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RESUMO 

Neste trabalho objetiva-se estudar alguns blocos econômicos presentes na 

América Latina e como a concorrência entre eles impacta em seus 

desenvolvimentos. O projeto irá analisar mais profundamente o relacionamento 

entre Aliança do Pacífico, Aladi (Associação Latino-americana de Integração), 

Unasul (União de Nações Sul-Americanas) e Mercosul (Mercado Comum do 

Sul). O objetivo é testar a hipótese de que as diferentes iniciativas de 

integração possuem um caráter de sobreposição. Para tanto, a conduta 

adotada será contrapor a postura dos blocos regionais supracitados às 

descrições de suas missões e visões para saber se há mais de um bloco com a 

mesma ideia.  

INTRODUÇÃO 

Quase três décadas após o fim da Guerra fria, que acarretou uma série de 

acordos comercias entre os países e um novo cenário mundial, a integração e 

cooperação latino-americana já passaram por várias fases, desde uma 

profunda crise até a aparição de novas ideias apresentando alterações 

significativas do ponto de vista, da forma e do conteúdo que os novos 

processos estabelecem para integrar. 

Podemos observar que diferentes blocos buscam as mesmas coisas, por 

exemplo, a Colômbia faz parte da Aliança do Pacífico que propõe uma 

integração econômica que abre mão do protecionismo e adere ao liberalismo 

econômico para unir suas economias ainda mais e estar aberta às negociações 

comerciais com terceiros países. Seu principal objetivo é proporcionar uma 

área de integração regional que visa evoluir para uma área de livre circulação 

de produtos, pessoas e serviços. Porém ela faz parte da UNASUL que busca 

coisas similares, mas com outros integrantes e por meios diferentes. A 

tendência é que com o crescimento da Aliança do Pacífico, na visão 

colombiana, o projeto da UNASUL passe para o segundo plano. Situação 

semelhante vive o Mercosul. 

Até que ponto essa concentração de esforços em um único bloco, 

provavelmente o mais vantajoso, atrapalha os outros blocos? Será que não 

seria mais vantajosa uma maior comunicação e complementariedade entre os 



blocos? Provavelmente proporcionaria maior cooperação e 

complementariedade para eles e consequentemente maior desenvolvimento 

para todos. 

OBJETIVOS 

Diante do exposto, esperamos através da presente pesquisa analisar as 

interações dos blocos regionais presentes na América Latina para entendermos 

como suas ações iniciativas de integração possuem um caráter de 

sobreposição e impactam no desenvolvimento dos países e da região e 

mostrar como as atuais ações poderiam ser mais frutíferas se coordenadas em 

conjunto, visando o desenvolvimento de todos os países membros e da região.  

DESENVOLVIMENTO 

Atualmente na América Latina temos vários blocos de integração regional, os 

de maior expressividade são: 

A ALADI que foi criada em 1980 para promover o desenvolvimento econômico 

e social da região. A Aliança do Pacífico que foi estabelecida oficialmente em 

2011 e tem por objetivos o comércio livre e integração econômica, com uma 

orientação clara em direção à Ásia. O Mercosul que foi criado no início da 

década de 90 e busca garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos entre seus membros. E a UNASUL que é um bloco que visa a 

fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as doze 

nações da América do Sul, criado em 2008. 

É importante analisar o papel e o formato de cada um dos blocos. Observamos 

que Aliança do Pacífico, Aladi, Mercosul e Unasul buscam o desenvolvimento 

da região de maneira semelhante, porém as três primeiras mostram um foco 

mais econômico enquanto a UNASUL busca uma integração mais 

comprometida com o fortalecimento da democracia, tendo atingido avanços 

importantes na mediação de tensões regionais. Podemos identificar atuações 

muito parecidas que de certa maneira se sobrepõem, mas também atuações 

mais amplas em campos diferentes.  



Outro ponto destacável é a influência das ondas do regionalismo na criação 

das organizações, demonstrando uma aparente inflexibilidade referente a 

adaptação dos blocos ao novo contexto político e econômico. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram identificadas as atuações de cada bloco, seu papel no cenário da região 

e como as ondas do regionalismo podem ter influenciado na criação das 

organizações. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este projeto baseia-se na análise de documentos, 

tais como artigos e livros escritos sobre a integração regional, notícias e 

periódicos que tratem do tema e análise das teorias contemporâneas sobre 

integração.  
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