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OMC: Primeiro acordo multilateral de 
comércio

De 3 a 6 de dezembro foi realizada em Bali, Indonésia, a 9ª Reunião Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), na qual os países-membros acordaram uma série de medidas 
conhecidas como “Pacote de Bali”.
O consenso alcançado representa um fato relevante para o funcionamento do sistema multilateral 
de comércio por três motivos principais. Em primeiro lugar, é o primeiro acordo multilateral 
alcançado no seio da OMC desde a sua criação, em 1995, e depois de 12 anos de negociações no 
âmbito da Rodada de Doha.
Em segundo lugar, como cada país tem um voto e as decisões são adotadas por consenso, as regras 
de jogo acordadas estabelecem condições mais equitativas para todos os membros, estipulando 
inclusive um tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento e países menos 
adiantados (PMA, uma categoria definida pelas Nações Unidas). Isso difere de muitos acordos 
comerciais regionais, nos quais as assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 
são consideravelmente mais expressivas.
Em terceiro lugar, o Pacote de Bali inclui compromissos sobre alguns temas relevantes como 
facilitação do comércio, segurança alimentar, algodão, subvenções às exportações e contingentes 
tarifários nas importações de produtos agropecuários e acesso a mercados para as exportações dos 
PMA, entre outros.
De qualquer forma, o acordo é limitado em comparação com os objetivos iniciais da Agenda de 
Doha para o Desenvolvimento. É preciso lembrar que essa Rodada foi lançada em 2001 e as 
negociações deveriam ser realizadas sob a modalidade de “compromisso único” (single 
undertaking), ou seja, nenhum assunto ficaria acordado enquanto não houvesse consenso sobre 
todas as questões em discussão. Apesar de se esperar que a Rodada terminasse em 2004, a 
impossibilidade de atingir acordos sobre alguns temas-chave deu lugar a sucessivos adiamentos, 
incluindo a suspensão das negociações em 2011. Nesse mesmo ano abriu-se a possibilidade da 
“colheita precoce”, que implica acordar medidas sobre assuntos específicos, as quais entrariam em 
vigor imediatamente sem excluir a possibilidade de se continuar trabalhando sobre a totalidade 
dos temas da Rodada de Doha. Nesse contexto foi aprovado o Pacote de Bali, cujas características 
mais relevantes são apresentadas a seguir.

O Pacote de Bali

Facilitação do comércio

À medida que as tarifas foram sendo reduzidas mundialmente, como consequência de 
compromissos multilaterais e regionais, assim como de decisões unilaterais, outros obstáculos ao 
comércio ganharam relevância. Entre eles cabe destacar aspectos como os problemas de 
infraestrutura de transporte[1] e os procedimentos alfandegários lentos e/ou complexos que 
facilitam a corrupção.
Neste sentido, o acordo multilateral sobre facilitação do comércio alcançado em Bali é fundamental 
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porque a simplificação dos procedimentos alfandegários pode contribuir para a redução dos custos 
do comércio, por meio de um aumento da velocidade, eficiência e transparência nas operações e 
uma redução da burocracia e da corrupção.
De acordo com as estimativas da OMC,[2] uma queda de entre 10% e 15% dos custos do 
intercâmbio decorrente dos avanços na facilitação do comércio redundaria em benefícios de US$ 
400 bilhões a US$ 1 trilhão, como consequência do seu impacto sobre a expansão dos fluxos de 
intercâmbio e investimento estrangeiro direto.
O acordo inclui também disposições sobre mercadorias em trânsito, as quais se revestem de 
grande importância para países sem saída para o mar como a Bolívia e o Paraguai, cujas 
exportações para o restante do mundo são realizadas majoritariamente por meio de países 
vizinhos.
Além disso, visto que muitos países em desenvolvimento e PMAs não contam com recursos técnicos 
e financeiros para implementar os compromissos para facilitação de comércio, será dado apoio 
para a criação de capacidade. No caso da América Latina e do Caribe (ALC), deve-se mencionar que 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem fornecido assistência técnica e financeira 
aos países da região na matéria. O Banco realiza ações que abrangem uma ampla frente: 
mecanismos para agilizar o trânsito internacional de mercadorias (TIM), programas para melhorar a 
gestão das passagens de fronteira incluindo a infraestrutura de serviço das mesmas, promoção de 
melhorias na gestão alfandegária, capacitação na aplicação de normas e controles fitossanitários, 
entre outras. No caso da América Central, cabe destacar as atividades que se realizam no Corredor 
Pacífico e, na América do Sul, o apoio do BID à integração física da sub-região.
É preciso assinalar que o documento sobre facilitação do comércio aprovado em Bali não é o texto 
final, embora não se esperem mudanças substanciais. A versão revisada e corrigida deveria ser 
adotada pelo Conselho Geral da OMC até julho de 2014 e depois será submetida à consideração 
dos países-membros para sua ratificação, que terão tempo para fazê-lo até 31 de julho de 2015. 
Este novo tratado entrará em vigência quando tiver sido ratificado por dois terços dos membros da 
OMC.

