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Preocupação do Caribe com os subsídios 
para o rum

A Comunidade do Caribe (Caricom) reiterou a sua preocupação com a ameaça que os subsídios 
concedidos pelas Ilhas Virgens e Porto Rico aos produtores de rum representam para a 
competitividade do destilado caribenho no mercado dos Estados Unidos.
Desde 1917 os Estados Unidos mantém um programa de reembolsos para o rum (rum cover-over) 
que consiste em um imposto cobrado sobre as vendas da bebida no mercado norte-americano, cuja 
arrecadação é basicamente transferida para as Ilhas Virgens e Porto Rico, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento econômico destes territórios. No entanto, segundo a Comissão de Fazenda da 
Câmara de Representantes de Porto Rico, desde 2007 as Ilhas Virgens usam grande parte dos 
reembolsos para incentivar a indústria local do rum. Diante desta situação, Porto Rico procura 
limitar o impacto dessas medidas: por um lado, apresentando à Câmara de Representantes um 
projeto para impedir que Porto Rico e as Ilhas Virgens utilizem os reembolsos para oferecer 
subsídios não razoáveis aos produtores de rum,[1] e por outro, comprometendo-se a dar incentivos 
a determinadas empresas para manter uma produção mínima no seu território.[2] Estes incentivos 
consistem no reembolso para as empresas beneficiárias de cerca de 50% do que é arrecadado pelo 
imposto à importação pelos Estados Unidos de seus produtos. Isto contraria os interesses de outros 
concorrentes, como os produtores dos países da Caricom.
Na sua 35ª reunião, realizada em Georgetown, Guiana, nos dias 10 e 11 de dezembro, o Conselho 
para o Desenvolvimento Econômico e Comercial (Coted), convocou os Estados Unidos, por meio de 
um comunicado, para trabalhar em conjunto com os países do Caribe para recuperar o acesso 
competitivo do rum caribenho ao mercado norte-americano. Esta preocupação também tinha sido 
registrada na 33ª reunião de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe em julho de 2012, em 
que as autoridades afirmaram que esses subsídios contrariam as disposições da OMC.
O Acordo sobre Subvenções e Medidas Compensatórias (ASMC) da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) dispõe que devem ser cumpridos três requisitos para que uma medida seja 
definida como subvenção: dever ser 1) uma contribuição financeira, 2) dada por um governo e 3) 
que implique a concessão de um benefício; e além disso deve atender o critério de especificidade 

Caribe
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Cabe destacar que o rum constitui a maior agroindústria de exportação da Caricom[3]. Segundo 
dados da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC, sigla em inglês), a 
participação do bloco caribenho como fornecedor do mercado norte-americano de rum diminuiu 
nos últimos anos: em 2000 respondia por cerca de 70% do total; em 2008, por 50%, e em 2011 
representou 42,3% do total, equivalente a US$38,7 milhões (Gráfico 1). Barbados e Jamaica são 
responsáveis pela maior parte das vendas (dois terços), seguidos por Guiana e Trinidad e Tobago. 
Em 2011, as exportações de Porto Rico para os Estados Unidos atingiram US$148 milhões, um valor 
quatro vezes maior do que o da Caricom.[4]

(por exemplo, ser destinado a empresas determinadas ou a um setor específico). Estas 
características se aplicariam aos subsídios que Porto Rico e as Ilhas Virgens concedem às empresas 
produtoras de rum instaladas nos seus territórios. Não obstante, ao não estarem ligados ao 
desempenho exportador, não se encontram dentro do grupo de subvenções proibidas; mesmo 
assim podem ser consideradas recorríveis e só podem ser aplicadas se não causarem efeitos 
negativos para os interesses de outros membros.

Fonte: Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC)

Gráfico 1. Participação da Caricom nas importações de rum dos Estados 
Unidos

US$ milhões e em %
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[1]Senado de Porto Rico (22 de fevereiro de 2010). Resolução do Senado 979. San Juan de Puerto Rico: 
Governo de Porto Rico.
[2]Comissão de Fazenda da Câmara de Representantes de Porto Rico (novembro de 2011). Projeto da Câmara 
3740. San Juan de Puerto Rico: Governo de Porto Rico.
[3]A Caricom é composta por Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, São Cristóvão e Neves, San Vicente e Granadinas, Suriname, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago.
[4]Fonte: Instituto de Estatísticas de Porto Rico. Cabe destacar que as vendas de Porto Rico e das Ilhas 
Virgens não são registradas como importações, já que fazem parte do território norte-americano.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11406.pdf
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América Central: desaceleração do 
comércio e da atividade 

[1]Informe Macroeconómico Regional al Primer Semestre de 2012. Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano.
[2] Estimativa baseada em dados da Cepal (Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2012).
[3]Estimativa da Cepal (Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2012).

