula Energética Sul-americana 93, realizada em abril de 2007, 

sobre a base de um informe de um grupo de trabalho sobre integração energética de 2006, 
                                                            
91 Acessar www.cdsunasur.org para informações complementares. 
92    No site da ALADI (www.aladi.org) e no da CAN (www.comunidadandina.org), é possível encontrar 
informações gerais sobre diversos projetos de cooperação entre os países sul-americanos, em particular os países 
andinos e os do Mercosul. Agora só mencionaremos alguns significativos. 
93 Ver anexo do documento final Un nuevo modelo de integración de América del Sur. Hacia la Unión 
Sudamericana de Naciones,  apresentado pela Comissão Estratégica de Reflexão, na II reunião de Presidentes 
celebrada em Cochabamba em dezembro de 2006. 
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cujo objetivo era criar um banco da América Latina para se opor ao poder financeiro de 

Washington (FMI e Banco Mundial) e não depender do aval dos países desenvolvidos para 

financiar projetos na região sul-americana.   

 Além de significar maior autonomia em termos financeiros para os países da América 

do Sul, o Banco teria como finalidade a concessão de crédito às nações da região para o 

financiamento de programas sociais e de infra-estrutura, sem condicionar os empréstimos 

concedidos a compromissos de política externa ou a ajustes de natureza fiscal. 

 Assim, inicialmente “com um capital de uns 5 bilhões de euros, foi inaugurado o 

Banco do Sul, oficialmente em Caracas, no dia 3 de novembro de 2007, com a participação da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela”94, 

representando mais um avanço na direção do desenvolvimento da infra-estrutura e da 

integração comercial regional. 

 De acordo com o Presidente da Argentina à época, Nestor Kirchner, a respeito da 

proposta do Banco do Sul:  

 

"Queremos que a instituição apóie investimentos que atendam à reconversão 
produtiva, à inclusão social, à integração física de nossos países e ao 
desenvolvimento global de projetos estratégicos, e que tenham acesso a ele os mais 
fortes e os mais fracos; que não seja seletivo, mas solidário” 95. 

 

 Por sua vez, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez, um dos mentores do projeto, 

disse que o Banco do Sul será uma forma de trazer de volta as reservas monetárias de capital 

sul-americano depositadas nos bancos do hemisfério norte, as quais são utilizadas para 

financiar o desenvolvimento dos países ricos.96 

 Outro avanço importante, é o convênio entre o Mercosul e a Corporação Andina de 

Fomento da CAN, assinado em Montevideo, no dia 19 de outubro de 2005, para a 

administração do fundo para a área de educação do Mercosul, tendo em conta que a 

“Corporação Andina de Fomento será responsável pela gestão dos recursos do Fundo de 

Financiamento do Setor Educacional do Mercosul, destinados a financiar programas e 
                                                            
94 MATEO, Manuel Cienfuegos, ¿Es la Unión de Naciones Sudamericana un proyecto viable? in: Mercosur y 
Unión Europea, Segunda  Jornada Científica da EULATIN II, 17 e 18 de setembro de 2007, Sao Paulo – Brasil, 
Org. pela Faculdade de Direito da USP. 
95  Matéria publicada na Folha Online, em 03/10/2007. Acesso em 14/04/2010, às 11:24. 
96 Idem. 
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projetos educativos nos Estados integrantes do Mercosul e nos Estados associados que 

tiverem aderido a este fundo”. 97 

 Ainda em relação à integração por meio da educação, é válido destacar a iniciativa 

brasileira de criação da Universidade Federal da Integração Latino Americana - UNILA, a 

qual tem por meta a formação de profissionais que pensem o futuro da América Latina nas 

áreas das ciências, engenharias, humanidades, letras, artes, ciências sociais e aplicadas.  

 No que concerne ao âmbito do diálogo político, há alguns documentos, dentre eles a 

Declaração de Cochabamba, destacando que “a concertação política entre os países da 

Comunidade será um fator de harmonia e respeito mútuo que promova a estabilidade regional 

e sustente a preservação dos valores democráticos e o respeito aos direitos humanos e a 

dignidade humana, identificando linhas de ação que permitam enfrentar coodernadamente 

situações de interesses para os países da região”.98 

 Ainda na Declaração de Cochabamba, convida-se o Parlamento Andino e o 

Parlamento do Mercosul e outros países a elaborarem propostas conducentes ao 

estabelecimento de um espaço parlamentar sul-americano. Segundo o diplomata Samuel P. 

Guimarães, a respeito da integração no campo da política 99: 

 

No campo da política, os mecanismos de integração devem propiciar e estimular a 
cooperação entre os Estados sulamericanos nos foros, nas disputas e nas negociações 
internacionais, encorajar a solução pacífica de controvérsias, sem interferência de 
potências extra-regionais, o respeito absoluto e estrito aos princípios de não-
intervenção e de autodeterminação, i.e. não deve nenhum Estado e muito menos o 
Brasil imiscuir-se nos processos domésticos dos países vizinhos nem procurar 
exportar modelos políticos por mais que os apreciemos para uso interno. 

