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 Os debates sobre a criação de um bloco regional na América do Sul parecem 
funcionar como verdadeiros pêndulos, ora em contínuo movimento, ora mais lentos ou 
“esquecidos”. No início de 2007, tivemos uma grande reunião1 visando à apresentação 
de propostas para o desenvolvimento e transformações mais eficazes para o Mercosul. 
Aquilo, que teve início como um bloco de cunho mais comercial, tomou outros rumos e, 
hoje, é também palco de calorosos discursos político-ideológicos e, sobretudo, de 
projetos de desenvolvimento de alguns países. Nesse contexto, novas abordagens sobre 
o bloco se revestem de importância, inclusive pela configuração política de ideários 
contrários a globalização presentes em alguns dos países sul-americanos, como é o caso 
mais explicito da Venezuela, da Bolívia e, agora, do Equador, e que vêm conquistando 
espaços nas relações geopolíticas mundiais. 
 
Breve Contexto 
 
 Em relação ao Brasil, desde o início do primeiro mandato do governo Lula, em 
2003, a integração da América do Sul tem sido uma de suas principais políticas, do 
ponto de vista internacional. Segundo Garcia (2008:22), que atualmente é Assessor 
Especial de Política Externa do Presidente da República, dentre os principais objetivos 
do governo está “a decisão de dar maior consistência à integração da América do Sul”. 
Esse fato está intimamente relacionado com as mudanças internacionais em curso, como 
a emergência da China e da Índia, e o ressurgimento da Rússia, fazendo com que o 
Brasil tome a atitude de “buscar uma associação com países do seu entorno, com os 
quais comparte história, valores e possibilidades de complementação econômica” 
(idem). 
 Garcia (2008) aponta as principais potencialidades da região, bem como: o 
maior e mais diversificado potencial energético do planeta; a maior reserva de água 
doce do mundo; a agricultura que apresentou muitos avanços nos últimos anos; a rica 
biodiversidade; um parque industrial de porte, ainda que concentrado; centros de 
pesquisa cientifica e tecnológica de qualidade;  contenciosos de fronteira menores; e um 
grau de democratização que avança após diversas ditaduras. Porém, a questão de uma 
integração regional para a América do Sul, dadas as condições político-territoriais dos 
países que a integram, remete a algumas complicações: 

• há uma assimetria muito marcante no desenvolvimento dos países membros, o 
que por si já traz conflitos, como por exemplo o caso da entrada da Bolívia, que 
negocia tarifas mais favoráveis a ela, já que sua economia é uma das menos 
desenvolvidas do continente. A esse respeito, Garcia (2008:24) alerta que o 
maior problema da integração comercial é a existência de “assimetrias 
econômicas que separam os países da região”, o que, por sua vez, revela a 
“necessidade de outros mecanismos de integração”;  

• como um desdobramento da questão anterior, temos um reflexo nas políticas 
tributárias e na importância das políticas subnacionais para o desenvolvimento 

                                                 
1 32ª Cúpula do Mercosul, realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A reunião teve como um de seus principais 
temas a adesão da Bolívia ao bloco e a continuidade das negociações com a Venezuela. 



do bloco como um todo, tendo em vista a distribuição do poder dentro das 
unidades nacionais de cada país, suas cargas tributárias e seus incentivos à 
produção;  

• do ponto de vista histórico, os grandes países do bloco nunca estreitaram 
verdadeiramente suas relações comerciais, ou seja, cada qual mantém sua pauta 
externa, ou mesmo interna, na atração, na capitação de recursos, nas trocas 
comerciais e nas modernizações territoriais, mais voltada aos países 
desenvolvidos, exceto em alguns casos de investimentos específicos, mas que 
geralmente são mais relacionados a políticas bilaterais do que ao conjunto dos 
países;  

• atualmente, estão em curso as negociações que envolvem a entrada da Bolívia e 
da Venezuela, países que possuem discursos muito radicais contra as economias 
mais desenvolvidas do planeta2;  