Segundo uma análise da Secretaria Executiva do Conselho Monetário Centro-Americano,[1] em 
2012 o desempenho das economias centro-americanas foi condicionado em parte pelo cenário 
internacional, que teve impacto na sub-região principalmente por meio dos canais comercial e de 
remessas.
Mas, mesmo neste contexto de incerteza, os países do bloco conseguiram manter os índices de 
crescimento da atividade e do comércio em números não desprezíveis. Segundo estimativas 
preliminares, em 2012 a América Central cresceu 3,4% (3,6% em 2011),[2] um pouco mais do que o 
conjunto da América Latina e do Caribe (3,1%). Embora os países centro-americanos tenham 
mostrado uma pequena desaceleração em relação ao ano anterior (com exceção da Costa Rica), 
esta foi menor do que em outras regiões do mundo.
A relativa melhora da atividade e do mercado de trabalho nos Estados Unidos teria permitido 
elevar as remessas com relação a 2011,[3] assim como aumentar as exportações. As vendas 
externas centro-americanas cresceram 7,3% interanuais entre janeiro e agosto, desacelerando em 
relação ao mesmo período do ano anterior, quando tinham subido 21%. No mesmo período as 
importações centro-americanas cresceram 5,8% interanuais, desacelerando em comparação com o 
ano anterior (22,2% em 2011).
A versão completa deste texto está disponível em espanhol.

América Central
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América Central: os novos TLCs entram em 
vigor

O TCL Panamá-Canadá tem o aval do Senado canadense

O Senado canadense aprovou em dezembro o Tratado de Livre Comércio (TLC) com o Panamá 
assinado em 2010. As negociações tinham começado em outubro de 2008 e depois de várias 
rodadas chegou-se a um acordo que permitirá ao país centro-americano aumentar as suas 
exportações agroalimentares e de serviços financeiros, enquanto o Canadá seria beneficiado com a 
entrada de seus produtos energéticos e de transporte.[1]
Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Panamá, concluída esta etapa legal para que o TLC 
entre em vigor, haverá a troca de comunicados correspondente.
O comércio entre o Panamá e o Canadá é pouco relevante para os dois países (menos de 1%), mas 
cresceu muito nos últimos anos: de 2008 a 2011 as exportações panamenhas para os Estados 
Unidos se multiplicaram por 15, chegando a US$ 130 milhões. As importações conseguiram se 
recuperar em 2011, depois da queda sofrida durante a crise internacional, e somaram US$ 92,5 
milhões (Gráfico 1). Assim, o Panamá mantém um superávit com o sócio desde 2010.
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http://mire.gob.pa/noticias/2012/12/13/canciller-roux-complacido-por-aprobacion-del-tlc-en-canada


[1]Instrumentos Jurídicos de Integración. BID –INTAL.

Fonte: Comtrade

Gráfico 1. Evolução do comércio do Panamá com o Canadá e o preço do 
ouro, 2005-2011

US$ milhões e em níveis
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Colômbia e Peru em 2012: avanços na 
agenda comercial externa 

Nos últimos anos, a Colômbia e o Peru mantiveram intensas negociações com terceiros a fim de 
estreitar seus vínculos comerciais e atrair investimentos. Entre os pontos mais relevantes da 
agenda de 2012 se destacam a assinatura e a aprovação parlamentar do Acordo de Associação da 
Colômbia e do Peru com a União Europeia e a entrada em vigor do tratado de livre comércio (TLC) 
entre a Colômbia e os Estados Unidos. A relação com a Ásia-Pacífico ocupa um lugar prioritário na 
agenda externa da Colômbia e do Peru. Em 2012, os dois países assinaram com o Chile e o México o 
Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico, que estabelece as bases jurídicas para promover a 
integração com essa região.
Outros acordos que entraram em vigor são o da Colômbia com a Venezuela e os do Peru com o 
Japão, México, Panamá e Noruega. O Peru também ratificou o TLC com a Costa Rica, que entraria 
em vigor este ano. Também foram registrados avanços nas negociações da Colômbia com o Japão, a 
República da Coreia, Panamá, Costa Rica, Uruguai, Turquia e Israel e as do Peru com a Tailândia e 
no âmbito do Acordo de Associação Transpacífico (TPP, sigla em inglês) cujo objetivo é criar uma 
zona de livre comércio da Ásia-Pacífico.
Com todos os acordos assinados até agora, grande parte dos produtos colombianos entra sem 
tarifas em um mercado de 822 milhões de consumidores, com um PIB per capita médio de US$ 
26.090 anuais. Do mesmo modo, 2,416 bilhões de pessoas com uma renda anual de US$ 15.758 
têm acesso a muitas mercadorias peruanas livres de tarifas.
A versão completa deste texto está disponível em espanhol.

Comunidade Andina
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=810
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=14853
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=166&Itemid=185
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=113
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=98
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=133
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=115&Itemid=138
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=733
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=1252
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=3432
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2119
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=685
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2007
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=69
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=128
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=108f3e5a-7f96-4bed-95fc-0a39e628aec5&lang=es


Exportações paraguaias para o Mercosul 
em 2012

Como antecipamos no Informe Mercosul N°17, a seca e a febre aftosa tiveram fortes efeitos 
negativos sobre a produção agropecuária do Paraguai (sua principal atividade econômica), 
principalmente no primeiro semestre de 2012. A deterioração do contexto internacional foi um 
fator adicional ao complexo panorama econômico enfrentado pelo país durante o ano. Além disso, 
a suspensão deste país do Mercosul em junho passado interrompeu as relações diplomáticas com 
os seus sócios do bloco.[1]
Os registros das exportações paraguaias refletem em parte o impacto do cenário internacional: as 
exportações para o bloco caíram 2,9% em 2012, enquanto para os demais países do mundo 
diminuíram 14,4%, levando a uma queda total de 8,3% (Gráfico 1); claramente, as vendas para os 
sócios tiveram um comportamento menos desfavorável do que as extrazona.