Agricultura e segurança alimentar

O Pacote de Bali inclui diversos compromissos relacionados com agricultura e segurança alimentar. 
As decisões adotadas têm especial relevância para os países da ALC, dada a importância do setor 
agropecuário em suas economias, que em alguns casos têm grande peso no comércio mundial.
Em primeiro lugar, no tocante às subvenções às exportações agrícolas, cabe lembrar que a 
Declaração de Hong Kong de 2005 previa sua eliminação em 2013, objetivo que não foi atingido. 
No Pacote de Bali reafirmou-se o compromisso de conseguir a anulação dessas medidas, mas sem 
estabelecer uma data precisa. Os países determinaram que manterão as subvenções e outras 
medidas de efeito similar em um nível “significativamente inferior” ao consolidado perante a OMC. 
No entanto, ao não ter sido estabelecido um limite quantitativo, abre-se a possibilidade de 
interpretações discricionais.
Deve-se assinalar que as subvenções às exportações geram distorções no comércio mundial.[3] 
Considerando que grande parte dessas ajudas é outorgada por países desenvolvidos e prejudica 
exportadores de países em desenvolvimento, têm um impacto negativo em termos da distribuição 
da renda internacionalmente.
Em segundo lugar, foi acordado estabelecer um mecanismo provisional e negociar um acordo para 
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uma solução permanente sobre os programas de constituição de estoques públicos com fins de 
segurança alimentar nos países em desenvolvimento. Até que o acordo permanente seja adotado, 
esses programas não poderão ser impugnados juridicamente por outros membros da OMC, mesmo 
se os níveis de ajuda interna superarem os limites permitidos.
Deve-se mencionar que as ajudas outorgadas no âmbito da segurança alimentar constituem um 
tema sensível, já que por um lado está em jogo a possibilidade de os países garantirem a segurança 
alimentar da população, mas por outro pode implicar a adoção de medidas inconsistentes com 
normas multilaterais e com efeitos que causem distorção e impactem negativamente outros países 
em desenvolvimento.[4]
Em terceiro lugar, foram tomadas decisões relativas aos contingentes tarifários (ou cotas 
tarifárias).[5] Alguns países consideram que a administração dos contingentes é utilizada como um 
obstáculo para o comércio pela falta de transparência na alocação e uso dos mesmos, o que leva a 
importações inferiores à quantidade permitida. Nesse contexto, acordou-se a realização de 
consultas e fornecimento de informações em caso de subutilização dos contingentes tarifários. 
Quando não se chegue a um acordo e a subutilização continue, o país importador deve aplicar 
alguns dos procedimentos de administração dos contingentes indicados no acordo cujo objetivo é 
aumentar a transparência na sua aplicação.[6] Também se prevê o tratamento especial e 
diferenciado para países em desenvolvimento na administração dos contingentes.
Em quarto lugar, foram reafirmados os compromissos (ainda não cumpridos) de avançar nas 
disciplinas sobre as atuais subvenções às exportações e ajudas internas que distorcem o mercado 
mundial do algodão. Implicitamente, dentro do acordo de acesso livre de direitos e contingentes 
domésticos para os PMAs (ver abaixo), podemos dizer que se acordou melhorar o acesso a 
mercados para o algodão procedente de PMAs. Foi estabelecido um programa de trabalho com o 
objetivo de examinar as medidas com impacto negativo nas vendas externas desse produto. Além 
disso, está prevista a prestação de assistência para o desenvolvimento da produção nesses países.