• em relação ao Mercosul, ou seja à integração econômica já existente, Giambiagi 
e Barenboim (2005) lembram que, além das questões relativas ao não-
cumprimento da efetivação de uma zona de livre-comércio e de instabilidades 
institucionais, os países membros também passaram por crises macro-
econômicas significativas, fato que dificultou a integração específica do bloco; 

• por fim, o fato de que os territórios desses países não dispõem de infra-estruturas 
adequadas para um fluxo maior de mercadorias entre eles, pois há deficiência de 
portos, estradas, hidrovias, ferrovias e ductos para transporte de combustíveis, o 
que se coloca como um verdadeiro entrave físico aos fluxos entre os países do 
subcontinente.  

 Esses apontamentos são de fundamental importância para pensar as relações que 
se estabelecem dentro do bloco. Santos (1996b) já refletia, no final da década de 1970, 
sobre o papel que os Estados subdesenvolvidos tiveram nas modernizações de seus 
territórios, sempre extrovertidas e voltadas para os interesses das grandes economias 
mundiais. “Com efeito, tanto a realização de uma economia extrovertida como as 
respostas às aspirações propriamente nacionais passam por um esforço normativo 
realizado por uma legislação de efeito em longo prazo ou por decisões conjunturais. 
Tanto umas como outras podem representar aberturas ou freios à entrada de 
modernizações provenientes do exterior” (idem:182). E, no caso sul-americano, foram 
verdadeiras aberturas, principalmente as ocorridas nas últimas décadas, que nos 
tornaram mais eficientes nas relações com os países desenvolvidos do que com os 
nossos vizinhos.  
 Nesse sentido, duas questões centrais aparecem no entendimento das relações 
sul-americanas: em primeiro lugar, as discussões sobre o papel do Estado em países 
subdesenvolvidos e a retomada de visões geopolíticas mais voltadas para o 
fortalecimento do bloco; em segundo, a necessidade de criar condições político-
territoriais que viabilizem o bloco.  

No primeiro tema, vários geógrafos brasileiros vêm ressaltando a necessidade de 
uma revisão urgente da geopolítica; podemos citar Wanderley Messias da Costa (1992; 
1999; 2005a), Berta Becker (1988), Iná Elias de Castro (2005), Márcio Cataia (2001), 
entre outros.  
 O tema da Geografia Política e da Geopolítica, apesar de muito discutido na 
disciplina geográfica, ficou de certa forma estagnado ao longo de muitos anos, por estar 
muitas vezes associado às políticas imperialistas. O seu nascimento, num contexto de 
                                                 
2 Um fato curioso é o caso da Venezuela que mostra em seu discurso ataques cada vez mais exacerbados contra os 
EUA, embora dados da Câmara de Comércio Venezuela - Estados Unidos (VenAmCham) revelem que, só no ano de  
2007, o comércio entre eles aumentou consideráveis 15%. Discussão que será melhor trabalhada adiante. 



surgimento dos Estados-Nações e de imperialismos, que marcaram o século XIX e o 
início do XX, acabou por criar linhas bastante voltadas a políticas externas e internas 
muito conservadoras e ligadas a governos autoritários e radicais, como foi o caso da 
Alemanha nazista. Sanguin (1977) ressalta essa questão, quando aponta a importância 
da doutrina do espaço vital no III Reich nazista, ou mesmo na Itália de Mussolini, em 
que a própria política trabalhava a serviço das conquistas territoriais. “Portanto, não é 
coincidência nem pecado original que o status acadêmico da geografia tenha 
institucionalizado um conhecimento útil, para revelar, controlar e dominar territórios, 
para fazer a guerra, bem como para desvendar riquezas ocultas na terras distantes que 
alimentaram as aventuras comerciais coloniais e imperialistas dos séculos XIX e XX. 
Afinal, todas as ciências participaram desta aventura (...)” (CASTRO, 2005:43).  
 Mas essa relação tão visceral, entre a geografia política e os governos 
autoritários e imperialistas, não pode e nem deve diminuir sua importância, assim como 
eximi-la de uma análise mais apurada, como sugeriu Claude Raffestin (1980:19): 