MERCOSUL
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Uma análise mais detalhada dos números mostra que, em relação ao Mercosul, os resultados foram 
desiguais. As vendas do Paraguai para a Argentina, Uruguai e Venezuela caíram 20,1%, 13,4% e 
33,8%, respectivamente, quedas compensadas parcialmente pelo crescimento das exportações 
para o Brasil, de 36,3%.
De acordo com os números oficiais, mais da metade das exportações paraguaias se destinam aos 
seus sócios do Mercosul. Até 2011, o principal comprador era o Uruguai (19,2%), seguido pela 
Argentina (17,6%) e pelo Brasil (14,2%). Em último estava a Venezuela (1,7%). Depois do 
desempenho de 2012, a situação mudou e o Brasil passou a ser o principal destino (21,1%), com o 
Uruguai em segundo lugar (18,2%) e a Argentina em terceiro (15,4%). A Venezuela continuou em 
quarto (1,2%).
Não obstante, assim como também foi dito no Informe Mercosul N°17, é preciso dar atenção aos 
problemas de registro estatístico destes números. Segundo uma estimativa (não oficial) das séries 
realizada pelo Centro de Análise e Difusão da Economia Paraguaia (Cadep), mais da metade dos 
registros têm problemas, já que superestimam as vendas para a Argentina, Uruguai, Suíça e Ilhas 
Cayman, enquanto subestimam as destinadas a alguns países da União Europeia. Isto se deve 

*Inclui a Venezuela Fonte: Elaboração própria com dados do BCP.

Gráfico 1. Paraguai: Exportações totais para o Mercosul e para os demais 
países do mundo, 2011-2012

US$ milhões
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principalmente ao fato de o Paraguai não ter saída para o mar. Devido à falta de precisão dos 
registros estatísticos, muitos produtos paraguaios aparentemente destinados ao Uruguai na 
verdade utilizam esse país como porta de saída para o restante do mundo.
O caso da Argentina também merece atenção. Segundo os registros oficiais, 20% das exportações 
paraguaias vão para esse mercado, mas a estimativa comentada aponta que são apenas 3%. 
Certamente houve fluxos de exportação relevantes vinculados ao setor de soja, principalmente em 
2007 e 2008, devido a vantagens tributárias oferecidas pela Argentina para a importação de soja 
em grãos a fim de utilizar a capacidade instalada disponível para a produção de óleo e farinha. No 
entanto, esta cadeia não ficou estável, já que em 2009 o benefício fiscal foi interrompido.
Os números oficiais das exportações para o Brasil seriam confiáveis na série anterior a 2011. Mas a 
partir desse ano deve-se levar em conta a habilitação do porto de Paranaguá, no Paraná, como 
destino de trânsito dos produtos paraguaios.[2] Em 2003, havia sido proibida a entrada da soja 
paraguaia por ser transgênica. O Paraguai começou então a exportar por meio da via fluvial do 
Uruguai e, em menor escala, da Argentina.
Segundo a estimativa citada, em 2011 o Mercosul em conjunto teria sido o destino de cerca de 18%
 das exportações e não de 50%, como apontam os dados oficiais.
Considerando a evolução do setor agropecuário do Paraguai e dos seus sócios entre 2011 e 2012 e 
os problemas nos registros oficiais dos números de comércio registrado, é possível esboçar 
algumas considerações com relação ao desempenho das exportações para o Mercosul no último 
ano.
As vendas externas de soja em grãos – que respondem por aproximadamente um terço do total - 
caíram 31% em 2012 devido à seca que prejudicou significativamente a colheita 2011/2012 e fez a 
produção cair 50% em relação ao ano anterior.[3] As exportações para a Argentina e o Uruguai 
mostraram uma contração similar. Mas as vendas para o Brasil praticamente quintuplicaram em 
2012 (Gráfico 2), fenômeno que poderia ser explicado pela mencionada reabertura do porto de 
Paranaguá para as exportações de soja do Paraguai desde meados de 2011. Desta forma, parte do 
produto que era enviado ao exterior por vias fluviais da Argentina e do Uruguai desde 2003 (ano 
em que entrou em vigor a proibição por ser soja transgênica) voltou a ser exportado pelo território 
brasileiro, embora caiba observar que os níveis absolutos de ambos os sócios continuam superando 
amplamente os destinados ao Brasil.
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Parte da queda da exportação de soja foi compensada pelo aumento das vendas externas de milho 
e trigo. A situação do milho é similar ao da soja: as exportações registradas para os países sócios 
como destino final são na verdade cargas em trânsito enviadas para países extrazona.
No caso do trigo, o Paraguai mais do que dobrou o volume das exportações para o Brasil em 2012, 
incrementando a sua participação nas importações totais deste país de 6,3% para 12,7%. Vários 
fenômenos em níveis regional e internacional situaram o cereal paraguaio em um cenário 
favorável. Por um lado, a instabilidade da oferta argentina, devido à grande regulação desse 
mercado e também às condições climáticas, criou espaço para que as exportações paraguaias 
ocupassem espaço no Brasil. Este país possui a segunda maior indústria em nível internacional de 
massas, biscoitos e bolachas do mundo,[4]por isso consome grandes quantidades de trigo de alta 
qualidade de fornecedores externos, devido à falta de boas condições naturais para a produção do 
cereal.
Em 2012, o volume físico total de trigo importado pelo Brasil aumentou 14,6%. Como foi 
mencionado, o abastecimento feito via Paraguai registrou um salto importante (129,9%) enquanto 
o feito via Argentina subiu 11,3%, reduzindo a sua participação nas compras externas brasileiras de 

Fonte: Elaboração própria com dados do BCP.

