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A coordenação dos setores público e 
privado na inserção internacional das 

PMEs centro-americanas

A coordenação dos setores público e privado é importante quando o objetivo é favorecer a 
internacionalização das pequenas e médias empresas (PMEs). É o que mostram os resultados 
alcançados ao longo prazo de um projeto financiado no seu início pelo Fundo Multilateral de 
Investimentos (Fomin) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na Costa Rica. O 
projeto buscava fortalecer a capacidade das PMEs para o fornecimento de bens e serviços para 
empresas multinacionais (EM) instaladas em zonas francas[1] para, assim, expandir suas 
exportações indiretas. O projeto foi executado entre 2002 e 2005. A agência Promotora de 
Comércio Exterior da Costa Rica (Procomer) institucionalizou e continuou esses esforços por meio 
da Costa Rica Provee.
Não é difícil entender que políticas orientadas para facilitar o acesso a mercados e promover o 
investimento estrangeiro em economias pequenas, ou com tecidos produtivos pouco diversificados, 
sejam insuficientes para gerar atividade econômica decorrente nas PMEs. Na América Central, este 
tipo de empresas geram mais da metade dos empregos (Martínez Villavicencio, 2006) mas - como 
ocorre no restante da América Latina - só uma pequena porcentagem tem capacidade exportadora; 
e quando têm, sua participação é relativamente baixa. Segundo a Procomer, na Costa Rica no ano 
passado, 80% das empresas exportadoras foram PMEs, mas suas vendas externas só 
representaram 14% do total (Procomer, 2013). A necessidade de incentivar as exportações das 
PMEs reside em que elas desempenham um papel fundamental na diversificação da economia e no 
estímulo da concorrência, assim como no desenvolvimento de habilidades empreendedoras e de 
adaptação a mudanças no contexto, dada sua maior flexibilidade.
Como mostra o projeto mencionado, contar com uma entidade que coordene ações públicas e 
privadas contribui para reduzir obstáculos para uma melhor captação dos benefícios das políticas 
de investimento e desenvolvimento exportador. De acordo com a Procomer, há 10 anos – quando o 
projeto estava começando - dentro do universo de PMEs com possibilidades de agir como 
fornecedores de EM na Costa Rica, concretizavam-se "primeiros negócios" por um montante de 
cerca de US$ 1 milhão por ano. As últimas cifras disponíveis, correspondentes a 2010, mostravam 
"primeiros negócios" por pouco mais de US$ 8 milhões, compreendendo cerca de 240 vínculos.
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É claro que ao longo de uma década os vínculos das PMEs com as EMs foram se multiplicando. 
Entre 2002 e 2010, o total acumulado de "primeiros negócios" totalizou compras por US$ 37 
milhões e 1.119 vínculos nos quais estiveram envolvidas 331 PMEs.[2]
A criação de capacidade tecnológica e gerencial das PMEs e a existência de políticas corporativas 
nas empresas multinacionais que promovem compras locais foram centrais para o sucesso do 
programa. Mas também foi o importante papel da Costa Rica Provee na geração das vinculações e a 
promoção de reformas legais que facilitaram esses vínculos (Fomin, 2010).
As PMEs têm grandes obstáculos no caminho para a inserção nos mercados internacionais: acesso 
limitado a mercados e recursos – tanto financeiros e tecnológicos como humanos - e escassa 
capacidade de negociação, entre outros.
Na atualidade, as PMEs centro-americanas dispõem de novas oportunidades que se devem, em 
grande parte, às ativas negociações externas dos países do istmo refletidas no CAFTA-DR, ao 
acordo com a União Europeia, ao tratado de livre comércio (TLC) com a Associação Europeia de 
Livre Comércio (AELC),[3] à unificação dos acordos com o México em um TLC único, à aproximação 

Fonte: Elaboração própria com dados da Procomer.

Gráfico 1. Montante e número de "primeiros negócios" entre PMEs e EM no 
âmbito da Costa Rica Provee, 2002-2010

US$ milhões e unidades
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[1] O projeto se concentrou em EMN de alta tecnologia.
[2] PROCOMER (2011). Não se dispõe de informações sobre o total vendido por este grupo de PMEs para as 
EMNs, ou seja, do conjunto de repercussões sobre as vendas externas destes vínculos.
[3] Veja "Costa Rica e Panamá assinaram um TLC com a AELC" nesta mesma Carta Mensal (enlace).
[4] Para mais informações sobre os acordos assinados pelos países centro-americanos visite o banco de 
dados de Instrumentos Jurídicos de Integración do BID-INTAL.

com a Aliança do Pacífico e ao estreitamento das relações com os países asiáticos.[4] Com o 
objetivo de aproveitar essas oportunidades para a expansão e diversificação das exportações das 
PMEs parece interessante que âmbitos pertinentes do setor público deem prioridade a planos e 
programas que contemplem ações de coordenação com o setor privado orientadas para o 
fortalecimento institucional. Em especial, buscar-se-ia incidir no funcionamento eficiente de 
entidades que ofereçam apoio técnico especializado às PMEs por meio do desenvolvimento de 
redes de fornecedores, da realização de fóruns de negócios e investimento ou mediante a 
capacitação de recursos humanos, entre outros. Estes organismos podem agir como catalisadores 
dos necessários elos internacionais das PMEs da América Latina e do Caribe.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Desafios e iniciativas para a inserção internacional das PMEs na região", em: 
Carta Mensal INTAL Nº 202, junho de 2013.

Bibliografia:
• BID. Estrategia sectorial de apoyo a la integración competitiva y regional. 2011.
• GRANADOS, J. "Internacionalización de PYMES: Apoyo Operativo del Banco". Antigua, 

Guatemala, 12 julho de 2012.
• FOMIN. Evaluación de impacto del proyecto para desarrollar suplidores para empresas 

multinacionales de alta tecnología en Costa Rica. Informe final. Outubro 2010.
• MARTINEZ VILLAVICENCIO, J. Factores críticos para el desempeño exportador de las PYMES. 

TEC Empresarial. v. 1, 1 ed., 2006.
• PROCOMER. "Diez años de encadenamientos". Costa Rica Provee. Investigaciones 

Económicas, 2011.
• PROCOMER. Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica 2012. Dirección de Inteligencia 

Comercial, maio de 2013.
• SELA. Cadenas de valor, PYMES y políticas públicas. Experiencias internacionales y 

lecciones para América Latina y el Caribe. Setembro. 2012.
• SIECA. Boletín de comercio exterior Centroamericano. Enero – Marzo 2013. Julho de 2013.
• WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2012-2013: Full Data 

Edition. Insight Report. Genebra.
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Caricom lança Estratégia de Ajuda ao 
Comércio

No dia 11 de junho de 2013, foi realizado em Porto Príncipe, Haiti, o lançamento da Estratégia de 
Ajuda ao Comércio do Caribe 2013-2015. Este documento da Secretaria da Comunidade do Caribe 
(Caricom) contou com o esforço colaborativo do Setor de Integração e Comércio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
A Estratégia estabelece as prioridades da região em matéria de ajuda ao comércio para os próximos 
dois anos. O lançamento ocorre em um momento em que -segundo estimativas do BID- a região 
está operando em média 46% abaixo do seu potencial de comércio. O documento destaca o peso 
de certas restrições presentes nas economias caribenhas (especialmente, nos países pequenos e 
vulneráveis) para captar os benefícios da liberalização comercial. A persistência dessas limitações 
pode implicar que as possibilidades abertas para o comércio, graças à eliminação de barreiras, não 
se transformem em maior crescimento, desenvolvimento e bem-estar. A Estratégia também chama 
a atenção para os efeitos na região da crise financeira global e as consequências para as 
tecnologias portuárias da expansão do Canal do Panamá.
Segundo o documento as principais restrições à competitividade dos países caribenhos estão 
naquelas emanadas de sua infraestrutura e conectividade, na baixa diversificação de suas 
exportações, na debilidade institucional e na escassa capacidade inovadora do setor privado. A 
partir deste diagnóstico, a Estratégia oferece um quadro coerente de objetivos em três áreas:

Caribe
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[1] BID-INTAL. “O BID apoia expansão do comércio e conectividade no Caribe”, em Carta Mensal No. 199, 
março de 2013.

A decisão de coordenar regionalmente a Estratégia de Ajuda ao Comércio foi tomada em 2009, no 
âmbito da 27ª Reunião do Conselho da Caricom para o Comércio e o Desenvolvimento Econômico. 
A Estratégia foi validada na Reunião do Diálogo Regional de Política do BID, em novembro de 2012, 
organizada em conjunto pelo Setor de Integração e Comércio e o Departamento de Países do Caribe
 do Banco e a Secretaria da Caricom. Em fevereiro de 2013, os Chefes de Governo da Caricom 
respaldaram a Estratégia Regional de Ajuda para o Comércio,[1] como passo prévio para sua 
aprovação final.
O BID, por meio do seu Setor de Integração e Comércio, impulsiona a implementação na América 
Latina e no Caribe da Iniciativa de Ajuda ao Comércio promovida pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC), a qual busca apoiar os países em desenvolvimento para que potencializem suas 
capacidades visando à sua integração plena no sistema de comércio mundial.

