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A Paradiplomacia na América Latina: 

A Rede Mercocidades e a possibilidade de atuação junto à UNASUL 

 

Resumo: Por um longo período, o estudo sobre diplomacia teve como principal foco de análise a 

atuação do Estado nacional como o único ator no cenário internacional, entretanto, nas últimas 

décadas isso vem mudando com o surgimento da paradiplomacia. A paradiplomacia é um 

fenômeno político, econômico e social que visa a cooperação de atores subnacionais, como 

municípios e estados federados, a fim de alcançar seus próprios interesses específicos em escala 

internacional. Tendo em vista isso, a pesquisa tem como objetivo analisar como a paradiplomacia 

vem se desenvolvendo na América Latina, mais especificamente no âmbito de atuação da Rede 

Mercocidades. A rede, fundada em 1995, é resultado da ação conjunta de municípios sul-

americanos com o intuito de favorecer o intercâmbio e a cooperação horizontal de governos locais 

da região, fomentar a inserção de seus membros na integração regional e defender os interesses 

locais dos mesmos junto ao bloco regional do MERCOSUL.  Assim, a pesquisa explora a dinâmica 

da rede, seus participantes, seus propósitos e o que a rede tem feito até o presente momento, a fim 

de gerar conhecimento para estimular o desenvolvimento e aprimoramento da rede, aumentando 

sua abrangência e presença internacional. Juntamente, procura investigar qual é o impacto  da 

atuação da rede no MERCOSUL, entendendo suas limitações e o que a rede pode fazer para ter 

um grau maior de influência sobre o processo decisório do bloco. Finalmente, pretende averiguar 

se há a possibilidade de atuação da rede junto à UNASUL, órgão supranacional sul-americano que 

age de forma complementar ao MERCOSUL, abrindo a possibilidade de uma expansão do escopo 

e influência da rede. Até o momento, foi possível verificar que a rede tem atuado junto ao 

MERCOSUL através do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 

Departamentos do MERCOSUL (FCCR), embora que ainda em caráter consultivo. Também 

verificou-se que há simetria de temas e objetivos entre o MERCOSUL e a UNASUL, o que 

possibilita um maior grau de interação entre os órgãos e viabiliza uma possível atuação da Rede 

Mercocidades no último. 

 

 