Acesso a mercados para produtos originários dos PMAs

Em Bali foram estabelecidas algumas disposições tendentes a melhorar o acesso dos PMAs aos 
mercados de outros membros. Por um lado, decidiu-se oferecer acesso livre de direitos e 
contingentes (DFQF, sigla em inglês) às exportações dos PMAs para países desenvolvidos. Apesar 
de muitos países já outorgarem essa preferência, os que não oferecem acesso DFQF a pelo menos 
97% dos produtos exportados pelos PMAs “procurarão” aumentar a cobertura, embora não tenha 
sido estabelecido um compromisso concreto para isso.
Também foram acordadas uma isenção sobre serviços e regras de origem preferenciais 
simplificadas que flexibilizam as condições para que as mercadorias adquiram origem desses 
países e, consequentemente, sejam beneficiadas pelas preferências comerciais outorgadas pelos 
sócios.
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Outros temas

Entre outras questões multilaterais tratadas em Bali também se destacam:
• A incorporação do Iêmen como o país-membro número 160 da OMC.
• A determinação de não apresentar reclamações no sistema de solução de controvérsias da 

OMC a respeito dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (ADPIC
[7]) quando as reclamações estiverem baseadas na afetação de interesses não baseados na 
violação de normas do ADPIC.

• A decisão de não aplicar direitos alfandegários às transmissões eletrônicas.
• A reafirmação do compromisso com a iniciativa de Ajuda para o Comércio, concebida para 

oferecer assistência aos países em desenvolvimento e aos PMAs.

No âmbito plurilateral cabe destacar o compromisso dos países signatários do Acordo sobre 
Contratação Pública[8] de colocar em vigor uma versão revisada do mesmo até março de 2014.[9] 
Como isto envolve apenas 43 países, não faz parte da Declaração Ministerial de Bali.