Mais informações sobre o trabalho do BID em matéria de ajuda ao comércio no seguinte link.

Outros links de interesse: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6].

Fonte: Secretaria da Comunidade do Caribe. Estratégia Regional do Caribe de Ajuda ao 
Comércio 2013-2015.
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8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo 
da Petrocaribe

No dia 29 de junho foi realizada na Nicarágua a 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da 
Petrocaribe.

Acesse a Declaração Final da Reunião.

Mais informações disponíveis em: BID-INTAL. "12ª Cúpula da Petrocaribe", em: Carta Mensal INTAL
 Nº 201, maio de 2013.
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Interconexão elétrica e diversificação da 
matriz energética centro-americana

Em junho foi dado mais um passo para a integração energética do istmo centro-americano no 
âmbito do Projeto Mesoamérica. Dentro do Sistema de Interconexão Elétrica dos Países da América 
Central (Siepac) foi colocado em operação o mercado elétrico e entrou em vigor o seu 
correspondente regulamento. O Siepac compreende o desenvolvimento de infraestrutura na forma 
de uma linha de transmissão elétrica de 1.790 km de extensão da qual 95% está concluída, 
encontrando-se pendente um trecho correspondente à Costa Rica. Estima-se que o projeto estará 
terminado no final de 2014.
O objetivo do Sistema é aumentar os níveis de eficiência no fornecimento, ampliando o mercado ao 
permitir que os países da América Central possam comprar e vender seus excedentes de energia e 
assim reduzir custos, criando economias de escala e promovendo maior concorrência entre as 
empresas geradoras. A matriz energética da região está dominada por fontes termelétricas e 
hidrelétricas. Por isso, a dependência de derivados do petróleo implica uma alta vulnerabilidade 
frente a flutuações de preços e abastecimento do insumo. Por outro lado, a geração hidrelétrica é 
significativa na sub-região, principalmente na Costa Rica e no Panamá. É uma fonte de energia 
limpa embora também seja instável devido a variações climáticas.
Na linha de aprofundar uma estratégia energética regional, em 27 e 28 de junho foi realizada na 
sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) uma reunião ministerial sobre a 
integração energética mesoamericana. Participaram os membros do Siepac (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) e representantes de Belize, Colômbia, 
México e República Dominicana.
O evento se concentrou na discussão dos meios para aumentar a interconexão energética regional, 
a segurança energética e a produção de energia com baixa emissão de carbono. Na Declaração 
Ministerial sobre o progresso da Integração Energética Mesoamericana e o Comércio de 
Eletricidade com Baixas Emissões de Carbono os países se comprometeram a continuar 
promovendo a integração energética, o acesso à energia sustentável e a preços acessíveis e a 

América Central
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incentivar o uso de fontes de energia renovável, entre outras questões. Além disso, o Banco 
colaborará na busca de financiamento para o desenvolvimento de projetos de energia renovável e 
tecnologias eficientes e limpas na região. Uma diversificação da matriz energética que incorpore o 
gás como fonte diminuiria os riscos de irregularidades no abastecimento e ao mesmo tempo 
contribuiria para reduzir o efeito negativo da contaminação. Com apoio do BID, um grupo de 
trabalho considerará estes aspectos; espera-se que um relatório preliminar esteja disponível no 
início de 2014.
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Avanços na integração centro-americana 
do primeiro semestre

Durante a 41ª Reunião Ordinária de chefes de Estado e de Governo dos países do Sistema da 
Integração Centro-Americana (Sica) realizada em 27 de junho em San José, Costa Rica, os 
representantes do istmo verificaram os principais avanços da integração regional do primeiro 
semestre.
As incorporações da República Dominicana como membro pleno do Sica e do Panamá ao 
Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana fazem parte dos acontecimentos mais 
relevantes da Cúpula.
Em matéria institucional destacam-se as reformas no Sica que têm como objetivo conseguir uma 
participação mais organizada, equilibrada e equitativa dos países na rodízio das secretarias e 
órgãos do Sistema. Além disso, foi aprovada a reestruturação do Instituto Centro-Americano de 
Administração Pública e a implantação de um sistema de controladoria, transparência e prestação 
de contas. Por outro lado, terminou o período de gestão de Juan Daniel Alemán Gurdián, que foi 
Secretário-Geral do Sica entre 2009 e 2013, sendo sucedido no cargo por Hugo Martínez, atual 
chanceler de El Salvador.
Em matéria econômica, o Conselho de Ministros de Integração Econômica da América Central 
(Comieco) destacou a adesão do Panamá ao Subsistema. Esse país terá a Presidência Pro Tempore 
da Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana (Sieca) no próximo semestre. Além disso, 
avançou-se na harmonização de regulamentos técnicos e na elaboração de regulamentações 
regionais, assim como na redução de tarifas de importação para insumos de várias indústrias. 
Finalmente, foram atingidos significativos progressos na implementação dos compromissos 
regionais assumidos no âmbito do Acordo de Associação América Central - União Europeia 
(AACUE), que entrará em vigência em 1º de agosto, já que todos os países cumpriram os requisitos 
e ratificações nacionais a tempo.
O Plano de Ação semestral do Panamá incluirá o acompanhamento de temas tais como sua 
incorporação ao Sieca, a implementação do AACUE e a continuidade na harmonização das 
regulamentações técnicas em nível regional. Esse plano será executado em três rodadas, a serem 
realizadas de 19 a 23 de agosto, de 7 a 11 de outubro e de 25 a 29 de novembro no Panamá, 
respectivamente.

Acesse os documentos correspondentes à 41ª Reunião Ordinária de chefes de Estado e de Governo 
dos países do Sica.

Mais informações sobre os resultados da Presidência Pro Tempore da Costa Rica no Subsistema de 
Integração Econômica Centro-Americana (janeiro – junho 2013) no seguinte link.
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Costa Rica e Panamá assinaram um TLC 
com a AELC

Em junho, esses países centro-americanos assinaram o Tratado de Livre Comércio (TLC) negociado 
no ano passado com a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça – membros da Associação Europeia 
de Livre Comércio (AELC).
As negociações começaram em fevereiro de 2012 de forma conjunta entre Costa Rica, Panamá, 
Guatemala e Honduras, embora os tratados sejam assinados por cada país de maneira bilateral com 
o bloco europeu. Depois de cinco rodadas, em dezembro de 2012, a Costa Rica e o Panamá 
conseguiram fechar o acordo, enquanto os restantes países ainda têm assuntos pendentes.
A Costa Rica deu à AELC as mesmas preferências para os bens industriais que as definidas no 
âmbito do Acordo de Associação América Central – União Europeia (AACUE), enquanto alguns bens 
sensíveis do setor agrícola manterão condições especiais para seu ingresso. Os produtos industriais 
costarriquenses terão livre acesso imediato à AELC.
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Entre 2002 e 2012, o fluxo de comércio entre a Costa Rica e a AELC se expandiu, fortemente 
impulsionado pelas compras do país centro-americano à Suíça e em menor importância à Noruega. 
No total, as importações se multiplicaram quase três vezes até atingirem US$ 141 milhões em 2012 
(Gráfico 1). Por sua vez, as exportações alcançaram apenas US$ 18 milhões no último ano, embora 
tenham dobrado em comparação com o ano anterior. A metade dos envios foram integrados por 
bananas, enquanto o café e o óleo de palma explicam 25% e 18% das vendas totais, 
respectivamente.
O Panamá poderá exportar produtos do mar e frutas tropicais para a AELC livres de tarifa quando o 
TLC entrar em vigor. Esse país, bem como a Costa Rica, manteve protegidos setores agrícolas 
sensíveis.

Fonte: DataIntal

Gráfico 1. Evolução das exportações e importações da Costa Rica com os 
países da AELC

US$ milhares
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O comércio do Panamá com a AELC se explica principalmente pelas importações da economia 
centro-americana da Suíça que quadruplicaram desde 2002 (Gráfico 2). As exportações, no 
entanto, não tiveram grandes variações e se encontram concentradas em cacau e café.
Para sua entrada em vigência, o TLC deverá ser aprovado pelos parlamentos dos respectivos países.