 

                                                            
97 MATEO, Manuel Cienfuegos, ¿Es la Unión de Naciones Sudamericana un proyecto viable? in: Mercosur y 
Unión Europea, Segunda  Jornada Científica da EULATIN II, 17 e 18 de setembro de 2007, Sao Paulo – Brasil, 
Org. pela Faculdade de Direito da USP. 
98 Ver. Declaração de Cochabamba, “Colocando a Pedra Fundamental  para una União Sul-americana”, de 9 de 
dezembro de 2006. Disponível em:  www.comunidadandina.org/Unasur/documentos.htm. 
99 GUIMARÃES, Samuel P. “O Mundo Multipolar e a Integração Sulamericana” in: Temas & Matizes, nº 14, 
segundo semestre de 2008, p. 58-72. 
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 Em relação ao Parlasul, diz o diplomata que “o Parlamento do Mercosul será o foro 

para o conhecimento mais íntimo dos políticos e dos estadistas dos países da América do Sul, 

contribuindo para o indispensável ambiente político a um processo de integração”.100 

 Do ponto de vista comercial, a integração da América do Sul tem passado por um 

processo acelerado de expansão, impulsionado pela redução das tarifas propiciada pelos 

acordos comerciais preferenciais. Para Samuel P. Guimarães:  

 
O comércio de serviços, que era praticamente inexistente na década de 1960, 
também se expandiu,ainda que em menor escala. Os exemplos mais relevantes de 
expansão poderiam ser dados pelo setor financeiro, com o estabelecimento de filiais 
de bancos, pelo setor dos transportes aéreos e mesmo terrestres, e pelo turismo intra-
regional. Os investimentos de empresas da região em terceiros países da própria 
região se tornaram expressivos, como demonstra a expansão das empresas chilenas e 
brasileiras, em especial na Argentina. Finalmente, houve considerável expansão das 
populações de imigrantes intraregionais. Todos esses fatores contribuem para a 
formação de um mercado único sulamericano, já que, implementados os acordos 
comerciais bilaterais entre países da região, cerca de 95% do comércio intraregional 
será livre de tarifas, em 2019. O estabelecimento de uma moeda comum para 
transações entre Brasil e Argentina muito contribuirá para a expansão do comércio 
bilateral e regional.101 

  

 O otimismo do eminente diplomata é reflexo da evolução vertiginosa do comércio 

entre os países sulamericanos, o qual tem mostrado um aumento crescente no volume e na 

variedade de intercâmbios. em que pesem as injustas comparações com os dados comerciais 

de outros blocos, em especial a poderosa União Européia, a qual está inserida num contexto 

socio-econômico que em nada se assemelha ao nosso, o que por sua vez, dificulta a relação 

comparativa. A título de exemplo, em 2007, ano considerado bom em termos de desempenho 

econômico, a América do Sul relatou um produto interno bruto de 2,3 bilhões, o que 

representa 17% do PIB dos Estados Unidos e 14 por cento do PIB da União Européia; da 

mesma forma representa 72 por cento do PIB do Japão e dos 54 por cento do PIB na China.102 

 Ainda, em relação ao âmbito externo, as exportações da América do Sul atingem o 

montante de USD $ 453 bilhões e as importações totalizaram USD $ 337 bilhões. Em termos 

do PIB per capita, quatro países com maior produto per capita são: Chile ( 9.865 USD), 

Venezuela ( 8.601 USD), Brasil (6.819 USD) e Argentina ( 6.610 USD). As exportações per 

capita que enfatizou mais países estão: em primeiro lugar, Chile ( 4.074 USD), seguido ( 

                                                            
100 Idem. 
101  Idem. 
102 Ver dados em: www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde215.pdf. 
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3.025 dólares), Suriname ($ 2.109 dólares) Venezuela e Argentina (USD $ 1.421; e no que 

respeita às importações per capita, é novamente Chile em primeiro lugar (2.649 USD), 

Uruguai (1.604 USD), Venezuela (1.525 USD) e Suriname (1. 481 USD).)103 

 Assim, para reverter tal quadro de estagnação nos fluxos comerciais, é imprescindível 

que seja modificada a ainda frágil infra-estrutura atual, reduzindo de forma contundente as 

assimetrias existentes na região, o que permitiria uma maior intensificação das  trocas 

comerciais, gerando ganhos capazes de beneficiar todos países do bloco,e ainda, fazendo com 

que as relações comerciais entre eles sejam mais equânimes e solidárias.   

 Consciente desse objetivo, a UNASUL ao elaborar seu projeto de integração 

comercial, assim como foi feito no caso do Mercosul e da Comunidade Andina,  buscou  

prestigiar e fortalecer o processo de negociação em conjunto, ciente de que este não só 

favorece os parceiros maiores, mas também os parceiros menores pertencentes ao bloco, na 

medida em que  eles adquirem condições de acesso que possivelmente não alcançariam caso 

negociassem isoladamente. 

