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1. RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a atuação da paradiplomacia na UNASUL 

como um viés necessário para a obtenção de um maior desenvolvimento dos países 

integrantes da organização. Como forma de problematização do tema, o estudo 

atinente ao relacionamento entre os governos locais dos países integrantes da 

UNASUL será abordado como um estudo de Análise de Política Externa dos países 

do bloco de integração regional. Sob esse prisma, poder-se-á analisar se há embate 

ou cooperação entre a diplomacia stricto sensu e a paradiplomacia dos entes 

nacionais e subnacionais. Verificar-se-á a participação dos governos locais no 

processo de integração regional, a Unasul, com o objetivo de estudar a criação de 

órgãos especializados para atender as demandas dos governos locais e a 

participação no processo decisório de elaboração de política externa dos blocos. 

Desta feita, busca-se ter como parâmetro a paradiplomacia atuante em outras regiões, 

como Rede Mercocidades e União Europeia, perseguindo como resultado a 

implantação de um órgão facilitador da paradiplomacia na UNASUL. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A criação da UNASUL acabou por abrir um espaço nas relações 

internacionais, considerando a abertura de mercados, fluxos migratórios e pelo próprio 

processo de integração regional em si, gerando mais afirmação nas entidades 

supranacionais. O entendimento de que a ação conjunta é necessária para o aumento 

de poder dos países da região, além de noções de que a autonomia e a capacidade 

de segurança coletiva são necessárias para o desenvolvimento dos países, molda o 

surgimento da UNASUL dentro do contexto global, o que enseja entender que Estados 

reuniram-se para a intensificação e abrangência das relações entre si, levando assim, 

a criação de novas formas de governança de assuntos políticos e institucionais de 

escopo regional.  

Partindo desta premissa, é importante frisar que os processos e 

procedimentos dentro na UNASUL são de suma importância para a sua projeção no 

cenário internacional, tendo em vista que se almeja não só a sua autonomia perante 

algumas questões, principalmente os comerciais, mas também a importante e 

constante evolução política dentro da organização, para que as burocracias e 



complexos protocolos não impeçam o real desenvolvimento da organização 

internacional. 

 

3. OBJETIVOS 

Apresentar as formas de atuação da paradiplomacia nas organizações 

internacionais. Analisar formas de tratativas entre os países membros da UNASUL 

tendo como parâmetros os procedimentos diplomáticos. Realizar estudo aprofundado, 

para viabilizar a implantação de uma instituição paradiplomática dentro da UNASUL, 

para que seus processos e procedimentos, que usem necessariamente da diplomacia.  

Oportunizar situações de tratativas mais abrangentes, tornando assim, os assuntos 

oficiais mais flexíveis perante suas formas de solução e afim de comprovar o papel da 

paradiplomacia como peça chave para o fortalecimento do diálogo político entre os 

Estados-membros que, assegurando um maior espaço de concertação, reforce a 

integração sul-americana e a participação da UNASUL no cenário internacional. 

 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente serão utilizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema 

proposto no projeto utilizando-se do método indutivo e comparativo e na segunda fase, 

será feita pesquisa de campo na Rede Mercocidades e, posteriormente, na Secretaria 

Geral da UNASUL para estudo de viabilidade de implantação do projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A discussão deste trabalho parte da análise do fenômeno da 

paradiplomacia dentro da UNASUL, como uma prática que pode dinamizar a projeção 

internacional dos Estados que a integram, uma vez que esta região responde por mais 

de um quarto das exportações brasileiras, demonstrando também que uma série de 

empresas que não se contentam em exportar seus produtos estão também realizando 

investimentos no exterior, de maneira que a internacionalização parece integrar o DNA 

das empresas sul-americanas e consequentemente fazendo-se necessária a 

existência da paradiplomacia no bloco de integração regional UNASUL.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por meio das fontes bibliográficas consultadas, tanto nacionais como 

internacionais e análise do cenário atual, preliminarmente foi constatado que a 

paradiplomacia é um importante recurso para os países integrantes da UNASUL, 

demonstrando ser prática, muito atuante e condicionante de vertentes políticas e 

econômicas facilitadoras das relações intrabloco. Tendo em vista que a integração 

sul-americana é um objetivo estratégico da política externa de todo e qualquer Estado 

do bloco, o adensamento das relações políticas e econômicas por meio da 

paradiplomacia entre os países sul-americanos contribuirá, entre outros resultados, 

para o desenvolvimento socioeconômico da América do Sul e a busca preservação 

da paz na região; o desenvolvimento do mercado interno sul-americano e o aumento 

da competitividade dos países no mercado internacional.  
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