Mais informações nos seguintes links:
Ministério de Comércio Exterior da Costa Rica
Ministério de Comércio e Indústrias do Panamá

Fonte: DataIntal

Gráfico 2. Evolução das exportações e importações do Panamá com os 
países da AELC

US$ milhares
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "América Central e Panamá discutem possível tratado de livre comércio com a 
Aelc", em: Carta Mensal INTAL N° 176, abril de 2011.

• BID-INTAL. "1a Rodada de Negociações entre a Associação Europeia de Livre Comércio e a 
Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá", em: Carta Mensal INTAL N° 187, março de 
2012.

• BID-INTAL. "Várias frentes nas negociações comerciais externas da América Central", em: 
Carta Mensal INTAL N° 190, junho de 2012.

• BID-INTAL. "EFTA e Canadá no foco das negociações comerciais centro-americanas", em: 
Carta Mensal INTAL N° 193, setembro de 2012.

• BID-INTAL. "América Central: gestões ativas em matéria comercial", em: Carta Mensal INTAL 
N° 195, novembro de 2012.

• BID-INTAL. "América Central: Novos avanços nas negociações comerciais", em: Carta Mensal 
INTAL N° 196, dezembro de 2012.
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Finalizadas as negociações do Tratado de 
Livre Comércio entre Colômbia e Israel

Depois de cinco rodadas, em 10 de junho finalizaram-se as negociações do tratado de livre 
comércio (TLC) entre a Colômbia e Israel. O anúncio oficial foi realizado no âmbito do encontro em 
Jerusalém entre os presidentes Juan Manuel Santos, da Colômbia, e Shimon Peres, de Israel. O 
próximo passo antes da entrada em vigor do TLC é a sua ratificação por parte dos dois parlamentos, 
prevista para ocorrer no início do ano que vem.
Trata-se de um acordo de última geração, já que entre seus 16 capítulos não só se inclui a 
liberalização do comércio de bens, mas também outros temas como serviços, investimento, 
compras públicas e cooperação. Com o acordo, a Colômbia espera aumentar os fluxos comerciais e 
de investimento com Israel, assim como fomentar as relações de cooperação em áreas vitais para o 
crescimento de sua economia, como tecnologia, inovação e desenvolvimento agropecuário e 
industrial. Além disso, é importante para a Colômbia o acesso a um mercado com um poder 
aquisitivo quase quatro vezes superior ao seu (Quadro 1).

Comunidade Andina
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Desde 2000 até hoje o comércio total quase se multiplicou por 10 (Gráfico 1). Além disso, observa-
se uma balança comercial positiva para a Colômbia na maioria dos anos.

US$ 366,02 bilhõesPIB corrente 

7,908 milhões

US$ 240,894 bilhões

US$ 31.296US$ 7.855PIB per capita 

47,704 milhões

IsraelColômbia

Superfície

População 

22 070 km21.141.750 km2

Fonte: Banco Mundial e FMI.

Quadro 1. Colômbia e Israel. Indicadores selecionados

Ano 2012
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O principal produto de exportação colombiana para Israel é o carvão (94% em 2012), enquanto 
suas importações compreendem principalmente maquinaria e equipamentos (62%), produtos 
químicos básicos (8%) e têxteis (7%).
A assinatura do TLC com Israel inscreve-se dentro de uma ampla política de internacionalização da 
economia colombiana realizada durante os últimos anos. Em especial, este é o primeiro TLC 
assinado com um país do Oriente Médio, uma região de alto poder aquisitivo. Por sua vez, na 
América Latina, Israel assinou acordos com o México e o Mercosul.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Assinado TLC entre Colômbia e Coreia do Sul", em: Carta Mensal INTAL N° 199, 
março de 2013.

• BID-INTAL. "Assinado o Acordo Comercial entre UE, Colômbia e Peru", em: Carta Mensal 
INTAL N° 191, julho de 2012.

Fonte: DataINTAL.

Gráfico 1: Comércio da Colômbia com Israel, 2000-2012

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

  24

Blocos de Integração

http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=c6227987-5fb4-4150-b477-3c95ccdac67f&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=dd401855-3770-4431-a078-94a51d59cdea&lang=pt


Equador renuncia a preferências tarifárias 
com Estados Unidos

No dia 27 de junho o Equador renunciou à Lei de Promoção Comercial Andina e Erradicação da 
Droga Preferências Tarifárias Andinas (ATPDEA, sigla em inglês). Esta tinha como data original de 
expiração 31 de julho e era incerta a intenção dos Estados Unidos de renová-la.
A ATPDEA é um sistema de tarifas preferenciais outorgadas unilateralmente pelos Estados Unidos 
aos países andinos. Foi implementado em 2002 substituindo a Lei de Preferências Tarifárias 
Andinas (ATPA, sigla em inglês) de 1991, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico dos países andinos e gerar alternativas à produção de narcóticos. O regime permite o 
ingresso livre de tarifa no mercado norte-americano a cerca de 6.300 produtos andinos, entre os 
quais se destacam têxteis, confecções, calçado, atum, petróleo e derivados, manufaturas de couro, 
etc.
Como se destaca na Carta Mensal INTAL N° 183, o sistema foi originalmente projetado para Bolívia, 
Colômbia, Equador e Peru. No entanto, em 2008 a Bolívia foi excluída do regime ao ser 
considerado que não tinha cumprido seus compromissos relativos à erradicação das drogas. Por 
sua vez, no caso da Colômbia e do Peru, o sistema foi substituído com a entrada em vigor dos 
respectivos TLC com os Estados Unidos.
O Ministro do Comércio Exterior de Equador, Francisco Rivadeneira, anunciou que está sendo 
preparada uma Lei de Bônus Tributário para compensar os produtores que pudessem ser afetados 
pela renúncia à ATPDEA e que consistiria em uma devolução das tarifas que afetariam as 
exportações para os Estados Unidos dos produtos que até agora se beneficiavam da ATPDEA. Os 
setores principalmente afetados são os de exportação de atum, brócolis e petróleo.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Renovada lei de promoção comercial e contra drogas ATPDEA", em: Carta 
Mensal INTAL N° 183, novembro de 2011.

• BID-INTAL. “Mais um ano de ATPDEA para a Colômbia, o Equador e o Peru", em: Carta 
Mensal INTAL Nº 161. Dezembro de 2009.

• BID-INTAL. "Preferências tarifárias dos Estados Unidos aos países andinos", em: Carta 
Mensal INTAL N° 149, dezembro de 2008.
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Novo secretário-geral da CAN

No dia 15 de junho, os ministros das Relações Exteriores e de Comércio Exterior dos países da 
Comunidade Andina de Nações (CAN) escolheram o novo secretário-geral da entidade: o boliviano 
Pablo Guzmán, que exercerá a função durante os próximos cinco anos.
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45ª Cúpula do Conselho do Mercado 
Comum

Em 12 de julho foi realizada em Montevidéu, Uruguai, a 45ª Reunião Ordinária do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), na qual o país anfitrião apresentou o relatório da sua Presidência Pro 
Tempore (PPT) e, pela primeira vez, a Venezuela assumiu a PPT do bloco. Como é habitual, a 
Cúpula de Chefas e Chefes de Estado foi precedida pela 92ª Reunião Ordinária do Grupo Mercado 
Comum (GMC) e a 20ª Reunião Extraordinária da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM).
Uma das decisões mais relevantes aprovadas pelo CMC é o fim da suspensão do Paraguai, disposta 
em 29 de junho de 2012. A partir da posse do novo governo constitucional, prevista para 15 de 
agosto, esse país ficará habilitado para reassumir plenamente seu direito de participar dos órgãos e 
decisões do Mercosul.
No tocante à ampliação do Mercosul, os mandatários acordaram as condições de integração da 
Venezuela ao Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul (FAF) e ao Fundo de Financiamento do 
Setor Educacional do Mercosul (FEM), destacaram os avanços no processo de adesão da Bolívia - 
cujo protocolo de adesão acaba de ser ratificado pelo parlamento venezuelano - e assinaram um 
Acordo-Quadro de Associação com a Guiana e outro com o Suriname. Em seu novo caráter, os dois 
países poderão participar como convidados das reuniões dos órgãos da estrutura institucional do 
Mercosul para tratar temas de interesse comum, assim como fazem a Bolívia (atualmente em 
processo de adesão), Colômbia, Chile, Equador e Peru.
Em matéria de relacionamento externo, os chanceleres do bloco mantiveram um encontro com 
representantes do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica), porque o CMC decidiu solicitar a 
participação do Mercosul nesse organismo em caráter de observador. Além disso, os mandatários 
deram as boas-vindas ao início das negociações do bloco com a União Alfandegária Euro-Asiática 
(UAE)[1] para a assinatura de um memorando de cooperação econômica e comercial. Por sua vez, o 
GMC revisou a posição das negociações com a União Europeia (UE), o Canadá e a Índia.
Na Cúpula do CMC foram apresentados os relatórios de diversos órgãos do Mercosul, os quais 
destacam as tarefas mais relevantes desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2013. O 