 Nesse diapasão, pretende a UNASUL ampliar os mercados para as exportações do 

bloco por meio da negociação de acordos de livre comércio ou de preferências comerciais 

com países desenvolvidos, como no caso da União Européia; e com países em 

desenvolvimento tais como a Índia e a África do Sul, em busca da abertura de mercados, sem 

esquecer, é claro, dos benefícios que o desenvolvimento conjunto pode trazer para os países 

pertencentes ao bloco. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
103 Idem. 
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3.6 – UNASUL e seus Desafios 

 A implementação da UNASUL, em que pese a vontade de alguns líderes políticos, 

ainda é um sonho distante, em grande medida devido ao fato de que são deveras complexas as 

soluções dos problemas internos de cada país, assim como devido a fatores externos, alheios à 

vontade dos Estados envolvidos no processo. Contudo, ainda é predominante o entendimento 

de que os benefícios produzidos a longo prazo serão capazes de compensar os sacrifícios 

requeridos a curto e médio prazo. 

  Em se tratando de desafios, insta destacar, em primeiro lugar, o elemento motivador e 

ao mesmo tempo estancador do projeto de integração regional – a economia. É justamente 

sobre esse elemento que pairam os principais desafios ao aprofundamento da integração. Ao 

comparar o processo de integração sul-americano com aquele realizado na Europa, percebe-se 

que a maior parte dos países sul-americanos envolvidos no processo possuem grande parcela 

de suas populações vivendo em condições miseráveis, apesar das riquezas naturais existentes 

na região, de tal forma que se faz imprescindível que suas taxas de crescimento continuem em 

ascensão pelos próximos anos, para que  seja dado prosseguimento às reformas estruturais 

necessárias – portos, rodovias, distribuição de energia, universalição do ensino – para a 

redução das grandes assimetrias da região. 

 A CEPAL, o CAN e o MERCOSUL, recentemente, produziram informativos 

contendo análises atualizadas das profundas assimetrias estruturais e de políticas públicas que 

separam os países da América do Sul e enfatizam que a sua progressiva eliminação implica 

um desafio expressivo que deve ser enfrentado caso se deseje avançar rumo à integração 

regional. Pois, conforme se destaca nesses documentos, é preciso desenvolver uma nova 

forma de tratar as assimetrias regionais, visto que até o presente momento, as tentativas de 

integração não conseguiram acelerar o desenvolvimento dos países de menor expressão 

econômica na América do Sul. 

 Voltado para a realização desse objetivo, Manuel Cienfuegos Mateo104 propõe “um 

programa baseado na convergência gradual no sentido do desenvolvimento sustentável dos 

países membros da UNASUL baseado em três pilares: acesso a mercados, política de 

                                                            
104 MATEO, Manuel Cienfuegos, ¿Es la Unión de Naciones Sudamericana un proyecto viable? in: Mercosur 
y Unión Europea, Segunda  Jornada Científica da EULATIN II, 17 e 18 de setembro de 2007, Sao Paulo – 
Brasil, Org. pela Faculdade de Direito da USP. 
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tratamento dos desequilíbrios estruturais e políticas de tratamento de assimetrias resultantes 

de políticas públicas”.105  

 Em relação ao acesso a mercados, já foi mencionada anteriormente a necessidade de se 

reverter o quadro de estagnação nos fluxos comerciais, sendo imprescindível que seja 

modificada a frágil infra-estrutura atual, permitindo assim, uma maior intensificação das  

trocas comerciais, o que beneficiaria todos países do bloco.   

 Ante o exposto ao longo desse capítulo, não há dúvidas que inobstante os avanços 

realizados rumo à integração, faz-se imperiosa a realização de reformas que melhorem o 

volume  e a estrutura dos intercâmbios comerciais entre os países sul-americanos para que se 

possa prosseguir em direção à convergência entre os diversos acordos de integração 

econômica da América do Sul, se realmente se quer que a UNASUL tenha alguma chance de 

êxito. 

 Adicionalmente, é preciso que se defina a agenda externa da UNASUL em relação as 

diferenças que mantém os países membros acerca das suas prioridades internacionais, como 

por exemplo, o estreitamento das relações com os Estados Unidos por meio da Área de Livre 

Comércio das Américas – ALCA. Como também resta saber se o Brasil estará disposto a 

arcar com os custos necessários para assumir a função de liderança regional, bem como saber 

se os outros países estão dispostos a aceitar tal liderança, deixando suas diferenças ideológicas 

de lado, em prol de um projeto comum. São questionamentos dessa monta que os países terão 

que se deparar se quiserem levar essa empreitada adiante. 

 Outrossim,  não se pode olvidar da premente necessidade de realização de ajustes 

institucionais no âmbito da UNASUL, uma vez que devido a sua feição intergovernamental 

em seu funcionamento interno, é certo que problemas irão surgir nas negociações entre os 

países membros, bem como entre eles e terceiros países estranhos ao bloco, o que requer 

sejam elaboradas maneiras de solucionar as eventuais controvérsias.  