Gráfico 2. Paraguai: Exportações de trigo, milho e soja em grãos para 
Argentina, Brasil e Uruguai, 2011-2012

US$ milhões
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[1] Ver Carta Mensal INTAL N°191, Agenda política e comercial intensa na 43ª Reunião do Conselho do CMC, 
julho de 2012.
[2]La Nación. Paraguay retoma las exportaciones de soja a través del Puerto de Paranaguá.
[3]Reuters AL. Datos sobre la soja en Paraguay, cuarto exportador mundial; FAO. La sequía hará perder al 
sector de la soja de Paraguay 1.800 millones de dólares.
[4]Asociación de productores de soja de Paraguay. Brasil cuadriplicará la compra de trigo de producción 
nacional.
[5]Boletim Informativo Abitrigo N°59, Año III.

79,2% para 76,9%.[5]
Por outro lado, o reduzido estoque mundial e a estabilização das questões climáticas nos Estados 
Unidos, Rússia e Ucrânia, entre outros, aumentaram a cotação deste produto no segundo semestre 
de 2012. O Paraguai, sem dúvida, aproveitou o bom momento dos mercados de produtos como o 
trigo, cujos preços tiveram uma alta significativa desde 2007, expandindo a sua fronteira agrícola e 
produtiva.
A dinâmica do comércio exterior do Paraguai destaca certas características da relação desta 
economia com os seus sócios do Mercosul. De um lado está a importância neste vínculo da 
integração física, administrativa e de serviços: sendo um país sem saída para o mar o Paraguai 
deve dispor de um acesso eficiente para o transporte marítimo das suas mercadorias usando os 
portos da Argentina, Brasil e Uruguai. Por outro, as complementaridades entre as economias do 
bloco em produtos primários permite que o Paraguai possa ter acesso ao mercado brasileiro com 
bens em que foi ganhando vantagens comparativas graças aos esforços de investimento e 
desenvolvimento produtivo.
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Comércio intrarregional com a Venezuela 
começa a ser liberalizado

O Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram e protocolaram na Associação Latino-Americana de 
Integração (Aladi) uma série de acordos com a República Bolivariana da Venezuela que 
estabelecem as condições de liberalização do comércio, no âmbito do processo de adesão deste 
país ao Mercosul.
Com base nos Acordos de Complementação Econômica (ACE) N°68 e 69, os produtos venezuelanos 
entram livres de tarifas nos mercados argentino e brasileiro desde 1°de janeiro de 2013, enquanto 
a Venezuela desonerará a importação de bens originários destes países entre 2014 e 2018. O 
Uruguai e a Venezuela, por sua vez, assinaram um Protocolo Adicional ao ACE N°63 que liberaliza o 
comércio bilateral a partir deste ano.
Deve-se destacar que estes acordos não incluem três setores de grande relevância: açúcar, petróleo 
e automotivo. O primeiro está excluído do livre comércio dentro do bloco, enquanto o intercâmbio 
correspondente aos dois últimos será regido pelas disposições previstas no ACE N°59 (assinado 
entre o Mercosul e os países da Comunidade Andina quando a Venezuela ainda integrava esse 
bloco). O comércio intrabloco da indústria automotiva é regulado por acordos bilaterais e, no caso 
do intercâmbio com a Venezuela, serão mantidas as condições vigentes em fins de 2012, até os 
países definirem um regime específico para esta atividade.

Textos sobre o assunto

• BID-INTAL. “Ampliação do Mercosul”, Carta Mensal INTAL N°196, dezembro de 2012.
• BID-INTAL. “Venezuela é membro do Mercosul”, Carta Mensal INTAL N°192, agosto de 2012.
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Participação ativa da ALC no sistema de 
solução de controvérsias da OMC em 2012

O número de disputas levadas ao Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) da Organização 
Mundial do Comércio (OMC)[1] aumentou em 2012 e foi o maior desde 2003. Os países da América 
Latina e do Caribe (ALC) não ficaram alheios a esta tendência. A Argentina- o único país da região 
que foi demandado durante esse ano-, Brasil, Honduras, México, Panamá e República Dominicana 
apresentaram diversas reclamações por restrições enfrentadas pelos seus produtos em diversos 
mercados, enquanto várias economias da ALC também se apresentaram como terceiros[2] 
interessados em diversas disputas formalizadas por outros membros da OMC.
Além disso, em 2012 houve avanços em algumas controvérsias iniciadas por países da ALC em anos 
anteriores. Sem dúvida, o caso mais relevante é a conclusão das disputas entre os fornecedores 
latino-americanos de banana e a UE pelo acesso preferencial concedido por esta à fruta originária 
dos países da África, do Caribe e do Pacífico, depois de 19 anos de conflito.
A versão completa deste artigo, incluindo o detalhe das disputas e uma descrição do mecanismo de 
solução de controvérsias na OMC, está disponível em espanhol.