  “É evidente que, com o aparecimento da geopolítica, estamos lidando com uma 
ciência do Estado, concebido como um organismo geográfico em constante 
movimento. É o jogo sem vencedores dos Estados do século XX que começa. Nos anos 
30, uma série de autores, sob a direção de Karl Haushofer, elaboraram o pensamento 
geográfico do Estado nazista, utilizável por qualquer Estado totalitário. Desde então, a 
geopolítica aparece como uma geografia aplicada ao Estado. Como estranhar depois do 
desinteresse de certas escolas pela geografia política, tida nessas condições de má 
fama? Golpeada assim, de forma tão vil, a geografia política permaneceu estacionária 
durante um longo tempo. Ainda que essa geografia não fosse justamente, em nossa 
opinião, uma verdadeira geografia política mas uma ‘geografia do Estado’”.  

 Ou seja, os fundamentos teórico-metodológicos, que estiveram presentes no 
desenvolvimento da geografia política, fizeram parte de um momento histórico e, por 
esse fato, devem ser resgatados não de forma restrita e sim considerando as profundas 
transformações mundiais, principalmente das últimas três décadas, como a revolução 
das tecnologias da informação, a proliferação das multinacionais e o fim da Guerra Fria.  

Iniciando a reflexão por Ratzel3 (1987), suas análises das relações entre Estado e 
solo, no final do século XIX, representaram uma corrente de pensamento inserida em 
um momento de formação dos Estados europeus e de criação das fronteiras4. Para esse 
mesmo autor, era recorrente estabelecer reflexões ligadas a analogias e métodos 
matemáticos para a explicação desse fenômeno novo na história mundial, fato que o fez 
“eliminar de seu método de análise todas as contradições sociais, da mesma maneira que 
faz a lógica matemática” (CATAIA, 2001:33), o que não anula a sua importância 
teórica, como ressaltou Becker (1988).  
 Em relação às reflexões muito específicas da época, também podemos citar 
Rudolf Kjéllen (1864-1922). Este sueco é apontado como fundador do termo 
geopolítica, que respondia às suas aspirações sobre as relações entre Estado e território, 
por muitas vezes recorrendo a reduções biologicistas e organicistas5, Costa (1992). Em 

                                                 
3 Segundo Becker (1988:99): “A Geografia Política, de Ratzel (1897), representou, sem dúvida, um avanço na 
teorização geográfica do Estado. (...) Mas a herança de Ratzel, embora por alguns exacerbada, foi, em geral, negada 
pelos geógrafos que, ao recusarem sua concepção determinista, negaram também toda a sua riqueza teórica”.  
4 Foucher (1991:100) ressalta que apesar de maioria das fronteiras atuais terem sido criadas após a Segunda Guerra 
mundial, na Europa esse fenômeno já vinha ocorrendo desde a metade do século XIX e se acelera com a Primeira 
Guerra Mundial. 
5 “Comparando o Estado com um ser vivo, Kjellén multiplicou –se numa série de analogias: o território seria o corpo, 
a capital representaria o coração e os pulmões, as vias de transporte corresponderiam às artérias e às veias, os centros 
de produção seriam as mãos e os pés. Segundo ele, o verdadeiro poderio do Estado resulta da existência de três 
condições essenciais: a) grande espaço; b) ampla liberdade de  movimentos; c) perfeita coesão interna”  (AZEVEDO, 
1955, p. 45). 