 Há ainda que acrescentar que é preciso contar também com o apoio de diversos 

segmentos da sociedade, tais como o setor empresarial, a sociedade civil, englobando os 

                                                            
105 Ver. CEPAL, Diagnóstico das assimetrías nos procesos de integração da América do Sul, Santiago,Chile: 
CEPAL, 2006, disponível en http://www.cepal.org ; Secretarías Generales de la Comunidad Andina, 
MERCOSUL e ALADI, Um novo tratamento das assimetrias na integração sulamericana, de 13/07/2006, 
disponível em: www.comunidadandina.org/csn/estudios.htm. 
. 
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sindicatos, as ONG’s, etc, o que já vem sendo demonstrado nas Cúpulas Sociais 

desenvolvidas paralelamente aos encontros presidenciais. Por outro lado, alguns setores 

sociais temem que esta união seja mais um órgão burocrático a onerar os cofres públicos dos 

países e a criar obstáculos ao livre comércio. Dessa forma, é recomendável que se tome 

medidas destinadas a aumentar a credibilidade social do bloco, fazendo com a que a sociedade 

compreenda a integração como um “instrumento eficaz para uma transformação econômica 

conjunta que lhes permita competir melhor no cenário econômico global atual”.106  

 Por último, não se pode esquecer de alguns dos desafios mais difíceis de serem 

combatidos no continente latino-americano: a corrupção pública generalizada, tráfico de 

drogas, a violência interna e o risco de retrocessos democráticos tal como ocorre na 

Venezuela. Dentro dessa perspectiva, se compreende o motivo porque a democracia e os 

direitos humanos foram incluídos no Tratado Constitutivo da UNASUL como objetivos 

prioritários. 

 São esses os principais desafios a serem enfrentados pela UNASUL na condução do 

processo de integração sul-americana, os quais merecem toda a atenção e concentração de 

esforços por parte dos países membros, para que seja possível a superação desses obstáculos, 

rumo à concretização do sonho da integração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
106 Idem. Ver nota de rodapé n. 100. 
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CAPÍTULO 4 – POSIÇÃO DO BRASIL EM RELAÇÃO À UNASUL 
 

 As teorias das relações internacionais consideradas no Capítulo 2 deste trabalho 

possuem como ponto comum a suposição de que os Estados que compõem o sistema 

internacional são unidades racionais dotadas de interesses e de percepções acerca do sistema 

no qual estão inseridas. Em relação ao estabelecimento de arranjos de integração regional e 

outros arranjos cooperativos (instituições e regimes), estas teorias divergem quanto às 

possibilidades de estabelecimento de verdadeiros arranjos cooperativos, quanto às 

potencialidades e os limites desses arranjos e quanto a sua capacidade de condicionar 

mudanças no comportamento dos Estados. 

 De acordo com o neo-realismo, os Estados são sempre motivados por considerações 

de poder, e, dado que o sistema internacional é anárquico, estão constantemente preocupados 

com as capacidades relativas de poder. Em função disso, a adesão dos Estados aos arranjos de 

integração e sua permanência neles está condicionada pela percepção de ganhos tanto 

absolutos quanto relativos e por interesses estratégicos. Tal como na política de formação de 

alianças, os arranjos cooperativos tendem a ser instáveis. Os Estados somente têm incentivos 

para permanecer em arranjos cooperativos com a finalidade de obter algum ganho e no caso 

desta finalidade ser de fato correspondida. Não há nenhuma outra motivação para que os 

Estados integrem arranjos de cooperação. 

 Já o neofuncionalismo e o institucionalismo interpretam que existem, sim, motivações 

adicionais para que os Estados promovam sua adesão aos acordos de integração regional e 

outros arranjos cooperativos. Em ambos os casos, os Estados também aderem aos arranjos em 

função de seu interesse em obter ganhos absolutos que não seriam conquistados pela ação 

isolada de cada Estado. No caso do funcionalismo, a primeira motivação é a realização de 

tarefas técnicas que somente podem ser solucionadas mediante a ação conjunta. 

 Contudo, uma vez que a cooperação tenha se originado para a solução de uma 

determinada tarefa, novos problemas conjuntos vão surgindo e gerando a motivação, quando 

não a necessidade, de mais cooperação, numa espiral crescente que caracteriza o processo de 

spillover. A interdependência entre os Estados vai se acentuado, reforçando ainda mais a 

cooperação. As instituições são vistas pelo neofuncionalismos como mecanismos que 

coordenam e reforçam a tendência cooperativa. 
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 O institucionalismo concorda com a interpretação realista de que as características do 

sistema internacional, sobretudo a organização anárquica, são um impeditivo para que se 

estabeleçam relações cooperativas entre os Estados. Entretanto, argumenta que há ganhos que 

só podem ser obtidos mediante a cooperação, pois há interdependência entre os Estados e 

interesses mútuos. Para superar os problemas de ação coletiva que decorrem das 

características do sistema são criadas as instituições internacionais. As instituições 

desempenham papéis que minimizam os problemas de ação coletiva, possibilitando a 

emergência da cooperação. De acordo com o institucionalismo, os ganhos obtidos com a 

cooperação e os papéis desempenhados pelas instituições condicionariam os Estados em seu 

comportamento. Uma vez envolvidos em arranjos cooperativos, os Estados tenderiam a 

desenvolver relações mais pacíficas entre si e conservarem sua adesão aos arranjos, uma vez 

que abandonando-os os Estados sofreriam perdas significativas. 