[1]Os países-membros da OMC decidem recorrer ao sistema multilateral de solução de controvérsias quando 
consideram que outro membro viola as normas comerciais, em vez de adotar represálias de maneira 
unilateral. A solução de conflitos é competência do SSC, integrado por todos os países-membros da OMC.
[2]Os países que têm interesse específico na controvérsia podem participar como terceiros desde que o alvo 
da demanda aceite. Isto os habilita a serem ouvidos pelos especialistas e a se manifestarem no processo de 
solução de disputas.
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Aliança do Pacífico montou cronograma de 
trabalho para 2013

De acordo com o que foi previsto na Cúpula de Presidentes realizada em novembro, de 18 a 20 de 
dezembro os Grupos Técnicos, de Alto Nível e o Conselho de Ministros da Aliança do Pacífico 
tiveram uma reunião. A iniciativa, tomada em abril de 2011, foi formalizada com a assinatura do 
Acordo-Quadro em junho desse ano e tem como objetivos principais aprofundar as relações 
comerciais entre os países-membros e projetar o bloco em conjunto na região da Ásia-Pacífico.
A 5ª Cúpula da Aliança do Pacífico tinha sido realizada em 17 de novembro passado em Cádiz, 
Espanha, no âmbito da 22a Cúpula Ibero-Americana. Na Declaração Conjunta, os presidentes da 
Colômbia, Chile, México e Peru reafirmaram o compromisso de avançar progressivamente rumo a 
uma área de integração profunda. Além disso, deram as boas-vindas à Austrália, Canadá, Espanha, 
Nova Zelândia e Uruguai como observadores e ratificaram a condição da Costa Rica e do Panamá 
como candidatos a membros plenos do processo.
Com relação ao comércio, o objetivo é que 90% dos itens hoje tributados tenham tarifa zero. No 
âmbito de facilitação de comércio será implementada progressivamente a certificação de origem 
eletrônica e a interoperabilidade dos “balcões únicos” de comércio exterior. No que se refere a 
serviços e capitais, foi criado um Comitê Público-Privado que trabalhará em uma estratégia para o 
aproveitamento por parte dos empresários dos capítulos de investimentos. Além disso, começaram 
as negociações para um Acordo de Investimentos e outro sobre Comércio Transfronteiriço de 
Serviços e continuaram as discussões sobre transporte aéreo. Também foram criados Comitês de 
Especialistas para discutir a melhoria regulatória.
As determinações dos presidentes se refletiram nos resultados da Reunião dos Grupos realizada em 
Cali, Colômbia. No encontro, foram definidos cronogramas de atividades para cada grupo, com 
metas concretas a serem cumpridas no primeiro semestre do ano. Entre as mais relevantes está a 
redação dos textos referentes às listas de desoneração de bens e serviços para atingir a tarifa zero 
para 90% dos itens a partir da entrada em vigor do acordo. Durante as reuniões, os países 
apresentaram propostas tarifárias e algumas melhorias nas já existentes. As negociações 
comerciais devem estar concluídas no primeiro quadrimestre de 2013.
O grupo continuou trabalhando em matéria de serviços e capitais, âmbitos nos quais se pretende 
ampliar as disposições já existentes dentro do bloco. Também houve avanços em temas de 
facilitação do comércio e cooperação alfandegária, obstáculos técnicos ao comércio e medidas 
sanitárias e fitossanitárias.
No âmbito institucional, foram discutidas as diretrizes do Conselho de Ministros e se planejou 
elaborar uma proposta sobre a adesão de terceiros, assim como foi decidido avaliar mecanismos de 
cooperação em questões consulares.
O bloco decidiu realizar uma nova cúpula presidencial em fevereiro de 2013 na mesma cidade.

Isenção de vistos entre países da Aliança do Pacífico

No último dia 9 de novembro, o México anunciou que abolirá a exigência de visto para cidadãos da 
Colômbia e do Peru na categoria de visitantes, cumprindo assim um dos objetivos da Aliança 
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Pacífico de permitir a livre circulação de pessoas entre os países do bloco.
O anúncio foi feito durante a reunião de Ministros de Comércio e Relações Exteriores realizada em 
Cartagena das Índias, Colômbia.
Com este tipo de medida espera-se que aumente o turismo entre os países, fomentando um motor 
para o desenvolvimento regional.
Além disso, durante o encontro os ministros definiram as bases para dar continuidade ao processo 
de integração em termos de comércio e investimentos. Foi destacada a participação de cerca de 
150 empresas dos quatro países em duas feiras internacionais, assim como a realização de quatro 
seminários sobre investimentos e anunciado que em 2013, sob a presidência Pro Tempore da 
Colômbia, o bloco realizará atividades de promoção conjunta de exportações, turismo e 
investimentos. Espera-se ainda que esteja em funcionamento o primeiro escritório de promoção 
conjunta para os quatro países em Istambul, Turquia.

Fontes: 

• MINCETUR. Con grandes avances concluyó reunión de la Alianza del Pacífico. Noticia N°190 
– 2012.