nenhum momento, Kjéllen deixou dúvidas “quanto ao caráter estreito, reducionista e 
expansionista de sua concepção de Estado e dos objetivos de sua ‘nova ciência’, 
intencionalmente dirigida aos ‘estados-maiores’ dos impérios centrais da Europa, em 
especial a Alemanha” (idem:56).  Essa base vai servir para o desenvolvimento das 
idéias de Karl Haushofer que, para alguns, com sua obra De la Gopolitique, traduzida 
para o francês em 1986, transformou a geopolítica em uma verdadeira máquina política 
a serviço dos Estados. 
 O que deve ser ressaltado é que, nesse contexto, a ligação entre as teorias da 
geografia política e da geopolítica acabou estigmatizada6. Mesmo com o 
desenvolvimento das idéias de Mackinder, que apontavam a necessidade de uma visão 
mais “global” do sistema político mundial, além de mais pragmática (ibdem), a 
geopolítica permaneceu em desalinho. “A geopolítica não está dada – ela é construída 
hoje, no atual período histórico, pelo trabalho humano tanto material quanto intelectual 
e, assim produzida tem movimento e abertura para o indeterminado, que é 
essencialmente político” (BECKER, 1988:101).  
 Mas como pensar a questão de blocos regionais, hoje, sem o auxílio de uma 
análise que seja capaz de relacionar Política e Território? Como permanecer com velhos 
estigmas e não continuar a ressaltar a importância dessa relação? Como desenvolvê-la 
nesse novo contexto mundial? Como pensar aspectos subnacionais e seus reflexos 
internacionais? É dentro dessas perspectivas e questionamentos que devemos nos 
orientar, a partir de uma visão renovada, tanto da geografia política, como da 
geopolítica, para analisarmos a atual situação das relações entre os países sul-
americanos, principalmente pelo fato do poder subnacional, ainda em fase consolidação, 
estar ganhando novos contornos . 
 
Algumas perspectivas de análise: Brasil, Bolívia e Argentina 
  
 Uma das questões que desponta e que vem tomando cada vez mais corpo se 
refere à complexa estrutura da divisão territorial do poder dentro de cada um dos países 
membros. Em alguns casos, como os do Brasil e da Argentina7, essa estrutura é dada 
pelo federalismo; em outros casos, como o da Bolívia, temos uma divisão em nove 
departamentos, os quais são divididos em províncias8. Essa teia complexa de relações 
subnacionais dentro de cada país implica também uma complexidade para o tratamento 
da integração como um todo. Cada uma dessas subdivisões tem políticas fiscais e 
aspectos jurídicos e tributários particulares, mas que, principalmente do ponto de vista 
econômico, interagem de forma a contribuir ou inibir determinados aspectos da 
integração. E essa questão se reflete na própria geopolítica dos países envolvidos.  

Um estudo da CEPAL (2007) relata um avanço significativo da 
descentralização9 dos gastos públicos e, consequentemente, do poder nos países da 

                                                 
6 Fato que no Brasil também foi agravado pela existência de um período militar ditatorial, já que tivemos na nossa 
história a importância de estudiosos geopolíticos ligados a escolas militares, como Golbery do Couto e Silva e Meira 
Matos. 
7 O Brasil é dividido em vinte e sete estados e 5564 municípios, com competências diferenciadas pelos níveis de 
governos. Por sua vez, a Argentina é divida em vinte e quatro províncias e cerca de 2000 municípios, também com 
competências diferenciadas.  
8 Cada um desses países possui estruturas tributárias e de descentralização muito particulares. Nessa etapa da 
pesquisa não convém analisá-las, apesar de já ter sido realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema. No caso 
da Bolívia, ver Mejía (2006); para o Brasil, ver Prado (2003); e, no caso Argentino, ver Gasparini, Marchionni Y 
Sosa Escudero (2000). 
9 Podemos definir descentralização como um processo complexo que requer reformas em várias direções – política, 
administrativa e financeira – tidas como uma estratégia integral de fortalecimento do desenvolvimento regional e 
local, AGHÓN (1995). Trabalharemos a questão da descentralização de forma mais aprofundada na metodologia. 