 Tanto para a interpretação neofuncionalista quanto para a interpretação 

institucionalista, quanto maior a interdependência entre os Estados, maiores as possibilidades 

e os incentivos para a cooperação. Assim, em relação à  UNASUL há uma nítida aproximação 

entre a interdependência e a cooperação, pois o comércio entre os países apresenta-se numa 

escala crescente, o que aumenta a interdependência entre os membros, principalmente dos 

países menores em relação ao Brasil e ainda, o Tratado Constitutivo da UNASUL dá sinais de 

que os países pretendem fortalecer as instituições de caráter regional como forma de aumentar 

a cooperação. 

 No momento da constituição da UNASUL os países membros registravam uma  

porcentagem de exportações entre si não tão significativas quanto as do cenário atual. 107 

Hoje, não fossem as consequência geradas pela crise internacional, que além de trazer uma 

infinidade de prejuízos ao comércio entre os países, desacelerou o processo de integração, os 

resultados obtidos com o Mercosul e a UNASUL teriam sido ainda mais animadores. Nesse 

sentido, afirma o Ministro Celso Amorim: 

 
Temos o processo de integração do Mercosul, da Unasul, que teve resultados 
espetaculares. O comércio do conjunto dos países da América do Sul, nos últimos 
seis anos, aumentou algo como 600%; as exportações do Brasil para a América do 
Sul, hoje, já são cerca de 20% do total das nossas exportações. É possível que este 
ano caiam, pelos fatores que nós sabemos, mas, em 2008, eram 20% do total das 
nossas exportações, ou seja, 60% a mais do que as exportações do Brasil para os 

                                                            
107  Ver dados da pag.79. Para mais informações acerca dos fluxos comerciais entre os países sulamericanos, 
acessar: www.comunidadandina.org;  www.cepal.org; 
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Estados Unidos. São resultados realmente espetaculares. Mas, subitamente, as 
condições mudaram no cenário internacional com a crise financeira. É muito difícil 
dizer quais serão as consequências. 108 
 
 

 Não obstante os efeitos da crise, é válido ressaltar os mais recentes resultados da 

economia brasileira, que conseguiu revelar índices de crescimento econômico 

verdadeiramente exuberantes, crescendo  9% no primeiro trimestre de 2010, ante o mesmo 

período do ano passado, a maior variação desde o início dessa base de comparação na série 

histórica, em 1996 109. É possível atribuir os bons indicadores econômicos às opções 

realizadas pela política externa brasileira, que procurou diversificar seus parceiros comerciais, 

ao invés de manter os antigos laços de dependência com as economias americanas e 

européias, cujas economias foram as que mais sofreram os efeitos negativos da crise. 

 Ademais, ainda em relação à política externa, é válido lembrar que, apesar de inseridos 

no contexto latino-americano e tendo experimentado processos políticos e econômicos 

similares, os Estados membros da UNASUL também possuem percepções distintas acerca do 

sistema internacional e empregam diferentes estratégias na perseguição de seus interesses 

(vide exemplo da Venezuela e sua política externa indepedente).  

 A posição do Brasil em relação à UNASUL, pode variar de acordo com a perspectiva 

adotada. Sob o ponto de vista comercial, por exemplo, os parceiros da UNASUL têm se 

tornado cada vez mais importantes como destinos para as exportações brasileiras, haja vista o 

crescente aumento nos fluxos comerciais. O Brasil é o país menos dependente dos demais 

membros da UNASUL, no que tange às suas relações comerciais. Entretanto, o Brasil possui 

motivações estratégicas. Ao longo da década de 90, principalmente com o Mercosul, foi se 

consolidando uma estratégia da diplomacia brasileira de construir, junto à comunidade 

internacional, uma imagem para o Brasil de líder regional e de global player. A diplomacia 

brasileira busca consolidar a condição do Brasil de potência média reconhecida 

internacionalmente, inclusive com capacidade para ocupar um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU. 

 Na verdade, o Brasil já se caracteriza como um global trader, uma vez que possui 

destinos de exportações bastante diversificados. O empenho brasileiro desde a década de 90 
                                                            
108  AMORIM, Celso, A Integração Sul-Americana in: Revista DEP: Diplomacia, Estratégia e Política/Projeto 
Raúl Prebisch no. 10 (outubro/dezembro 2009), Brasília : Projeto Raúl Prebisch, 2009, p.23. 
109 Matéria publicada em: http://www.abril.com.br/noticias/economia/lula-diz-crescimento-pib-primeiro-
trimestre-exuberante-567589.shtml. Acesso em 09/06/2010. 
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tem sido o de alcançar também a posição de global player, mediante o estabelecimento de 

relações mais próximas com países em desenvolvimento do seu entorno regional (exemplo: 

Mercosul; ALCSA) e de outras localidades geográficas (Fórum de Diálogo IBAS – Índia, 

Brasil e África do Sul); a participação mais ativa em fóruns multilaterais (Tratado de Não-

Proliferação Nuclear; Reunião do G-8 em Davos); e o exercício de um papel mais ativo em 

acontecimentos mundiais (envio de uma delegação brasileira ao Timor Leste de tropas ao 

Haiti, em ambos os casos em apoio às ações da ONU). 