• SE. México participa de la XI Reunión del Grupo de Alto Nível de la Alianza do Pacífico en 
Colombia. Dirección General de Comunicación Social. 20 de diciembre de 2012.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Novas dimensões da relação Ásia-América Latina”, Carta Mensal N°190, junho 
de 2012.

• BID-INTAL. “Líderes da Aliança do Pacífico aprovam acordo marco”, Carta Mensal N°187, 
março de 2012.

• BID-INTAL. “A Aliança do Pacífico traça seus objetivos”, Carta Mensal N°184, dezembro de 
2011.

• BID-INTAL. “‘Aliança do Pacífico’: uma nova iniciativa que une Chile, Colômbia, México e 
Peru”, Carta Mensal N°177, maio de 2011.
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Artigos em destaque (segundo semestre 
2012)

CARIBE

Carta Mensal INTAL N°194, outubro 2012
BID fomenta o desenvolvimento das pequenas e médias empresas da região

AMÉRICA CENTRAL

Carta Mensal INTAL N°195, novembro 2012
América Central: gestões ativas em matéria comercial

CAN

Carta Mensal INTAL N°194, outubro 2012
Negociações comerciais de países andinos com a Ásia

Carta Mensal INTAL N°195, novembro 2012
Entrada em vigência do Acordo de Alcance Parcial entre Colômbia e Venezuela

MERCOSUL

Carta Mensal INTAL N°192, agosto 2012
Venezuela é membro do Mercosul

Carta Mensal INTAL N°193, setembro 2012
Aumento de tarifas em resposta ao cenário internacional instável

Carta Mensal INTAL N°194, outubro 2012
Medidas comerciais e de estímulo para carros, informática e turismo

Carta Mensal INTAL N°195, novembro 2012
Mercosul-UE: Nova rodada de negociações e fim do SGP

Carta Mensal INTAL N°196, dezembro 2012
Ampliação do Mercosul
Cúpula do Mercosul
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PRG

Carta Mensal INTAL N°192, agosto 2012
Volatilidade e novos máximos no preço de matérias-primas agrícolas
Entrada histórica da Rússia na OMC

Carta Mensal INTAL N°193, setembro 2012
Preferências Tarifárias Regionais do Panamá com a Bolívia e o México

Carta Mensal INTAL N°194, outubro 2012
Fórum Público da OMC 2012 analisa o multilateralismo

Carta Mensal INTAL N°195, novembro 2012
Integração Física: Prioridades da Celac e da Cúpula Ibero-Americana
Pequenos países da região conseguem nova prorrogação para os programas de zonas francas e 
incentivos fiscais à exportação  
Concluída oficialmente a disputa pela banana
Mudanças climáticas: As incertezas da COP 18

Carta Mensal INTAL N°196, dezembro 2012
Cúpula de Mudanças Climáticas em Doha: redução dos compromissos
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Setor de Integração e Comércio

Visite o número mais recente do Boletim do Setor de Integração e Comércio para mais atividades, 
eventos e publicações (link).
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ROJAS ARAVENA, FRANCISCO (ed.) América Latina y el Caribe: 
Vínculos globales en un contexto multilateral complejo. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO; Centro de 
Estudios Internacionales de Barcelona, CIDOB. Buenos Aires: 
Teseo, 2012. Serie Relaciones Internacionales. 512 p. 

Este livro reúne 19 trabalhos apresentados por vários especialistas durante o seminário 
internacional Multilateralismo e Novas Formas de Associação na América Latina, realizado em 
julho de 2011 na sede da Secretaria-Geral da Flacso em São José da Costa Rica. Os autores revelam 
a dificuldade de aprofundar a integração latino-americana devido à heterogeneidade entre os 
países em termos de assimetrias e diferenças históricas e culturais, das variadas orientações dos 
seus sistemas políticos e econômicos e da sua inserção internacional. Mesmo assim, a maioria é 
otimista quanto às iniciativas de integração, destacando que as diferenças não são intransponíveis. 
O valor da publicação está em documentar em um único lugar as apresentações feitas no seminário 
para que o leitor possa ter acesso. O documento constitui então uma fonte de consulta sobre as 
principais questões da integração da região hoje. O livro poderia ter um fio condutor maior na 
apresentação dos temas, presente apenas na introdução do trabalho, mas é compreensível em se 
tratando de uma recopilação das palestras feitas em um seminário sobre temas muito variados.

Resenhas Bibliográficas

Carta Mensal INTAL N° 197 - janeiro 2013 - Todos os direitos reservados

35  

Centro de 
Documentação INTAL



Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e proporcionando links a boletins 
e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique  aqui

Alerta Bibliográfica
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* Informe MERCOSUL N° 17 (versão em português)

O Informe MERCOSUL N° 17 (julho de 2011 - junho de 2012) analisa o 
panorama macroeconômico e os fluxos comerciais dos países do Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL),assim como os principais aspectos do 
processo de integração do bloco, tanto na agenda interna quanto na 
externa.

(La versión en español estará disponible a partir de febrero 2013).

El documento se encuentra disponible en el siguiente enlace.

Bibliografias em destaque do 
mês
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http://www.iadb.org/document.cfm?id=37340144


* Revista Integración & Comercio N° 35: Exportações e 
investimentos na ALC

O objetivo deste número da Revista é refletir sobre os diversos padrões de 
especialização e modalidades de inserção internacional dos países da 
América Latina e do Caribe, com ênfase especial nos países cujas 
exportações estão baseadas em recursos naturais pelas razões expostas.