MERCOSUL
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Relatório da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul (CRPM) sublinha os principais 
avanços relacionados com o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM), que incluem 
a formação de um Grupo de Trabalho para iniciar a revisão do regulamento do fundo e a 
elegibilidade de dois novos projetos apresentados pelo Brasil,[2] que serão submetidos a avaliação 
técnica.
O relatório destaca que, desde que começou a funcionar em 2007, o Focem recebeu aportes por US
$ 751 milhões (84% correspondentes a aportes regulares dos Estados Partes e 16% a contribuições 
voluntárias do Brasil), dos quais 60% foram desembolsados para financiar os projetos aprovados. 
Até o momento foram aprovados 44 projetos por um valor total de US$ 1,4156 bilhão (70% 
aportado pelo Focem), destinados a melhorar a infraestrutura viária e ferroviária, a construção de 
linhas de transmissão elétrica, o fortalecimento dos sistemas de água potável e saneamento, o 
fomento de cadeias produtivas e a associatividade microempresarial, o controle da febre aftosa e o 
apoio a populações vulneráveis em regiões fronteiriças, entre outros aspectos. Como o objetivo do 
Focem é a redução de assimetrias, quase dois terços dos recursos alocados correspondem a 
projetos do Paraguai e 23,8% aos do Uruguai. Os projetos de convergência estrutural representam 
86% do total, seguidos em importância pelos de coesão social (6,2%), desenvolvimento da 
competitividade (4,7%) e fortalecimento institucional (0,1%).
Os mandatários também saudaram a iniciativa do Uruguai de desenvolver um porto de águas 
profundas e anunciaram que considerarão formas de participação do Mercosul nesse projeto.
Entre as decisões mais relevantes aprovadas pelo CMC deve-se assinalar o começo das atividades 
do Conselho de Administração do Fundo Mercosul de Garantias para Micro, Pequenas e Médias 
Empresas. Esse Fundo buscará facilitar o acesso ao financiamento dos projetos de integração 
produtiva nos quais as PMEs desempenham um papel-chave, para o qual contará com um 
orçamento superior a US$ 100 milhões. O papel das PMEs também foi abordado no 2º Fórum 
Empresarial do Mercosul, realizado em 11 de julho, no qual se discutiu a inovação, os avanços em 
ciência e tecnologia e as políticas de competência em três eixos: (a) turismo, (b) tecnologias da 
informação e as comunicações, e serviços globais e (c) cadeias de valor, industriais e 
agropecuárias.
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[1]A UAE foi constituída em 2010 pela Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão.
[2]"Implantação e Pavimentação do Contorno Viário Oeste – Conexão entre a BR-282 e a BR-283 no 
Município de Chapecó - SC/Brasil", que visa melhorar a infraestrutura viária em uma região exportadora de 
produtos agroindustriais por via terrestre e "Complementação da Infraestrutura do Parque Tecnológico 
Itaipu na Região Trinacional Iguaçu", cujo objetivo é ampliar a capacidade desse Parque Tecnológico.

1ª Reunião Plenária do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai

O Brasil e o Uruguai continuam avançando no aprofundamento de seu vínculo bilateral. Nesse 
contexto, em 9 de julho foi realizada em Brasília a 1ª Reunião Plenária do Grupo de Alto Nível 
Brasil-Uruguai (GAN). Em primeiro lugar, aprovaram um Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Sustentável e a Integração Brasil-Uruguai, que identifica seis áreas prioritárias de trabalho: (a) 
integração produtiva, (b) ciência, tecnologia e inovação, (c) comunicação e informação, (d) 
integração da infraestrutura de transportes, (e) livre circulação de bens e serviços e (f) livre 
circulação de pessoas. Em segundo, os ministros das Relações Exteriores assinaram um Acordo 
sobre Residência Permanente visando alcançar a livre circulação de pessoas e, por último, 
assinaram um acordo sobre simplificação de legalização de documentos públicos.
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Avanços em integração energética no 
Mercosul

A disponibilidade, eficiência e sustentabilidade das fontes de energia impactam diretamente o 
crescimento e o desenvolvimento. É por isso que a segurança energética é um tema prioritário na 
agenda nacional e regional de muitos países.
Na América Latina, as perspectivas de crescimento da população, melhora na qualidade de vida e 
expansão econômica para os próximos anos indicam que será necessário dobrar a capacidade de 
geração de energia em 2030.[1] Nesse contexto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
 tem um papel fundamental na ampliação da cobertura e qualidade dos serviços energéticos, por 
meio do financiamento de programas para melhorar a eficiência, diversificar a matriz energética -
mediante a exploração das fontes renováveis e não renováveis - e fomentar a integração 
transfronteiriça. Neste último âmbito, destaca-se a participação do BID na Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e o Projeto Mesoamérica.
O Mercosul não é exceção a essas tendências globais. A recente adesão da Venezuela e a possível 
futura incorporação da Bolívia têm grande importância em termos energéticos, por se tratar de dois 
importantes produtores de hidrocarbonetos. De fato, o comércio de energia entre esses países 
ganhou relevância,[2] destacando-se o dinamismo das compras de gás da Argentina e do Brasil à 
Bolívia (multiplicaram-se por 605 e 12,6, respectivamente entre 2002 e 2012)[3] e de energia 
elétrica ao Paraguai (88,1% e 56,4%, respectivamente, durante o mesmo período).[4]Deve-se 
assinalar que o déficit do comércio energético do Uruguai e das duas maiores economias do 
Mercosul aumentou durante a última década, enquanto Paraguai, Venezuela e Bolívia registram 
importantes saldos positivos impulsionados pelas exportações de energia elétrica, petróleo e gás, 
respectivamente.
Os países fundadores do bloco estão promovendo de maneira ativa a integração energética com a 
Venezuela, embora o comércio de energia com esse país ainda não seja significativo. Nessa 
direção, as empresas petroleiras estatais da Argentina e da Venezuela, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscais (YPF) e Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), recentemente assinaram um memorando de 
entendimento para a cooperação estratégica em projetos conjuntos na cadeia de valor da indústria 
hidrocarbonífera nos dois países.
É importante destacar que a segurança energética - entendida como a disponibilidade ininterrupta 
de fontes de energia a preços razoáveis - é prioritária se o objetivo for alcançar crescimento 
sustentável nos países do Mercosul. Por isso, serão cruciais os esforços relacionados com o 
desenvolvimento de fontes renováveis de energia, com grande potencial nos países do bloco. Em 
muitos casos estão sendo desenvolvidas iniciativas valiosas. Por exemplo, podem-se destacar a 
importância da energia hidrelétrica nos membros fundadores do bloco, o crescimento da 
capacidade de geração de energia eólica no Brasil, os projetos de energia geotérmica na Argentina 
e o desenvolvimento de energia de biomassa nas duas maiores economias do Mercosul (VERGARA 
et al., 2013).
Deve-se levar em conta que o comércio de energia se encontra estreitamente relacionado com o 
desenvolvimento da infraestrutura transnacional, a qual constitui um bem público que gera 
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http://www.iadb.org/es/temas/energia/energia-en-america-latina-y-el-caribe,1272.html
http://www.iirsa.org/Projects/Search?menuItemId=97
http://www.iirsa.org/Projects/Search?menuItemId=97
http://www.proyectomesoamerica.org/


externalidades que podem afetar não só os países envolvidos, mas também a terceiros. Além disso, 
ao envolver dois ou mais Estados, este tipo de projetos apresenta dificuldades de coordenação 
específicas, relacionadas com o respeito aos princípios soberanos, às diferenças normativas, à 
sensibilidade política e às contingências econômicas, entre outros aspectos relevantes. Estas 
dimensões explicam porque a infraestrutura transnacional dos países latino-americanos se 
encontra em níveis subótimos. Por esse motivo, iniciativas como a IIRSA e o Projeto Mesoamérica 
têm um papel-chave (BEATO, 2008).
Também é necessário considerar que, embora exista um grande potencial de integração energética 
e tenham sido registrados avanços nesse sentido, seu aproveitamento exige a construção de um 
marco legal adequado, particularmente em matéria de solução de controvérsias (RUIZ-CARO, 
2010). A experiência de alguns países do Mercosul mostra que as contingências nos contratos de 
intercâmbio internacional de energia respaldados por infraestrutura não foram devidamente 
levadas em conta, o que coloca em evidência a necessidade de melhorar o desenho dos contratos 
que regulam a participação do setor privado, assim como de aprofundar a coordenação das 
políticas públicas (NAVAJAS, 2008).
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=1a7a8770-1b84-455c-86ab-1a3fbff67c0a&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=1a7a8770-1b84-455c-86ab-1a3fbff67c0a&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b0a062b7-95e9-497a-b290-614229e19435&lang=pt


[1] Yepes-García et al. (2010) em VERGARA et al. (2013).
[2] A próxima edição do Informe MERCOSUL oferecerá um panorama detalhado do comércio energético no 
Mercosul.
[3] Fonte: DATAINTAL.
[4] Fonte: Banco Central do Paraguai.
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Temas comerciais relevantes para os 
países do Mercosul

Continuam as negociações entre Paraguai e México

Em junho foi realizada uma reunião do Grupo Técnico que busca assinar um Acordo de 
Complementação Econômica (ACE) entre os dois países, que substitua o de Alcance Parcial N°38 
(AAP-38). No encontro foram registrados avanços nas negociações relativas a regras de origem e 
procedimentos alfandegários.
Deve-se lembrar que o ACE-54 funciona como acordo–quadro para a concretização de uma zona de 
livre comércio entre os países do Mercosul e o México. Até o momento, o Uruguai é o único membro 
do bloco que conta com um acordo de livre comércio com o México.