Reflexões finais

O acordo de Bali representa um avanço para os países-membros da OMC porque permite colocar 
em prática compromissos que favorecem o desempenho do intercâmbio, tanto nos processos de 
facilitação do comércio quanto em outras medidas relativas à agricultura e às exportações dos 
PMAs.
De todo modo, em muitas das decisões só se afirmou a vontade de avançar na liberalização do 
comércio sem compromissos concretos, o que deixa uma considerável margem para a 
discricionariedade e poderia não se traduzir em progressos significativos.
De uma perspectiva mais ampla, cabem algumas reflexões se for comparado o longo processo da 
Rodada de Doha, lançada há 12 anos, com os resultados alcançados em Bali. Primeiro, as recentes 
conquistas no plano multilateral provavelmente continuarão convivendo com o desenvolvimento 
de novos acordos regionais. Como foi explicado em outros números da Carta Mensal INTAL, há 
ambiciosas iniciativas implementadas e também indícios de que elas devem seguir o seu curso. 
Segundo, este desenvolvimento e esta convivência paralela do sistema multilateral com o 
regionalismo apresentam desafios nos quais a OMC deve buscar novos espaços para colocar e 
canalizar sua ação de maneira efetiva. Em terceiro lugar, além das matérias conhecidas e ainda 
pendentes do sistema multilateral – como o caso da agricultura –, o funcionamento do comércio 
global vai colocando novas frentes de debate em que a OMC, mesmo com as suas dificuldades e 
limitações, continua sendo o melhor cenário para atingir acordos e compromissos de amplo 
alcance.
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[1] Veja Mesquita Moreira et al.(2008).
[2]http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/mc9sum_07dec13_s.htm
[3] Os subsídios às exportações favorecem o aumento da produção nos países que recebem ajudas, o que 
tende a diminuir os preços mundiais desses produtos, reduzindo a renda dos exportadores dos países que 
não subsidiam. As ajudas são financiadas com recursos públicos e por meio do pagamento de preços mais 
elevados no mercado interno por parte dos consumidores dos países que subsidiam.
[4] Veja mais sobre esta discussão em Díaz-Bonilla (2013).
[5] Os contingentes tarifários combinam restrições quantitativas (a cota ou contingente) com tarifas: uma 
determinada quantidade de mercadorias pode ser importada em condições preferenciais, ao passo que o 
excedente está sujeito a tarifas mais elevadas.
[6] Este sistema continuará sendo aplicado mesmo que a 12ª Conferência Ministerial da OMC – a realizar-se 
em 2019 - decida não prorrogar as disposições restantes sobre os contingentes. No entanto, os Estados 
Unidos e quatro países da ALC (Barbados, El Salvador, Guatemala e República Dominicana) se reservaram o 
direito de não continuar aplicando-o depois desse período.
[7] Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio.
[8]Apesar de a transparência na contratação pública ter sido excluída da Agenda de Doha, na OMC existem 
duas vias adicionais para a negociação relacionada com compras governamentais: a contratação de serviços, 
regulada pelo Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (ACGS) e pelo Acordo sobre Contratação Pública 
(ACP). Este é um acordo plurilateral (assinado por 43 membros da OMC) que estabelece compromissos em 
matéria de transparência, concorrência e governança na contratação de bens, serviços e obras públicas por 
parte de diversos níveis de governo dos países-membros. Nenhum país latino-americano assinou o acordo, 
embora Argentina, Chile, Colômbia e Panamá sejam observadores. Rozemberg e Gayá (2012).
[9]Veja a Declaração da Reunião do Comitê de Contratação Pública, 3 de dezembro de 2013, e "Curso 
avançado sobre compras públicas para os países do Caribe", em: Carta Mensal INTAL Nº 144, julho de 2008.
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Principais avanços da integração regional 
centro-americana em 2013: Panamá, 

República Dominicana e o acordo com a 
União Europeia

Em 2013 os países da América Central progrediram, tanto dentro da região como em sua inserção 
internacional, em vários aspectos da integração, que foram destacados no âmbito da 42ª Reunião 
de Chefes de Estado e de Governo dos países do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica), 
realizada em Buenaventura, Panamá, no dia 14 de dezembro.
Nos cinco pilares de relançamento da integração (segurança democrática, integração social, 
integração econômica, fortalecimento institucional e mudanças climáticas), os maiores avanços 
foram conquistados, por um lado, no âmbito da integração regional. A entrada do Panamá no 
Subsistema de Integração Econômica se apresenta como um dos passos mais importantes na 
integração do istmo. Por outro lado, a entrada em vigor do pilar comercial do Acordo de Associação 
com a União Europeia reflete o trabalho realizado nas negociações extrarregionais. Além disso, foi 
realizada no âmbito da Cúpula a reunião de Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do 
Sica e do Presidente da Comissão Europeia, na qual se comprometeram a trabalhar para 
impulsionar a entrada em vigor dos pilares de diálogo político e cooperação e acordaram instalar o 
Conselho de Associação para fazer o acompanhamento da implementação do acordo.
Do ponto de vista institucional, foi reafirmado o caráter prioritário do fortalecimento do Sica, e a 
República Dominicana se incorporou plenamente como Estado-Membro do Sica. Esse país terá pela 
primeira vez a Presidência Pro Tempore (PPT) do Sistema no próximo semestre, implementando a 
ordem geográfica pré-estabelecida no Regulamento da PPT. A mesma será por rodízio dos Estados-
Membros a cada seis meses, começando por Belize, seguida pela Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e República Dominicana.
Também foi aprovada a Gazeta Oficial digital do Sica, que garantirá a publicação das resoluções de 
seus órgãos e instâncias e demais instrumentos jurídicos de caráter internacional relativos à integração. 