América do Sul. Esse fato está diretamente relacionado ao passado recente de ditaduras, 
que pressupunham uma centralização muito grande do poder e dos gastos. Países como 
Brasil e Argentina chegam a ter, hoje, um coeficiente de descentralização10 de 50%, 
enquanto na Bolívia o mesmo é de 30%. Esse mesmo estudo mostra uma tendência forte 
no sentido do aumento da capacidade de decisão e de gasto por parte dos governos 
subnacionais, apesar de vários países da região ainda serem fortemente centralizados.  

Vale ressaltar que a discussão sobre descentralização deve ser feita com cautela. 
Abrucio (2000; 2004) reuniu vários estudos teóricos e empíricos sobre esse tema e 
apontou a necessidade de parcimônia em relação ao levante contumaz da bandeira da 
descentralização. Isso porque a descentralização também leva a conflitos 
intergovernamentais, com conseqüências territoriais complicadoras, como a guerra 
fiscal no Brasil (IBAÑEZ, 2006) ou mesmo desavenças entre países, como é o caso dos 
conflitos entre Brasil e Argentina11 (VIGEVANI ET ALLI, 2002). Além disso, nem 
todas as esferas subnacionais têm aparatos institucionais eficientes, capazes de prover os 
governos de uma capacidade de gasto, e também de arrecadação, satisfatória para a 
sociedade.  
 Um aspecto complicador nessa relação diz respeito ao fato do atual período 
histórico estar carregado de transformações técnicas e políticas, que acabam impondo 
novos padrões nas relações entre os países. Um dos principais elementos a considerar é, 
sem dúvida nenhuma, a revolução técnico-cientifíca e informacional, (SANTOS, 
1996a). As transformações espaciais ocorridas na segunda metade do século XX 
passaram a ser cada vez mais impregnadas de técnicas portadoras de ciência, que na 
década de 1970 eclodem com o desenvolvimento e o aprofundamento de novas 
tecnologias, capazes de difusão de grande quantidade de informações, aliado à 
proliferação das empresas multinacionais. Entre essas peculiaridades das tecnologias da 
informação se destaca a possibilidade, com eficiência, da comunicação à distância e o 
desenvolvimento do setor de transportes. E sob esse ponto de vista se aprofundam de 
maneira incomparável tanto a quantidade de trocas entre os paises, desde aquelas 
relacionadas aos fluxos de bens materiais, como os investimentos do mercado 
financeiro. Portanto, hoje, pensar na América do Sul, é pensar numa complexidade de 
situações, sobretudo pelo fato de cada país ter uma estrutura, tributária e de incentivos, 
que envolve não só questões internas12, mas também aquelas relacionadas ao comércio 
exterior e que se refletem nas relações entre os países, principalmente em um período 
com forte tendência à descentralização (dado que muitas empresas buscam investir em 
lugares que ofereçam maiores incentivos territoriais). 
 Gonzáles Cano (2004) atenta para pontos importantes em relação às políticas 
tributárias: 

 “No caso dos Países de regime federativo, Argentina e Brasil, a harmonização 
tributária deve almejar conciliar as necessidades de integração no Mercosul com as 
exigências decorrentes das disparidades regionais no interior de cada País. Para isso é 
útil a experiência da União Européia, a qual, ao mesmo tempo em que limitou os 
incentivos fiscais diferenciados dentro de cada país estabeleceu programas, aprovados 
de forma comunitária, para o desenvolvimento das regiões mais atrasadas de cada 

                                                 
10 Nesse estudo, CEPAL (2007), o coeficiente de descentralização é dado pela porcentagem dos gastos subnacionais 
sobre os gastos nacionais. 
11 Nesse caso, apesar de relacionados com os governos centrais, as barganhas e os incentivos subnacionais têm forte 
peso no conflito entre os dois países. 
12“Como conseqüência, fábricas têm sido fechadas num país enquanto outras são abertas no 
vizinho/parceiro/concorrente, especialmente porque sabe-se que empresas desse porte tendem atualmente a projetar 
sua capacidade produtiva tendo em vista muito mais a redução de custos, a grande escala e a competição em 
mercados para muito além dos nacionais” (COSTA, 1999:29) 



associado. (...) A harmonização dos incentivos fiscais no Mercosul é, entretanto, um 
requisito da evolução da atual união alfandegária imperfeita para um mercado comum 
(...).” 