Brasil reduz tarifas para promover investimento

Com o objetivo de promover o investimento, a inovação tecnológica e o emprego, o Brasil decidiu 
reduzir de 14%-16% para 2% a tarifa sobre a importação de 193 bens de capital (BK) e 11 bens de 
informática e telecomunicações (BIT) não produzidos no Brasil. A redução da alíquota estará em 
vigor até o final de 2014 e se enquadra no regime de ex-tarifários, que permite a redução 
temporária dos gravames sobre importações de BK e BIT que não sejam produzidos localmente.

Primeira reunião da Comissão de Monitoramento do RTU Brasil-Paraguai

No final de junho foi realizada a 1ª reunião da Comissão de Monitoramento do Regime de 
Tributação Unificada (RTU), que regula as importações brasileiras do Paraguai por via terrestre. 
Foram analisados os resultados desde a criação do regime em 2009. O RTU permite às 
microempresas brasileiras a importação de determinadas mercadorias originárias do Paraguai com 
um regime tributário simplificado. Até o momento, foram registradas 769 microempresas 
brasileiras e 30 exportadores paraguaios. Durante os últimos 12 meses os produtos mais 
comercializados foram telefones celulares, máquinas de processamento digital, amplificadores 
elétricos e aparelhos de radiodifusão para carros.

China aprova importação de variedades transgênicas que beneficia países do Mercosul

A China aprovou os certificados de biossegurança para a importação de três variedades 
transgênicas de soja e uma de milho. São os avais necessários para que estas novas variedades, de 
maior rendimento, possam entrar no país asiático. Isso tem especial importância para os 
produtores agropecuários do Mercosul, que poderão plantar essas sementes na próxima safra.
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http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/759-se-rene-el-grupo-tcnico-mxico-y-paraguay-para-fortalecer-su-comercio-bilateral.aspx
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http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/06/2013
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http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=2&noticia=12494
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11898.htm
http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_info=130610153023


Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Aspectos destacados dos vínculos externos dos países do Mercosul", em: Carta 
Mensal INTAL N° 201, maio de 2013.

• BID-INTAL. "Medidas comerciais se intensificam no Mercosul", em: Carta Mensal INTAL N° 
190, junho de 2012.
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Primeira reunião operacional do Banco do 
Sul

Em 12 de junho foi realizada em Caracas, Venezuela, a primeira reunião do Conselho de Ministros 
do Banco do Sul em que participaram chanceleres, ministros da Economia e outros representantes 
governamentais da Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela e Uruguai, assim como o Brasil em 
caráter de observador; ainda não ratificou o Convênio Constitutivo. Durante o encontro foram 
discutidos temas fundamentais para o começo das operações do Banco, como o regulamento, o 
cronograma de aportes iniciais de capital por parte dos países, os órgãos de governo e as principais 
diretrizes estratégicas.
Como é apontado em seu Convênio Constitutivo[1], o Banco do Sul tem por objetivo financiar o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental, fortalecer a integração, reduzir as assimetrias e 
promover a distribuição equitativa dos investimentos entre os países-membros. O documento 
também estabelece que contará com um montante máximo de capital autorizado[2] de US$ 20 
bilhões e uma contribuição inicial dos sócios de US$ 7 bilhões. A entidade terá sua sede em 
Caracas e duas subsedes em La Paz, Bolívia, e Buenos Aires, Argentina.

UNASUL

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

35  

Blocos de Integração
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[1]O Convênio Constitutivo do Banco do Sul foi assinado em 26 de setembro de 2009 e entrou em vigência 
em 3 de abril de 2013 com a ratificação de cinco de seus membros fundadores: Argentina, Bolívia, Equador, 
Uruguai e Venezuela. Ainda está pendente a ratificação por parte do Brasil e do Paraguai, este último 
suspenso temporariamente da Unasul após a destituição do Presidente Lugo em 2012.
[2] Em uma sociedade civil o capital autorizado é o montante máximo de capital que o Banco poderá ter, e 
caso se queira modificá-lo será necessário recorrer a uma reforma do estatuto. Do total de capital autorizado, 
os sócios subscrevem uma parte, que pode ser a totalidade do capital autorizado ou parte deste.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Progressos na institucionalização da Unasul e do Banco do Sul", em: Carta 
Mensal INTAL N° 182, outubro de 2011.

• BID- INTAL. "Convênio constitutivo do Banco do Sul", em: Carta Mensal INTAL Nº 158, 
setembro de 2009.
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Panorana Regional e Global
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Questões comerciais que afetam os países 
latino-americanos no âmbito da OMC 

Costa Rica situa subvenções ao arroz dentro dos limites acordados
A partir de 2014 a Costa Rica eliminará o mecanismo de suporte de preços do arroz para cumprir os 
compromissos assumidos no âmbito da OMC. Este assunto está em discussão desde 2009, quando 
foi realizado o primeiro pedido de consultas ao país centro-americano.

Panamá coloca diferença contra Colômbia sobre medidas que afetam têxteis
A solicitação de consultas é provocada por uma tarifa que o país andino aplica à importação de 
têxteis, peças de vestuário e calçados procedentes do Panamá.

Austrália começa investigação relativa a salvaguardas para frutas elaboradas
O objetivo é determinar se as importações prejudicam a indústria nacional. Entre os países 
fornecedores estão Argentina, Brasil e Chile.
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Setor de Integração e Comércio
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Integration & Trade Journal N° 36 (January-June 2013)

South-South and Triangular Cooperation in LAC

“...South-South cooperation, rather than being much ado about nothing, is 
actually tangible and about more than meets the eye, reflecting new 
avenues of delivery, innovative ways of thinking, and ongoing economic 
realignment.” (Introduction. Shearer and Tres, 2013).

Featured contributions about:

• The role of institutions in the provision of public goods and their 
implications for sustainable development.

• SSC, and its increasing contribution to international dialogue.
• The rising profile and implications of SSC between LAC and China, 

Japan, and Korea.
• The role of civil society organizations (CSOs) in defining, 

implementing, and evaluating SSC interventions in the region.
• Comparisons between SSC providers and traditional donors, 

including a greater focus on the private sector.
• Case studies.

Integration & Trade Journal 36 (versão em inglês) está disponível no 
seguinte link.
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Convocatoria para el envío de artículos para la Revista 
Integración & Comercio 37

Revista Integración & Comercio convoca a la presentación de trabajos que examinen los patrones y 
los determinantes de la Internacionalización de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en 
América Latina y el Caribe (ALC).
Serán consideradas tanto contribuciones teóricas como empíricas, pero en todos los casos la 
prioridad será dada a aquellos trabajos que respondan a preguntas de política relevantes (enlace), 
incluyendo estudios de casos llevados a cabo por organizaciones nacionales o internacionales, en 
particular. La presentación de trabajos que contraste casos exitosos y fallidos, comparando países 
en la región será especialmente valorada. Se espera poder extraer de estos documentos 
importantes lecciones para los países de América Latina y el Caribe.

La fecha de cierre para la presentación de trabajos es el 15 de octubre de 2013.
Los trabajos se enviarán a: intintaljournal@iadb.org
Los trabajos seleccionados por el Comité Editorial se publicarán en el Número 37 de la Revista 
Integración & Comercio en el mes de diciembre de 2013.

Click aquí para Pautas de la Convocatoria.
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Panamá lanza nueva ventanilla única de comercio con apoyo del 
BID (só em espanhol)

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) lanzaron la Ventanilla Única de Comercio Exterior que agilizará las transacciones 
comerciales, reducirá costos y contribuirá a la competitividad de las empresas panameñas (link).