América Central
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http://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?idn=83295&idm=1
http://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?idn=83295&idm=1
http://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?idn=83295&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=83294&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=83293&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=83293&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=83273&idm=1


O Centro para a Promoção da Micro e Pequena Empresa na América Central (Cenpromype) foi 
encarregado de apresentar uma proposta de Estratégia Regional de Fomento ao Empreendimento 
da América Central e da República Dominicana, assim como de iniciar a execução do Emprende, 
Programa da América Central e da República Dominicana. O Cenpromype busca fortalecer os 
ecossistemas nacionais de empreendimento e sua interação, a partir da inovação em instrumentos 
financeiros, posicionamento da cultura, enfoque diferencial e ferramentas tecnológicas.

Terceira Rodada da União Alfandegária Centro-Americana

Em 27 de novembro foi realizada a terceira rodada de negociação para uma união alfandegária na 
América Central. Entre os principais avanços destaca-se a definição de regulamentos técnicos que 
harmonizam procedimentos, favorecendo assim o comércio regional. Além disso, continua-se 
avançando na incorporação do Panamá ao Subsistema de integração econômica e na 
implementação do Acordo de Associação com a União Europeia.

Mais informações no seguinte link.
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http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=83287&idm=1
http://www.sieca.int/Noticias/NoticiasMostrar.aspx?SegmentoId=1&NoticiaId=140
http://www.sieca.int/Noticias/NoticiasMostrar.aspx?SegmentoId=1&NoticiaId=140
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/diciembre/CP-1710.aspx


Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável 2014-2018 na 

América Central

O Conselho Centro-Americano de Turismo (CCT) aprovou em 28 de novembro o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Turístico Sustentável 2014-2018, que contempla trabalhar em três áreas: 
promoção da região, sustentabilidade e segurança.
O documento foi assinado pelos ministros de Turismo de Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. A Secretaria de Integração 
Turística fará o acompanhamento do mesmo.

Mais informações no seguinte link.
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http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=82303&IDCat=3&IdEnt=11&Idm=1&IdmStyle=1


Integração de fronteiras na América 
Central

No dia 27 de novembro foi realizada a Primeira Reunião de Diretores de Alfândegas da América 
Central, da qual participaram diretores e técnicos das alfândegas da Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. O evento está inserido no Programa Regional de 
Segurança Fronteiriça (Sefro) da Secretaria Geral da Integração Centro-Americana (Sica), que 
busca conseguir uma gestão integrada de fronteiras. Isso implica o trabalho conjunto das 
alfândegas nacionais e do setor privado para facilitar a circulação de bens e pessoas de forma 
segura e a menores custos.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem apoiando a facilitação do comércio na 
região com operações de investimento voltadas para potencializar ao máximo o aproveitamento 
das plataformas de comércio internacional dos países, com o objetivo de garantir a fluidez do 
comércio e oferecer segurança à cadeia de fornecimento, mediante a implementação de processos 
unificados e ações coordenadas nas fronteiras. Isso se evidência nas operações de apoio à 
integração fronteiriça na Costa Rica-Panamá (RG-T2069), o apoio à integração virtual na fronteira 
de El Amatillo, o Apoio à Gestão Integral de Fronteiras (RG-T2261) e os empréstimos em 
programação na Costa Rica (CR-L1066), Colômbia (CO-L1130), Equador (EC-L1066) e Panamá (PN-
L1090).

Mais informações no seguinte link.
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Entra em vigor o Acordo de Associação da 
União Europeia com a Guatemala

No dia 1º de dezembro entrou em vigor o pilar comercial do Acordo de Associação América Central 
- União Europeia (AACUE) para a Guatemala. Assim, está concluída a implementação do tratado em 
todos os países do istmo. Honduras, Nicarágua e Panamá começaram a aplicá-lo em agosto de 
2013, enquanto Costa Rica e El Salvador fizeram o mesmo em outubro.
Segundo a Comissão Europeia, a entrada em vigor do AACUE impactará positivamente o 
crescimento da economia centro-americana, além de estimular a integração entre os seis países do 
istmo.
Enquanto são ratificados os outros dois pilares do acordo, diálogo político e cooperação para o 
desenvolvimento, o correspondente ao comércio será aplicado de maneira provisória, outorgando 
as preferências acordadas.