O documento está disponível no seguinte link.
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* Estimativas das tendências comerciais - América Latina 2012

A desaceleração global debilita o desempenho exportador, segundo o 
estudo Estimaciones de las tendencias comerciales-América Latina 2012 
do BID.

O documento está disponível no seguinte link.

Carta Mensal INTAL N° 197 - janeiro 2013 - Todos os direitos reservados

39  

Centro de 
Documentação INTAL

http://www.iadb.org/document.cfm?id=37335820


* Balance preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe 2012. (2012). Santiago de Chile: CEPAL.

Título:Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 
2012
Otros responsables:Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Diciembre 2012 [102 p.]
Serie:Balance Preliminar de las Economías; 2012
Temas:<MACROECONOMIA><CRISIS><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><POLITICA FISCAL><POLITICA 
MONETARIA><SALARIOS><MERCADO DE 
TRABAJO><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES><REMESAS><BALANZA DE 
PAGOS><PRODUCTO BRUTO INTERNO, PBI>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:En la edición 2012 del 'Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe' se realiza un análisis del comportamiento de la 
región frente a la reciente crisis económica mundial, así como las medidas 
utilizadas hasta ahora por los países para contrarrestar sus efectos. En el 
documento se muestra también un panorama general de la situación de las 
variables fiscales y monetarias, el desempeño del empleo y los salarios en 
la región y las perspectivas de crecimiento para cada uno de los países en 
2013.

Nota de contenido:
Capítulo I: El sector externo [p. 15]
·  La recesión en Europa, la desaceleración en China y el lento crecimiento 
de los Estados Unidos contribuyeron a reducir la expansión de la 
economía mundial en 2012 [p. 15]
·  El menor crecimiento de la economía mundial se hizo sentir en una 
contracción o un menor crecimiento de las exportaciones de bienes y 
servicios de la región [p. 16]
·  El debilitamiento de la demanda externa erosionó parcialmente los 
terminus de intercambio [p. 21]
·  Disminuyeron las remesas de utilidades, pero aumentaron de manera 
diferenciada las remesas de los trabajadores [p. 23]
·  La cuenta corriente de la balanza de pagos se estaría deteriorando en la 
mayoría de los países de la región [p. 24]
·  La incertidumbre financiera mundial y la menor colocación de bonos 
soberanos se tradujeron en menores ingresos netos de capitales de corto 
plazo [p. 25]
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Capítulo II: La evolución de las variables fiscales y monetarias [p. 29]
·  Se deterioró la posición fiscal, especialmente en el Caribe [p. 29]
·  La pérdida de recursos no tributarios fue compensada con mayores 
ingresos tributarios [p. 32]
·  El gasto público, especialmente el corriente, aumentó de manera 
acentuada en varios países de América Latina [p. 37]
·  Se intentó adaptar la política monetaria al escaso dinamismo de la 
demanda agregada externa [p. 38]
·  No obstante un leve repunte en septiembre, las presiones inflacionarias 
cayeron [p. 43]
·  Se redujeron las presiones a la apreciación cambiaria pero aumentó la 
volatilidad de los tipos de cambio en el Brasil y México [p. 46]
·  Continuaron los esfuerzos por fortalecer las políticas macroprudenciales 
[p. 49]
Capítulo III: El desempeño interno: actividad económica, empleo y 
salarios [p. 53]
·  En 2012, el crecimiento de América Latina y el Caribe se desaceleró a 
pesar que varias economías mantuvieron su dinamismo [p. 53]
·  El consumo se mantuvo como el componente que más aportó al 
crecimiento [p. 55]
·  El comercio, la construcción y los servicios financieros y empresariales 
mostraron mayor dinamismo [p. 57]
·  El ingreso nacional bruto disponible creció a una tasa similar a la del PIB 
[p. 57]
·  El ahorro externo contribuyó en forma creciente al financiamiento de la 
inversión [p. 59]
·  El empleo continuó aumentando aunque a tasas menores de crecimiento 
[p. 59]
Capítulo IV: Perspectivas para 2013 [p. 67]

Accesos al documento:
eHM CEPAL-BAL.PRE.ECO 2012 [2012]
Documento Electrónico

Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versão em português (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48594/BalancePreliminarDocI2012.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10660es.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/48593/PreliminaryOverview2012.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10660en.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/48592/BalancoPreliminarDocIPOR2012.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10660pt.pdf


* Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN; Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID; Corporación Interamericana 
de Inversiones, CII. (2012). Las Pymes de América Latina y El 
Caribe: Un Negocio Estratégico Para Los Bancos de la Región: 
5ta Encuesta Regional en América Latina y el Caribe 2012. 
Buenos Aires: FOMIN.

Autor inst.:Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN; Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID; Corporación Interamericana de 
Inversiones, CII
Título:Las Pymes de América Latina y El Caribe: Un Negocio Estratégico 
Para Los Bancos de la Región : 5ta Encuesta Regional en América Latina y 
el Caribe 2012
Edición:Buenos Aires: FOMIN, 2012 [61 p.]
Temas:<BANCOS><PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 
PYMES><ECONOMIA INTERNACIONAL><SISTEMA FINANCIERO 
INTERNACIONAL><FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLOCOOPERACION 
FINANCIERA><POLITICA FINANCIERA><FINANZAS><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><INDICADORES ECONOMICOS><ESTADISTICAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Encuesta regional en Latinoamérica y el caribe.