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

45  

Setor de Integração e 
Comércio

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-06-24/panama-lanza-nueva-ventanilla-unica-de-comercio,10495.html


BID lança Chamada de Propostas para promoção de Bens 
Públicos Regionais na América Latina e no Caribe

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançou a Chamada 2013 da Iniciativa para a 
Promoção de Bens Públicos Regionais na América Latina e Caribe (ALC), baseado na premissa de 
que os países da região compartem desafios e oportunidades de desenvolvimento que podem ser 
abordados ou explorados de forma mais eficaz e eficiente através da cooperação regional (enlace).
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Outras Atividades do BID
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Como a América Latina e o Caribe podem 
alavancar seu potencial de energia 

renovável e estimular o desenvolvimento 
sustentável?

A convite do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, a primeira-ministra da Dinamarca, Helle 
Thorning-Schmidt, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto 
Moreno, os principais líderes do governo, negócios, finanças, sociedade civil e organizações 
internacionais se reúnem em Bogotá para participar do primeiro diálogo regional na América Latina 
do Fórum de Crescimento Verde Global (3GF LAC) em 18 de junho (link).
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(CEPAL). Perspectivas económicas de América Latina 2013. 
Políticas de Pymes para el cambio estructural. Washington: 
OCDE/CEPAL, 2012.

O objetivo principal desta publicação é propor políticas orientadas para aumentar a produtividade 
e a competitividade das pequenas e médias empresas (PMEs) latino-americanas, que são vistas 
como potenciais geradoras de empregos de qualidade.
A pesquisa destaca o acesso difícil e o custo elevado do financiamento de longo prazo, o acesso 
insuficiente a tecnologias da informação e comunicação (TICs), bem como a falta de capital 
humano com que as PMEs se deparam. Para a superação desses obstáculos, o trabalho propõe 
considerar quatro fatores. Em primeiro lugar, colocar o foco nas cadeias produtivas nas quais as 
PMEs se inserem, estabelecendo nexos com outras empresas para assim ganharem a escala e a 
especialização de que precisam, o que reduziria os custos operacionais dos programas. Em 
segundo lugar, o texto sustenta que se faz necessária uma coordenação significativa de políticas 
setoriais, de infraestrutura e de provisão de serviços públicos que permitam alargar os funis 
importantes para o desenvolvimento produtivo das PMEs. Em terceiro lugar, o estudo sugere a 
necessidade de uma maior coordenação vertical, em nível subnacional com os atores locais e 
regionais. Por último, considerando seu período de amadurecimento, argumenta que as políticas 
devem ser específicas, com objetivos claros e sustentáveis no tempo.
O primeiro capítulo descreve o panorama macroeconômico da América Latina de curto prazo, 
assinalando as principais debilidades de alguns países em um contexto internacional marcado pela 
incerteza.
O segundo capítulo faz uma caracterização das PMEs na região, em que se mostra principalmente a 
sua heterogeneidade, das que atendem às necessidades de autoemprego (às vezes em situação de 
informalidade) até outras capazes de aproveitar oportunidades de mercado por meio de uma 
gestão eficiente e inovadora. O trabalho destaca que essas unidades produtivas são um 
componente fundamental da estrutura produtiva da região, já que representam quase a totalidade 
da quantidade de empresas, e empregam dois terços dos trabalhadores. No entanto, sua 
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contribuição no PIB é relativamente baixa (70% do PIB regional vêm das grandes empresas), o que 
revela deficiências na sua produtividade. Além disso, sua participação nas exportações é reduzida, 
inferior a 5% na maioria dos países. A pesquisa atribui estas defasagens na produtividade e na 
capacidade exportadora à elevada heterogeneidade estrutural das economias da região. Também 
são avaliadas as políticas realizadas pelos governos da América Latina e a estrutura institucional 
responsável pelo incentivo às PMEs de cada país e seu marco normativo.
O terceiro capítulo aborda os problemas do financiamento para as PMEs na América Latina. Estas 
recebem menos de 15% do crédito total, por problemas de assimetria e insuficiência de 
informações, falta de garantias, exigências burocráticas complexas, entre outros. Isto as obriga a 
recorrer a fundos próprios ou de fornecedores. A pesquisa sustenta que as instituições financeiras 
públicas tiveram historicamente um papel relevante por meio de instrumentos tais como a provisão 
de garantias, linhas de crédito subsidiadas e outros adaptados às necessidades das PMEs. 
Contrariamente, os bancos privados se concentraram no financiamento das empresas maiores.
O quarto capítulo se concentra nos fatores que determinam a capacidade das PMEs para inovar e 
incorporar novas tecnologias em suas atividades produtivas. O trabalho ressalta que um fator 
crítico para o uso produtivo das TICs é a disponibilidade e a qualidade da banda larga fixa. A menor 
penetração e os custos mais elevados da banda larga na região determinam que a capacidade de 
acesso das PMEs se encontre abaixo da encontrada em outras regiões mais desenvolvidas. Além 
disso, fica constatado que a menor adoção das TICs nas PMEs latino-americanas em relação a 
outras regiões se explica em parte pelo desconhecimento dos benefícios destas tecnologias para o 
negócio e por razões de índole financeira: o alto custo dos programas e equipamentos de 
informática representa ainda um obstáculo, além de demandar investimento em formação técnica 
para sua utilização. Destaca-se que as PMEs introduzem inovações de menor alcance em 
comparação com as empresas de maior porte; a inovação se concentra na aquisição de maquinarias 
e equipamentos. As PMEs orientadas para o mercado internacional têm maior capacidade de 
inovar, em especial quando se situam nos setores onde predominam as eficiências dinâmicas (com 
maior aumento da produtividade do que o restante da economia). Consequentemente, o acesso aos 
mercados internacionais promove o avanço em competências tecnológicas e a melhora dos 
modelos organizacional e comercial das empresas.
O quinto capítulo se concentra nos problemas relacionados com o capital humano e das 
competências profissionais na região, o que supõe uma barreira importante ao aumento da sua 
produtividade. O estudo ressalta a importante desconexão existente entre as competências 
oferecidas pelo sistema educacional e as habilidades demandadas pelo setor produtivo. O 
documento propõe impulsionar as instâncias de diálogo entre empresários, trabalhadores e 
formadores para compreender as características da demanda e da oferta, e assim favorecer a 
articulação das competências com o mundo do trabalho.
O capítulo seis faz uma resenha de experiências associativas na região orientadas para a promoção 
de clusters, redes de empresas e programas territoriais, bem como para a participação das PMEs 
em cadeias globais de valor. Sustenta-se que o grau de internacionalização das PMEs latino-
americanas é menor do que em outras regiões. Também se afirma que para superar o atraso 
produtivo e exportador, são necessárias políticas de articulação produtiva que potencialize as 
interações e os vínculos entre empresas e instituições: redes, clusters, desenvolvimento de 
fornecedores, cadeias globais de valor, etc. É fundamental o aproveitamento de externalidades 
positivas em um mesmo setor e do território como local de interação entre agentes de 
desenvolvimento.
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Em síntese, a publicação descreve de forma organizada e precisa os problemas das PMEs latino-
americanas, citando exemplos de programas aplicados nos vários países. Destinado principalmente 
aos responsáveis por políticas, o trabalho também é útil no âmbito acadêmico e para organismos 
internacionais ligados à temática. Apresenta estatísticas dessas unidades produtivas, baseadas em 
fontes nacionais e organismos multilaterais. Merece destaque na publicação a avaliação dos 
programas realizados na região, sugerindo melhoras.

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

55  

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.
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*El Futuro del Comercio : Los Retos de la Convergencia. 
Edición:Ginebra: OMC, 24 de abril de 2013 [60 p.]

El Futuro del Comercio : Los Retos de la Convergencia. 
Edición:Ginebra: OMC, 24 de abril de 2013 [60 p.]

Título:El Futuro del Comercio : Los Retos de la Convergencia

Edición:Ginebra: OMC, 24 de abril de 2013 [60 p.]

