
Este estudo é parte do projeto Digitalização, Integração Regional e Segurança na América do Sul: Capacidade de Governo e  
Controle Democrático na Argentina, Brasil,  Equador e Uruguai,  financiada pelo edital  PROSUL do CNPq (011/2008) e 
insere-se na Pesquisa Contestação Internacional e Cooperação Interestatal na União Européia e no Mercosul,  coordenada 
pelo Professor Doutor Carlos Schmidt Arturi, com recursos do CNPq.  Na etapa brasileira, o objetivo do trabalho é explicar 
por que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) afetam diferenciadamente a capacidade de cooperação 
regional  em matéria  de  segurança de  quatro ministérios  do governo federal  do Brasil,  a  saber,  Ministério  das Relações  
Exteriores, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. A hipótese de trabalho a ser 
testada afirma que a causa principal do maior impacto da digitalização na área policial do que nas áreas diplomática, de defesa 
e de segurança institucional é o tamanho da ameaça representada pelo crime organizado e o narcotráfico na percepção de 
ameaça brasileira.  Explicações alternativas,  ligadas ao volume de investimentos em TICs nos ministérios,  ou relativas ao 
tamanho das respectivas áreas de cooperação regional dos ministérios também serão consideradas. As evidências empíricas 
necessárias para testar a hipótese são sistematizadas através de consultas aos principais sistemas de informações federais no 
Brasil,  entrevistas  com os  responsáveis  pela  informática  e  pela  cooperação  internacional  dos órgãos,  bem como análise 
qualitativa dos relatórios disponíveis sobre as ações brasileiras na área de segurança na América do Sul. Até o momento, a 
revisão teórica realizada indica que digitalização aumenta a capacidade estatal e facilita a integração regional. Isso é fruto do 
maior acesso a informações possibilitado pelas novas TICs. Entretanto, pouco se sabe sobre a transformação institucional 
resultante na área de segurança estatal do Brasil e seus impactos sobre os esforços de integração da America do Sul.