Accesos al documento:
E 334.7 / FOMIN-PYM / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Mapping Multilateral Support to South-South Cooperation in 
Latin America and the Caribbean: Towards collaborative 
approaches = Mapeo del Apoyo Multilateral para la Cooperación 
Sur-Sur en América Latina y el Caribe: Hacia enfoques de 
colaboración. (2011). Panamá: PNUD.

Título:Mapping Multilateral Support to South-South Cooperation in Latin 
America and the Caribbean : Towards collaborative approaches = Mapeo 
del Apoyo Multilateral para la CooperaciónSur-Sur en América Latina y el 
Caribe : Hacia enfoques de colaboración
Edición:Panamá: PNUD, November 2011 [68 p.]
ISBN:978-9962-688-11-2
Temas:<RELACIONES MULTILATERALES><RELACIONES SUR - SUR><PAISES 
EN DESARROLLO><OBJETIVOS DEL MILENIO, ODM><COOPERACION PARA 
EL DESARROLLO><ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN 
GENERAL><ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, 
ONGS><PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
PNUD>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Accesos al documento:
E 327.7 / PNUD-MAP / 2011
Documento Electrónico

English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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http://api.ning.com/files/UdBdUBKM8-*oBbFqtYnJbhZ7Fn1HAaZnLS9ci0i*jnkM9N16Gw9UPWcI7hYLTlqhdVAl-xkgCoKhLU60LrF6rSnL*U5yYkO2/Mapping_SSC_EN.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10661en.pdf
http://api.ning.com/files/y9F6Ftb2fm8YexVca3l8hyaC0wSdNwTeQrWDQIMwUrJqCB-WbmjletthnirJGoKsYamrE83qQpCpQIyWF6l9mK-a9ZAGDa3U/Mapeo_CSS_ES.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10661es.pdf


* International Trade Statistics 2012. (2012). Ginebra: OMC.

Título:International Trade Statistics 2012
Otros responsables:Organización Mundial del Comercio, OMC
Edición:Ginebra: OMC, 2012 [274 p.]
ISBN:978-92-870-3840-1
Serie:International Trade Statistics = Estadísticas del Comercio 
Internacional
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><ESTADISTICAS><COMERCIO DE 
SERVICIOS><MERCADO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS>

Resumen:æEstadísticas del comercio internacional 2012Æ ofrece un 
panorama general del comercio mundial hasta fines de 2011 y abarca el 
comercio de mercancías por productos y el comercio de servicios por 
categorías. Con abundantes gráficos y mapas, la publicación ilustra las 
tendencias más significativas del comercio mundial, con enlaces a 
numerosos cuadros que contienen datos más detallados. En un capítulo 
metodológico se explica cómo se recopilan los datos y un apéndice 
muestra las tendencias históricas. La publicación es un valioso 
instrumento de referencia para investigadores, encargados de la 
formulación de políticas y toda persona interesada en el comercio 
internacional.

Accesos al documento:
eHM OMC-ESTAD.COM.INTERNAC. [2012]

Documento Electrónico

English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí
Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí
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http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/10843en.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2012_s/its2012_s.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/10843es.pdf
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Administração, ou dos países que eles representam.

O uso não autorizado para fins comercias de documentos do Banco é proibido,  e pode ser punido 
no âmbito das políticas do Banco e/ou das leis aplicáveis.

Copyright © [1996] Banco Interamericano de Desenvolvimento. Todos os direitos reservados; este 
documento pode ser livremente reproduzido para fins não comerciais.

BID-INTAL  Esmeralda 130, andáres 11 e 16  (C1035ABD) Buenos Aires, Argentina

Links a fontes originais de informação utilizadas neste número:

• Senado de Puerto Rico (22 de Febrero de 2010). Resolución del Senado 979. San Juan de 
Puerto Rico: Gobierno de Puerto Rico. Link.

• Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (Noviembre de 2011). 
Proyecto de la Cámara 3740. San Juan de Puerto Rico: Gobierno de Puerto Rico. Link.

• Cresta, J. (2013). ¿La entrada de Venezuela al MERCOSUR permitirá reducir las disparidades 
de ingresos? Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Link.

• Guillen, S. (2012) La nueva base de datos de exportación del Paraguay: La reconstrucción 
1995 – 2011. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Link.

• Boletim Informativo (2012). São Paulo: Associação Brasileira da Indústria do Trigo, 
ABITRIGO. Ano III - Nº 59. Link.

• Maguire, S.; Teefy, J. (2010) The Rum Excise Tax Cover-Over: Legislative History and Current 
Issues. Washington: Congress Research Service, CRS. Link.

• Barquín, Edgar (2012). Centroamérica: Perspectivas Económicas y Financieras. Valencia: 
Centro de Estudios Monetarios Latinoaméricanos, CEMLA. Link.

• Centroamérica y República Dominicana: Informe Macroeconómico Regional al Primer 
Semestre de 2012: Resumen Ejecutivo (2012). San José de Costa Rica: Consejo Monetario 
Centroamericano, CMCA. Link.
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