ISBN:978-92-870-3878-4

Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><MERCADO DE 
TRABAJO><INVERSIONES><GLOBALIZACION><TECNOLOGIA><ACUERDOS 
PREFERENCIALES DE COMERCIO><ORGANIZACION MUNDIAL DEL 
COMERCIO, OMC>

Resumen: En abril de 2012, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, 
invitó a un grupo de destacadas personalidades de colectivos no estatales 
a analizar los retos que plantea la apertura del comercio mundial en el 
siglo XXI. El Grupo de Reflexión celebró varias reuniones privadas y 
mantuvo amplias consultas con diversas partes interesadas. En el capítulo 
1 del informe del Grupo de Reflexión se analiza la contribución que ha 
hecho la apertura del comercio al crecimiento, el desarrollo y la 
prosperidad. Se analizan también los retos asociados a la gestión de un 
crecimiento sin empleo, un desempleo elevado, la pobreza, la desigualdad, 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como la función del 
comercio y la inversión en este contexto. En el capítulo 2 se examinan 
algunos factores de transformación que han configurado el comercio en 
los últimos años y que seguirán haciéndolo en el futuro. Entre ellos cabe 
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mencionar la creciente globalización, el desplazamiento geográfico del 
crecimiento, el comercio y la inversión, los avances tecnológicos, el auge 
de las cadenas de valor internacionales, la proliferación de acuerdos 
comerciales preferenciales y la influencia cada vez mayor de las medidas 
no arancelarias. El capítulo 3 contiene recomendaciones sobre las 
medidas que podrían adoptarse. El Grupo de Reflexión no las ha ordenado 
por grado de importancia, sino siguiendo el análisis de los principios y 
procesos que impulsan las relaciones comerciales y el de una serie de 
cuestiones concretas que se han planteado en otros contextos como la 
Ronda de Doha o que, a juicio del Grupo, merecen ser examinadas. El 
Grupo no presenta recomendaciones específicas sobre la manera de 
afrontar la Ronda de Doha y se limita a señalar que las cuestiones que 
conforman el programa de Doha no van a desaparecer y que el 
incumplimiento de este compromiso colectivo podría poner en peligro el 
propio sistema multilateral de comercio.

Nota general: El Grupo de Reflexión sobre el Futuro del Comercio -
convocado por el Director General de la OMC Pascal Lamy- se reunió tres 
veces, en mayo y septiembre de 2012 y enero de 2013, y celebró consultas 
y debates con diversas partes interesadas. Las reuniones tuvieron lugar en 
Beijing, Singapur, Ginebra, Nueva Delhi y Ammán.

Nota de contenido:

Resumen 3

CAPITULO 1: POR QUE LA APERTURA DEL COMERCIO CONTRIBUYE AL 
BIENESTAR SOCIAL 9
·  Introducción [p. 9]
·  El comercio produce beneficios [p. 10]
·  El comercio y la inversión van unidos [p. 11]
·  El comercio fomenta el desarrollo [p. 11]
·  El comercio puede favorecer la creación de empleo [p. 13]
·  El comercio puede contribuir a crear mayor igualdad [p. 13]
·  Comercio, empleo y desigualdad: hacer realidad las oportunidades [p. 
14]
·  El comercio puede favorecer el desarrollo sostenible [p. 15]
·  La apertura del comercio necesita normas [p. 16]
·  Conclusiones [p. 16]

CAPITULO 2: FACTORES DE TRANS FORMACIaN QUE CONFIGURAN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL
·  La economía mundial está cambiando [p. 19]
·  La expansión del comercio y de la inversión refleja la globalización [p. 
19]
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·  El desplazamiento geográfico del comercio y la inversión refleja cambios 
en las relaciones de poder [p. 22]
·  La tecnología es el motor de la globalización [p. 23]
·  La producción conjunta: el auge de las cadenas de valor internacionales 
[p. 24]
·  Las políticas son un importante factor determinante de la participación 
efectiva en las cadenas de suministro [p. 25]
·  La cooperación internacional en materia de comercio e inversión tiene 
lugar cada vez más en un marco preferencial [p. 26]
·  Con la reducción gradual de la mayoría de los aranceles, las medidas no 
arancelarias tienen cada vez más influencia en los resultados comerciales 
[p. 27]

CAPITULO 3: LA APERTURA DEL COMERCIO EN UN MUNDO COMPLEJO : 
HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS?
·  Los principios son la base del sistema [p. 32]
·  No discriminación: gestionar el comercio preferencial [p. 32]
·  No discriminación: gestionar las medidas no arancelarias [p. 33]
·  Transparencia, rendición de cuentas y estabilidad [p. 33]
·  Gestionar la reciprocidad y la flexibilidad [p. 34]
·  La importancia del procedimiento [p. 36]
·  Adopción de decisiones por consenso [p. 36]
·  Elaboración de un programa [p. 36]
·  Notificaciones [p. 37]
·  La Secretaría de la OMC [p. 37]
·  Llegar a los colectivos interesados y al público en general [p. 37]
·  Un programa en evolución en un mundo cambiante [p. 38]
·  Cuestiones directamente vinculadas con las disposiciones actuales de la 
OMC [p. 39]
·  Cuestiones planteadas por su pertinencia para la OMC [p. 41]

CONCLUSIONES: LOS RETOS DE LA CONVERGENCIA [p. 45]

Anexo: Biografías de los miembros del Grupo [p. 47]

Accesos al documento:E 339.1 / OMC-FUT / 2013

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Sorj, B., coord. y Fausto, S., coord. (2013). O Brasil e a 
Governança da América Latina : Que Tipo de Liderança é 
Possível?. Rio de Janeiro: Fundaçâo Instituto Fernando Henrique 
Cardoso, IFHC.

Sorj, B., coord. y Fausto, S., coord. (2013). O Brasil e a 
Governança da América Latina : Que Tipo de Liderança é 
Possível?. Rio de Janeiro: Fundaçâo Instituto Fernando Henrique 
Cardoso, IFHC.

Autor:Sorj, Bernardo, coord.; Fausto, Sergio, coord.

Título:O Brasil e a Governança da América Latina : Que Tipo de Liderança 
é Possível?

Edición:Rio de Janeiro: Fundaçâo Instituto Fernando Henrique Cardoso, 
IFHC, Maio 2013 [333 p.]

Geográficos:<AMERICA LATINA><BRASIL>

Resumen:Este conjunto de artigos busca avançar na análise do papel do 
Brasil na construçâo de uma governança regional no contexto de 
profundas mudanças na economia e na geopolítica internacional. Com o 
fim da Guerra Fria, a influência dos Estados Unidos na regiâo se reduziu 
em intensidade e se modificou em sua natureza. As elites aumentaram sua 
margem de autonomia frente aos condicionantes geopolíticos 
internacionais e a atuaçâo dos Estados Unidos passou a ser menos 
intrusiva nos assuntos políticos domésticos e mais voltada a temas como 
comércio e investimento, assinando tratados de livre comércio com vários 
países. Por sua vez, novos atores externos passaram a ter incidência na 
América do Sul, sendo a China o caso mais notório...

Nota de contenido:

Introduçâo: O papel do Brasil na governança regional / Sorj, Bernardo; 
Fausto, Sergio.

Capítulo I: Brasil: ator geopolítico regional e global / Sorj, Bernardo; 
Fausto, Sergio. 
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Capítulo II: A América do Sul na agenda brasileira de comércio e 
investimentos: condicionantes e atores / Motta Veiga, Pedro da; Polónia 
Rios, Sandra.

Capítulo III: Energia Elétrica - aproveitamento de complementaridades 
entre países da América do Sul / Kelman, Jerson; Gama, Sinval Zaidan.

Capítulo IV: Da IIRSA ao COSIPLAN: desafios da integraçâo física da 
América do Sul / Tavares de Araújo Jr., José.

Capítulo V: A presença da China na América Latina e suas implicaçôes 
para o Brasil / Nedal, Dani K.
.
Capítulo VI: Securing the border: Brazil' s "South American First".

·  Approach to Transnational Organized Crime / Muggah, Robert.

Capítulo VII: A Açâo Regional Brasileira sob as apticas da Diplomacia e da 
Defesa: Continuidades e Convergências / Costa Vaz, Alcides.

Capítulo VIII: A liderança do Brasil na América do Sul 2002-2012 / 
Guilhon Albuquerque, José Augusto.

Capítulo IX: Brasil e América Latina: olhares cruzados / Sorj, Bernardo; 
Fausto, Sergio.

Accesos al documento:E 332.135 / SOR-BRA / 2013

Documento ElectrónicoVersâo em Português (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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*Comunidad Andina, CAN. (2013). Dimensión Económica 
Comercial de la Comunidad Andina. Lima: CAN.

Comunidad Andina, CAN. (2013). Dimensión Económica 
Comercial de la Comunidad Andina. Lima: CAN.

Autor inst.:Comunidad Andina, CAN

Título:Dimensión Económica Comercial de la Comunidad Andina

Edición:Lima: CAN, Mayo de 2013 [41 p.]

Temas:<COMUNIDAD ANDINA, CAN><GRUPO ANDINO><COMERCIO 
INTRARREGIONAL><MERCADO DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS><INTEGRACION REGIONAL><INTEGRACION 
COMERCIAL><RELACIONES COMERCIALES>

Geográficos:<REGION ANDINA>

Resumen: El documento incluye, además, una breve descripción del 
comercio exterior de los países de la Comunidad Andina en los últimos 
diez años, donde se puede observar la importancia que tiene el comercio 
intrarregional como el principal destino de productos manufacturados, así 
como su capacidad para potenciar las exportaciones de pequeñas y 
medianas empresas al mundo. Dicha importancia se ha traducido en 
acciones como la reactivación del Comité Andino de Autoridades de 
Promoción Comercial, con la finalidad de profundizar los lazos 
comerciales entre los Países Miembros y proyectarse a terceros países. Se 
espera que este documento motive el interés no sólo entre los actores del 
proceso de integración sino también de empresarios, investigadores y 
ciudadanos por ahondar su conocimiento sobre la Comunidad Andina.