Já do ponto de vista estritamente comercial, alguns dados dos países da América do 
Sul podem explicitar melhor a situação global. Sempre mantivemos relações muito 
fortes com países europeus e, em particular, com os EUA. Mas, nos últimos anos temos 
observado um crescimento assombroso da China, que vem imprimindo novos padrões e 
dificultando as relações comerciais sul-americanas. Baseado em um estudo publicado 
Carlos Aguiar de Medeiros13, Fiori (2007) revela uma nova relação América do Sul X 
Ásia. O crescimento chinês tem gerado uma grande necessidade de minérios, energia e 
grãos, que vêm saindo do Brasil e dos seus vizinhos, de maneira a fazer com que a 
nossa pauta de exportações com a China aumente a cada ano. E, se observarmos o fluxo 
no sentido contrário, essa relação se torna ainda mais assustadora: as exportações 
chinesas, não só para a América do Sul, mas para a América Latina, aumentaram 52% 
só no ano de 2006, enquanto as exportações americanas, apenas 20%. Se atentarmos 
para o caso do comércio entre Brasil e Chile, ainda encontraremos uma situação mais 
complicada: no início de 1990, o Brasil exportava 10% dos manufaturados consumidos 
no Chile, enquanto a China apenas 1%; hoje, o Brasil fornece 13% e a China já 
ultrapassou os 12%. Ou seja, enquanto continuamos praticamente estáticos, a China 
teve um acréscimo de negócios de mais de 1000%, com esse país.  
 Os dados citados anteriormente se referem exclusivamente à questão dos fluxos 
comerciais, mas outros apontamentos devem ser levados em conta. “Nessa reordenação, 
observa-se uma simultaneidade de movimentos diferentes que influem um no outro: os 
das empresas transnacionais, os dos Estados-nação e os dos novos conjuntos ou 
agrupamentos de Estados. Essa superposição é muitas vezes conflitiva pela tensão 
existente entre esses agentes, conforme tentam acomodar seus interesses específicos. É 
bom ressaltar, no entanto, que os agrupamentos entre países têm preferencialmente 
caráter inter-governamental, com peso ainda significativo das políticas conduzidas pelos 
Estados” (ARROYO, 1994:123). Em primeiro lugar, porque não podemos reduzir a 
globalização à sua esfera comercial, muito ao contrário, as questões relacionadas ao 
poder se tornam cada vez mais complexas e importantes14. Haja vista, na América do 
Sul, os embates que assistimos entre uma nova força política contra a globalização, dada 
pela Venezuela, e o próprio Brasil tentando manter sua força dentro do bloco. Em 
segundo lugar, pelo fato da globalização não significar, em nenhuma instância, o fim do 
poder dos Estados. Ao contrário, a força que eles assumem para realizar suas políticas 
frente a essa nova fase é fundamental para a sua preservação.   
 Um caso, já inserido no contexto do Mercosul, que mostra a força do Estado, é 
aquele relacionado às relações entre Brasil e Argentina15. A estrutura institucional do 
Mercosul permite aos membros mecanismos de ajuste e reclamos em possíveis 
situações de perda16. É claro que as trocas entre Brasil e Argentina são mais assíduas, 
fato que não diminui a quantidade de queixas argentinas em alguns segmentos 
específicos. Ou seja, a Argentina tem mostrado grande força para se proteger ou mesmo 