 Dessa forma, a UNASUL corresponde aos interesses estratégicos brasileiros de 

consolidar uma posição de liderança regional e de potência média. Integrado a este objetivo 

está o interesse brasileiro de limitar a influência norte-americana na América do Sul. A 

UNASUL também serve a este propósito, na medida em que se trata de um processo de 

integração alternativo à ALCA e que pretende não se restringir a uma Zona de Livre 

Comércio, tendo objetivos mais ambiciosos – ao menos expressos no Tratado Constitutivo da 

UNASUL – do que a simples eliminação de barreiras tarifárias. 

 Tais objetivos da política externa brasileira, segundo nossa leitura, delineiam um perfil 

realista de atuação, sem desprezar contudo, a abordagem institucionalista. Pois, é verdade que 

o Brasil tem conferido seu apoio a instituições e regimes internacionais, mas isso ocorre na 

medida em que a política externa brasileira tem o interesse maior de situar o Brasil como um 

ator relevante do sistema internacional, isto é, de aumentar suas capacidades relativas. A 

estratégia da diplomacia brasileira é tentar dissociar a imagem do Brasil de país periférico em 

desenvolvimento, consolidando a sua condição de potência média. 

 Embora o Brasil não se utilize dos meios militares para tal, concentrando seus esforços 

em áreas de “baixa política”, o objetivo é a maximização de poder, no sentido de possuir uma 

atuação mais ativa e efetiva no sistema internacional, como demonstra a pretensão de integrar 

o Conselho de Segurança da ONU de forma permanente. 

 A constituição da UNASUL se insere na estratégia brasileira, e de fato, o início do 

processo de integração foi promissor. Em seus primeiros anos de funcionamento o bloco 

parece ter correspondido aos interesses brasileiros, uma vez que o bloco ganhou repercussão 

internacional, ganhando reconhecimento pela União Européia, fornecendo ajuda humanitária 

aos sobreviventes da catástrofe no Haiti, tendo intensificado o intercâmbio na área militar e 

avançado no projeto de integração energética e da infra-estrutura, um dos pilares da 

UNASUL. 
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 Além disso, a UNASUL tem servido como um foro real de pacificação e de solução de 

conflitos na região, exercendo papel essencial na resolução dos problemas advindos das 

eleições na Bolívia110 e no conflitos entre Equador, Venezuela e Colômbia, onde os dois 

primeiros fazem oposição à instalação de bases militares norte-americanas no território da 

Colômbia, que por sua vez, acusa a Venezuela de apoiar as Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (Farc).111  

 Importante mencionar ainda, a atuação positiva do bloco na resolução das disputas 

entre Brasil e Paraguai e Brasil e Bolívia. A primeira delas devido às intenções do Presidente 

Fernando Lugo de revisar os termos do tratado da represa de Itaipú que compartilha com o 

Brasil, o que é rechaçado pelo Itamaraty, além dos problemas existentes entre o governo do 

Paraguai e os agricultores brasileiros que lá residem. A segunda disputa, por sua vez, refere-se  

aos impactos ambientais causados pela construção da Usina de Jirau (Rondônia), localizada 

no Rio Madeira, o qual é compartilhado com a Bolívia. 

 Contudo, ainda é preciso saber como o Brasil irá se posicionar quando as diferentes 

percepções em relação ao bloco começaram a se manifestar, tornando mais difícil a 

conciliação dos interesses. Resta saber se o Brasil, mesmo diante da intensificação dos 

vínculos comerciais e da possibilidade de que a UNASUL se converta numa plataforma para 

negociações conjuntas frente a terceiros países ou blocos, estará disposto a fazer concessões 

aos seus parceiros de integração no que tange às características institucionais do bloco em 

troca do apoio e do comprometimento destes com a UNASUL. Afinal de contas, deve-se arcar 

com os custos de exercer um posição de liderança na região.  

 Outrossim, questiona-se sobre a posição do Brasil no tocante  à adoção de instituições 

supranacionais, caso isso venha a representar uma eventual perda de autonomia brasileira em 

decidir os rumos de suas políticas. Em contrapartida, deve-se prestar atenção se um possível 

estreitamento das relações dos países com os Estados Unidos, por meio da ALCA, pode 

significar um entrave para o avanço das negociações comerciais dentro do bloco 

sulamericano.  