Textos sobre o assunto:

BID-INTAL. "América Central assina o Acordo de Associação com a União Europeia", Carta Mensal 
N°191, julho de 2012.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=63ade3f7-29cf-4bfb-aaa4-97cf49b6a6c6&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=2199464d-b7c0-474a-8080-3dac0834ec32&lang=pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1183_en.htm
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=e6b4ea93-094a-439b-b87b-553585a6a90f&lang=pt


Memorando de entendimento sobre 
cooperação energética entre Colômbia e 

Estados Unidos

A Colômbia e os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação 
energética. Vão desenvolver em conjunto atividades de assistência técnica, troca de informações, 
questões tecnológicas, regulatórias, financeiras e de política pública, entre outras.

Comunidade Andina
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http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-y-estados-unidos-suscribieron-memorando-entendimiento-materia-cooperacion


Entra em vigor acordo para facilitar 
trânsito fronteiriço entre Peru e Chile

O Acordo-Quadro para a Implementação do Sistema de Controle Integrado, assinado pelo Peru e 
pelo Chile em 2011, entrou em vigor em 6 de dezembro passado. Espera-se que o Acordo favoreça o 
trânsito de pessoas, veículos e bens na fronteira Tacna (Peru)-Chacalluta (Chile), pela agilização e 
simplificação dos trâmites fronteiriços.
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http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B07-13.aspx


Desempenho recente das economias do 
Mercosul. Destaques do Informe Mercosul 

N°18

Recuperação do comércio intrazona na primeira metade de 2013, gestões ativas para a 
reincorporação do Paraguai, ampliação do bloco com novos membros e renovados esforços de 
negociação com a União Europeia. Sintetizando bem, esses são os principais aspectos destacados 
pelo Informe Mercosul N°18, concentrado em analisar a evolução do acordo entre julho de 2012 e o 
primeiro semestre de 2013.
O comportamento dos fluxos comerciais dos países, tanto no interior da zona quanto o direcionado 
a terceiros mercados, foi influenciado pelo contexto macroeconômico e pelas políticas aplicadas. 
Em um cenário internacional de fraca recuperação, caracterizado pela estagnação do comércio 
mundial e de debilitação dos preços de alguns produtos básicos, as economias do Mercosul 
desaceleraram em 2012 e registrariam índices positivos de crescimento em 2013, embora com uma 
apreciável dispersão entre si. Na Argentina e no Brasil a atividade cresceu em 2013 a um ritmo 
levemente superior ao do ano anterior, enquanto o Paraguai registrou uma aceleração significativa 
em resposta a uma safra recorde de soja, considerando que o setor agropecuário é dominante em 
sua estrutura produtiva. A taxa de crescimento do Uruguai foi levemente inferior à de 2012 e a 
Venezuela teria fechado o ano com uma baixa expansão.
No plano global, deve-se partir da desaceleração das vendas externas dos países em 
desenvolvimento desde 2012. Este dado contrasta com o biênio anterior, quando as taxas de 
crescimento do comércio desse grupo de países estavam em torno dos 25% anuais. Os países do 
Mercosul participam do fenômeno. Em 2012 as exportações totais do bloco caíram 2,6% pelos 
menores preços e volumes. Com exceção do Uruguai, as condições climáticas desfavoráveis 
afetaram a agricultura de exportação, o eixo comercial dos países fundadores do Mercosul. Estes 
fatores foram determinantes nos mercados de extrazona, que absorvem 85% das exportações, e 
onde os produtos primários e as manufaturas baseadas em recursos naturais representam mais de 
70% das vendas. A Ásia é agora o principal sócio comercial extrarregional do Mercosul e a China se 