                                                 
13 Medeiros, C. A., 2006, “A China como um duplo pólo na economia mundial e na recentralização da economia 
asiática”, paper IEUFRJ.  
14 Mordenthal, um estudioso das relações internacionais citado por Costa (2005), reafirma essa premissa: “A política 
internacional, como toda política, consiste em luta pelo poder. Sejam quais forem os fins da política internacional, o 
poder constitui sempre o objetivo imediato”. 
15 Essa questão se insere a título ilustrativo em relação à força do Estado e não à rivalidade desses dois países, dado o 
fato de haver, nos últimos anos, uma aproximação efetiva, uma parceria estratégica entre esses dois países, 
(COSTA:1999). 
16 Um artigo que sistematiza o funcionamento institucional do bloco pode ser encontrado em Vigevani et al. 2002. 



para conter avanços em certas áreas brasileiras, muitas vezes reclamadas em função das 
políticas de incentivo nas esferas subnacionais praticadas pelos entes federativos 
brasileiros17. Poderíamos citar alguns desses conflitos, sistematizados num estudo 
realizado por Vigevani et al. (2002), no qual os autores revelam pelo menos quatro 
pedidos de quebra dos acordos com o Brasil. O primeiro, no ano de 1999, em relação ao 
dispositivo brasileiro de licenças de importações não-automáticas, em que o governo 
brasileiro saiu favorecido. Outro produto ponto de reclame da Argentina foi a carne 
suína sem osso, que teve sua demanda aumentada no fim dos anos 90, prejudicando os 
produtores argentinos. Novamente, o Brasil saiu favorecido. Em 2000, foi a vez dos 
produtos têxteis, e dos setores automotivo e açucareiro, em que a Argentina mais uma 
vez foi prejudicada. Enfim, esses casos demonstram não só a importância do Estado, 
como também revelam um ambiente conflituoso, até pelas dimensões territoriais e de 
poder que cada um exerce nas relações internacionais. 
 Do ponto de vista da base material que serve de suporte à América do Sul, fora a 
Bacia do Prata, outras regiões são praticamente desprovidas de capacidade técnica para 
a integração. E esse ponto é de fundamental importância no atual período histórico, 
como bem mostra Arroyo (2003:429): “Os fluxos de mercadorias, em particular, são 
beneficiados pela modernização dos fixos, que facilitam o escoamento das mercadorias 
no território nacional. Portos, aeroportos e vias de transporte informatizam suas 
operações, agregam valor a suas atividades. A logística desponta como um importante 
ramo de serviços. Ações coordenadas, mais precisas e eficientes, são seu fundamento”. 
Talvez essa análise seja uma das mais importantes áreas de concentração para o 
desenvolvimento de um bloco mais efetivo, e que, por isso, deve ser muito bem 
observada, de forma a dar subsídios para novos planos que envolvam esses países.  
 Nesse sentido, foi lançado em 2000 a IIRSA (Iniciativa para a Integração Sul-
Americana), que reúne um total de 72 projetos distribuídos em 12 Eixos de integração 
física, com a pretensão de implantar uma extensa rede de circulação no Sub-Continente, 
Costa (2007:110). Esse programa revela a necessidade e a importância da questão da 
infra-estrutura na região e vem ganhando novos contornos com o passar dos anos. 
 Estreitar política e território, não apenas a base material, mas aquilo que anima 
essa base, ou seja, a política, parece ser condição sine qua non para o desenvolvimento 
do bloco sul-americano. Não convém restringir as deficiências técnicas que dificultam a 
formação do bloco, sem pensar nas possibilidades de efetivação de uma integração 
regional num contexto mundial de crescente integração de áreas em situação de 
inferioridade, como a Ásia, a África e a própria América Latina. Da mesma forma, é 
preciso pensar em novos aparatos teórico-metodológicos, partindo dos fundamentos da 
geografia política e da geopolítica que nos permitam alternativas à América do Sul.  
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