 Tanto a corrente neo-realista quanto a institucionalista concordam que, para que haja a 

emergência de um regime ou instituição internacional, é necessário que haja um Estado com 

os meios e a disponibilidade de sustentá-lo. Este Estado deve arcar com determinados custos a 

                                                            
110  Idem. 
111 Matéria publicada em  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4555051,00.html. Acesso em 18/05/2010. 
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fim de que a instituição possa se concretizar. A divergência entre as duas correntes, 

entretanto, é bastante grande. Para os realistas as instituições só são mantidas enquanto 

corresponderem aos interesses dos Estados envolvidos. Por isso são instáveis e sujeitas a 

desaparecem tão logo se alterem os interesses ou as correlações de força. Para os 

institucionalistas, as instituições adquirem vida própria, possuem uma dinâmica que as 

possibilita se descolarem dos interesses estatais para adquirirem uma certa autonomia, e até 

influenciarem o comportamento dos Estados. 

 No caso da UNASUL, apesar do entusiasmo venezuelano, o Estado com maiores 

capacidades para exercer uma liderança é de fato o Brasil. O Brasil ainda tem se mostrado 

disposto a exercer essa liderança, fazendo concessões aos outros membros do bloco a fim de 

assegurar a continuidade do processo. 

 Segundo nosso entendimento, a política externa para a UNASUL se coaduna em parte 

com a abordagem realista das relações internacionais:  a UNASUL é para o Brasil um dos 

pontos de apoio – quiçá o principal deles – na estratégia de busca de uma melhor colocação 

no cenário internacional, mediante o reconhecimento de que exerce uma liderança regional e 

de que é uma potência média com capacidade para atuar de maneira efetiva nas questões de 

interesse internacional. 

 Paralelamente a isso, e de maneira integrada a esta estratégia, a UNASUL é para o 

Brasil um instrumento para fortalecer seu poder de barganha e responder a estímulos externos. 

Nesse segundo ponto, fica claro que a UNASUL está sendo utilizada pelo Brasil para 

aumentar sua capacidade de negociação, frente à proposta de integração hemisférica. 

 Entretanto, diante do esfriamento das negociações da ALCA,  segundo essa visão 

realista, pode-se dizer que tornou-se mais fraca uma das motivações brasileiras para investir 

pesadamente na UNASUL, e os custos da liderança têm se tornado mais altos. Isso explica, ao 

menos em parte, porque o processo de integração não segue uma linearidade, ou seja, em 

determinados momentos ele perde seu dinamismo, passando por uma fase de estagnação, que 

tende a durar até que surjam novos estímulos capazes de impulsionar uma nova fase, 

carcterizada por avanços no processo de integração.  

  Por um lado, a estratégia brasileira é considerada sob o viés realista em que a 

UNASUL atende aos seus interesses estratégicos; por outro, uma eventual hesitação ou recusa 

em arcar com os custos da liderança pode fazer com que a UNASUL perca uma referência 
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que não pode ser fornecida pelos demais membros do bloco, em função de uma limitação 

ainda maior das suas capacidades. 

 É preciso enfatizar que não faz parte do escopo deste trabalho, muito menos desse 

capítulo, apontar saídas ou soluções pontuais para a condução do processo de integração 

regional. A nossa intenção, nesse tópico, foi somente realizar uma intrerpretação pessoal da 

postura  que o Brasil vem adotando em relação à UNASUL, uma postura essencialmente 

estratégica, valendo-se de preceitos do realismo, sem contudo olvidar dos benefícios 

conjuntos obtidos mediante a cooperação entre os países membros, aproximando-se assim da 

corrente institucionalista das Relações Internacionais.  Essa estratégia visa a consolidação de 

uma posição de liderança sub-regional, a fim de satisfazer as pretensões do Brasil de tornar-se 

um global player. A contraposição à hegemonia norte-americana na sub-região está inserida 

neste contexto, e pode constituir uma das motivações para que o Brasil tenha a disposição de 

arcar com os custos da liderança sub-regional. 

 Delineia-se, portanto, um perfil de política externa brasileira para a UNASUL de 

características realistas e institucionalistas, em que os interesses estratégicos são perseguidos, 

inclusive por meio da adesão a instituições. Tal postura brasileira em relação ao bloco, por 

outro lado, somada às distintas percepções e interesses dos demais membros, pode se tornar 

um elemento importante a entravar o aprofundamento da cooperação no âmbito regional, uma 

vez que, embora utilize a UNASUL como base para suas pretensões estratégicas, o Brasil 

ainda hesita em arcar com os custos da liderança subregional. 
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4.1 – Conclusão  

 Independentemente do comportamento do Brasil em relação à condução do processo 

de integração regional na América do Sul, seja por meio do Mercosul ou pela  UNASUL, o 

tema central que deve ser discutido entre os países da região é saber quais serão as bases da 

integração moderna, de acordo com o século XXI, e a forma para se atingi-la. É impensável, 

nos dias de hoje, continuar investindo num projeto de integração nos moldes da década de 50,  

com a idéia de que a integração serve para a adoção de medidas protecionistas, capazes de 

impedir que os produtos de outros países ou regiões entrem nos países latino-americanos.  