Accesos al documento:E 611 / CAN-DIM / 2013

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click 
aqui.

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

  62

Centro de 
Documentação INTAL

http://www.comunidadandina.org/Upload/2013422163744Folleto_Dimension.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11747.pdf


Redação

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

63  

Centro de 
Documentação INTAL



Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

  64

Centro de 
Documentação INTAL



Esta Carta Mensal é publicada no formato pdf para ser consultada de maneira gratuita na página do 
BID-INTAL na internet.

Conselho Diretor:
Antoni Estevadeordal
Graciela Schamis

Coordenação:
Alejandro Ramos Martínez

Assessoria técnica:
Rosario Campos
Romina Gayá
Gala Gómez Minujín
Kathia Michalczewsky
Carolina Osorio Duque
Pablo Palumbo
Verónica Toscani

Assistência compilação material:
Andrea Benítez
Enzo Di Muro
Eugenia Piasentini

Edição:
Susana Filippa
Pablo Palumbo
Julieta Tarquini

Edição Web:
Federico Mazzella
Pedro Grondona

R.P.I.: 5095066
ISSN: 1027-1899

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados



Esta é uma publicação mensal propriedade do Instituto para Integração da América Latina e do 
Caribe, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID-INTAL). Todos os direitos reservados.

Fontes de informação: Comunicados para a Imprensa e Boletins de: AEC; ALADI; BID; CARICOM; 
Comunidade Andina; Euro-Lat; Grupo do Rio; MERCOSUL; PARLATINO; SELA; SG-SICA; SIECA. 
Organismos oficiais e internacionais. Arquivos de Imprensa do INTAL.

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade de seus autores e não refletem 
necessariamente a posição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de seu Conselho de 
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::

• Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo : Apropiación, Armonización, 
Alineación y Resultados y Mutua Responsabilidad [aacra]. (2008). Ginebra: OECD. Link.

• Banco Interamericano de Desarrollo, BID. (2010). Estrategia sectorial de apoyo a la 
integración competitiva regional y global = Sector strategy to support competitive global 
and regional integration. Washington: BID. Link.

• Caribbean Community. (February 2013). Regional Aid for Trade Strategy 2013-2015. 
Georgetown: CARICOM. Link.

• Aid for Trade at a Glance, 2013 : Connecting to Value Chains. (2013). Ginebra: OMC. Link.
• Ecuador. Secretaría Nacional de Comunicación. (27 de junio de 2013). Press Statement from 

the Government of Ecuador [about Mr. Edward Snowden]. Quito: SECOM. Link.
• World Economic Forum, WEF. (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013. 

Geneva: World Economic Forum, WEF. Link.
• Martinez Villavicencio, J. (2006). Factores críticos para el desempeño exportador de las 

PyMES. TEC Empresarial, 1, p. 31-37. Link.
• Calderón, J.C.; Céspedes, E.; Chacón, M.; López, K.; Medaglia, C.; Mora, E.; Vargas, F.; Vargas, 

J.M.; Vargas, L.C. (Mayo 2013). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica 2012. San 
José: PROCOMER. Link. 

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

Redação

http://www.oecd.org/development/effectiveness/34580968.pdf
http://www.iadb.org/document.cfm?id=35825015
http://www.caricom.org/Caribbean_Community_AfT_Strategy_final.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade13_e.pdf
http://www.comunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/COMUNICADO-OFICIAL-DEL-GOBIERNO-DEL-ECUADOR-ENG.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://jdavidulloa.files.wordpress.com/2013/05/factores-que-afectan-el-sector-exportador-de-las-pymes.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/libro_estadistica2012_v1-web.pdf


• Comercio Exterior Centroamericano : Boletín. (Ene.-Mar. 2013). Guatemala: SIECA. Link.
• Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Junio 10 de 2013). Declaración 

Conjunta sobre la Conclusión de las Negociaciones para una Acuerdo de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Estado de Israel. Bogotá: 
MinCIT. Link.

• Uruguay. Poder Legislativo. (2007). Banco del Sur : Convenio Constitutivo. Montevideo: 
Poder Legislativo del Uruguay. Link.

• Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. (2011). Diez años de encadenamientos : 
Costa Rica Provee. San José: PROCOMER. Link.

• Consejo Andino de Ministros de Agricultura. (26 de Junio de 2013) Declaración de la IV 
Reunión del Consejo Andino de Ministros de Agricultura. Lima: CAN. Link.

Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

67  

Redação

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=3&DocumentoId=3352
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=67119
http://www.celare.org/index.php?option=com_remository&Itemid=91&func=download&id=282&chk=9fedb6900d5c545a8d055db6b3e1324e
http://www.procomer.com/contenido/descargables/investigaciones_economicas/2011/presentacion_10_crp.pdf
http://www.comunidadandina.org/Upload/201362618729dec_agriculturaJUN2013.doc


Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

  68

Redação



Carta Mensal INTAL N° 203 - julho 2013 - Todos os direitos reservados

69  

Redação


	Coluna de Análise
	A coordenação dos setores público e privado na inserção internacional das PMEs centro-americanas
	Gráfico 1. Montante e número de "primeiros negócios" entre PMEs e EM no âmbito da Costa Rica Provee, 2002-2010
	Blocos de Integração
	Caribe
	Caricom lança Estratégia de Ajuda ao Comércio
	8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Petrocaribe
	América Central
	Interconexão elétrica e diversificação da matriz energética centro-americana
	Avanços na integração centro-americana do primeiro semestre
	Costa Rica e Panamá assinaram um TLC com a AELC
	Gráfico 1. Evolução das exportações e importações da Costa Rica com os países da AELC
	Gráfico 2. Evolução das exportações e importações do Panamá com os países da AELC
	Comunidade Andina
	Finalizadas as negociações do Tratado de Livre Comércio entre Colômbia e Israel
	Quadro 1. Colômbia e Israel. Indicadores selecionados
	Quadro 1. Colômbia e Israel. Indicadores selecionados
	Gráfico 1: Comércio da Colômbia com Israel, 2000-2012
	Equador renuncia a preferências tarifárias com Estados Unidos
	Novo secretário-geral da CAN
	MERCOSUL
	45ª Cúpula do Conselho do Mercado Comum
	Avanços em integração energética no Mercosul
	Temas comerciais relevantes para os países do Mercosul
	UNASUL
	Primeira reunião operacional do Banco do Sul
	Panorana Regional e Global
	Questões comerciais que afetam os países latino-americanos no âmbito da OMC 
	Setor de Integração e Comércio
	Integration & Trade Journal N° 36 (January-June 2013)
	Convocatoria para el envío de artículos para la Revista Integración & Comercio 37
	Panamá lanza nueva ventanilla única de comercio con apoyo del BID (só em espanhol)
	BID lança Chamada de Propostas para promoção de Bens Públicos Regionais na América Latina e no Caribe
	Outras Atividades do BID
	Como a América Latina e o Caribe podem alavancar seu potencial de energia renovável e estimular o desenvolvimento sustentável?
	Centro de Documentação INTAL
	Reseñas Bibliográficas
	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Perspectivas económicas de América Latina 2013. Políticas de Pymes para el cambio estructural. Washington: OCDE/CEPAL, 2012.
	Alerta Bibliográfico
	Bibliografía Destacada del Mes
	*El Futuro del Comercio : Los Retos de la Convergencia. Edición:Ginebra: OMC, 24 de abril de 2013 [60 p.]
	El Futuro del Comercio : Los Retos de la Convergencia. Edición:Ginebra: OMC, 24 de abril de 2013 [60 p.]
	*Sorj, B., coord. y Fausto, S., coord. (2013). O Brasil e a Governança da América Latina : Que Tipo de Liderança é Possível?. Rio de Janeiro: Fundaçâo Instituto Fernando Henrique Cardoso, IFHC.
	Sorj, B., coord. y Fausto, S., coord. (2013). O Brasil e a Governança da América Latina : Que Tipo de Liderança é Possível?. Rio de Janeiro: Fundaçâo Instituto Fernando Henrique Cardoso, IFHC.
	*Comunidad Andina, CAN. (2013). Dimensión Económica Comercial de la Comunidad Andina. Lima: CAN.
	Comunidad Andina, CAN. (2013). Dimensión Económica Comercial de la Comunidad Andina. Lima: CAN.
	Redação