 Ainda que todos os países desenvolvidos abrissem os seus mercados sem restrições, o 

Cone Sul ainda não estaria em condições de aproveitá-lo plenamente, tanto pelo volume, 

qualidade, tempo ou pelas normas, entre outros. A América do Sul deve mudar a sua 

perspectiva, visto que o problema é como se inserir no mercado global por meio da 

cooperação, focalizando a complementaridade produtiva e a possibilidade de potencializar os 

recursos, as capacidades e as vantagens de cada um dos países a serviço de todos. 

 Nesse ponto, é possível se valer de uma abordagem institucionalista para defender que 

há ganhos que só podem ser obtidos mediante a cooperação. Pois, de acordo com essa 

corrente, os ganhos obtidos com a cooperação seriam maiores do que os ganhos relativos dos 

Estados caso estivesses atuando isoladamente. Assim, uma vez envolvidos em arranjos 

cooperativos, os Estados tenderiam a conservar sua adesão aos arranjos, uma vez que 

abandonando-os os Estados sofreriam perdas significativas. 

 Assim, em que pese os objetivos estratégicos racionais do Brasil, o projeto de 

integração é fundamental para enfrentar a globalização, que faz parte de um processo 

inevitável com o qual já se depara a América Latina. Segundo Julie Schmied112: 

 
 O mundo do século XXI vai em direção à economia ao surgir três grandes 
atores internacionais: América do Norte, União Européia e o bloco Ásia-Pacífico. É 
importante que os países em desenvolvimento tenham um maior peso na definição 
das regras do novo sistema internacional e no funcionamento da comunidade global, 
entendendo que devem trabalhar e se convergir em uma perspectiva regional. A 
América do Sul deve ser um bloco compacto, organizado e estruturado e, num 
mundo de três grandes regiões, procure ser a quarta região em destaque. América do 
Sul, quase duas vezes o espaço territorial da China, com uma biodiversidade ampla e 
entre as mais ricas do planeta, uma população maior que a dos Estados Unidos, se 

                                                            
112 SCHMIED, Julie. Cenários da integração regional: os desafios da União de Nações Sulamericanas 
(UNASUL) – o novo caminho da integração na América do Sul in : União Européia e Mercosul: dois 
momentos especiais da integração regional. Ed.Konrad Adenauer Stiftung, Vol.1, Rio de Janeiro,2007. 
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converte em uma contraparte política e econômica dentro do contexto mundial como 
a região do futuro. 
 

 Como se vê, apesar das incertezas, dos avanços, dos retrocessos e dos inúmeros 

obstáculos ao aprofundamento do processo de integração, ainda há muito otimismo em 

relação ao êxito dessa árdua missão. Recentemente, com a nomeação do ex-presidente 

argentino Néstor Kirchner para secretário-geral da UNASUL, houve uma nova injeção de 

ânimo em relação ao sucesso da integração sul-americana.  

 Contudo, é de bom alvitre lembrar que ainda existem uma série de divergências de 

ordem ideológica que tumultuam o aprofundamento da integração, sem esquecer as 

disparidades regionais e da descrença por parte da sociedade no tocante ao projeto de união 

dos países da América do Sul, pois é sabido que existe uma profunda ideologização do debate 

sobre as relações entre os países do Sul, constantemente taxadas de terceiro mundismo. 

Ademais, é preciso fortalecer a idéia de que a criação da UNASUL é um projeto de longo 

prazo, que o retorno dos investimentos demandam tempo, mas que certamente  beneficiarão 

os países sul-americanos de forma geral, não ficando os ganhos somente restritos às 

lideranças políticas (Brasil e Argentina, por exemplo).  

 Por fim, resta ainda esperar que alguns segmentos da sociedade adquiram uma maior 

consciência do espírito da integração regional, do multilateralismo e dos ganhos coletivos 

obtidos com a cooperação, pois não basta apenas o comprometimento de alguns setores dos 

governos para o fortalecimento da integração. É preciso que alguns setores empresariais 

renunciem momentaneamente à sua liberdade para negociar individualmente e às perspectivas 

egoísticas de ganhos imediatos e fugazes, para num futuro próximo, obter ganhos muito 

maiores e duradouros frutos da cooperação e do desenvolvimento regional conjunto, obtidos 

graças à inserção da América do Sul no cenário internacional.  

 A tarefa é árdua e não se pode afirmar com certeza se os países estarão dispostos a 

pagar os altos custos da integração, ainda mais no atual cenário pós-crise econômica, onde o 

clamor pela redução dos gastos públicos é ainda maior, todavia, o quadro atual nos mostra que 

numa economia cada vez mais globalizada, a interdependência entre os países é inevitável, o 

que por sua vez, não deixa aos países outra alternativa, senão o estreitamento das relações e a 

conseqüente integração, pois assim, unidos, eles serão capazes de obter maiores ganhos 

atuando em conjunto, resistindo melhor às pressões exercidas pelos países mais poderosos.  
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ANEXOS 
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