Mercosul
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consolidou como destino das exportações de recursos naturais e fornecedor de manufaturas.
Uma característica singular de 2012 foi a queda do comércio intrazona – superior à dos destinos 
extrazona -, afetado pela redução dos fluxos entre a Argentina e o Brasil. O menor nível do 
intercâmbio interior traduziu a desaceleração da atividade econômica dos países e também as 
práticas comerciais restritivas destinadas a diminuir pressões sobre a frente externa. Esta redução 
dos fluxos internos não acontecia desde 2009, quando houve o contexto recessivo da crise 
internacional.
No entanto, o panorama observado no final de 2013 tem nuances se comparado com o observado 
no ano anterior. Os dados apontam que a Argentina e o Uruguai aumentaram suas exportações 
totais e a expansão do Paraguai é particularmente notável. Mas o Brasil e a Venezuela registram 
quedas das suas vendas externas, porém no primeiro caso a contração seria pequena. Quanto ao 
comércio intrazona, observa-se uma recuperação no primeiro semestre do ano, resultado no qual se 
destaca o ativo comércio do complexo automobilístico, que ocupa mais de um terço do total do 
intercâmbio interno.
A gestão interna do bloco foi marcada desde 2012 pela atenção dos governos à suspensão do 
Paraguai e aos mecanismos para a sua reincorporação. A integração da Venezuela e a 
implementação da normativa comum foi outro aspecto destacado. Além disso, na cúpula de Brasília 
do final de 2012, o bloco avançou em um Acordo de Associação com a Guiana e Suriname, e foi 
aprovado o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao bloco; resta a 
correspondente ratificação legislativa de cada uma das partes para sua entrada em vigência.
A expansão horizontal do Mercosul por meio da incorporação da Bolívia e da Venezuela amplia e 
diversifica a matriz energética do bloco. O Mercosul mostra importantes fluxos de comércio 
energético, especialmente de gás e energia elétrica. Os países que se incorporaram recentemente 
ao bloco (Venezuela), que estão em processo de adesão (Bolívia) ou que poderiam eventualmente 
aderir (Equador) são superavitários em energia. Os dois países sem saída para o mar, Paraguai e 
Bolívia, têm excedentes de energia elétrica e gás, produtos energéticos de capacidade limitada de 
transporte e sua venda para a Argentina e para o Brasil constitui um item muito importante do seu 
comércio. Assim, tudo indica que a estratégia energética ganhará um espaço crescente na agenda 
do bloco.
Com relação às negociações comerciais setoriais, a indústria automobilística ocupou um lugar de 
destaque, especialmente no diálogo entre a Argentina e o Brasil. O intercâmbio do complexo 
automotivo representa 45% do comércio bilateral. Desde o início do Mercosul, os fluxos do setor 
foram motivo de um acompanhamento minucioso e estiveram submetidos a diferentes 
instrumentos de regulação. Em meados de 2013 abriu-se uma nova etapa com o fim da vigência da 
ferramenta de estabelecimento de cotas – o chamado “flex”. Se não for realizado um novo 
compromisso antes de junho de 2014, os países recuperarão a possibilidade de definir as suas 
próprias políticas comerciais.
Por sua vez, o Brasil implementou uma série de estímulos à indústria automobilística para a 
reconversão do setor (Plano “Inova – Carro”) que tem consequências no complexo automotivo 
integrado regionalmente, e que busca fortalecer o desenvolvimento de uma plataforma exportadora 
global localizada no maior sócio do bloco. No mesmo contexto, nos últimos meses a Argentina e o 
Brasil revisaram o Acordo Automotivo que cada um possui com o México. Por outro lado, o Uruguai 
expressou a conveniência de diversificar mercados para aproveitar as potencialidades dos países 
pequenos, e também pretende participar do comércio desse setor, principalmente por meio do 
fornecimento de peças e autopeças.
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A agenda externa do bloco se concentrou nas negociações com a União Europeia (UE) e no 
interesse por uma aproximação com a Aliança do Pacífico (AP). Na reunião ministerial realizada em 
Santiago, Chile, em janeiro de 2013, foi decidido que a UE e o Mercosul começariam seus 
respectivos trabalhos preparatórios internos para projetar as ofertas a serem intercambiadas no 
máximo até o último trimestre de 2013. As conversas estão em curso e parece existir um renovado 
interesse. No entanto, qualquer prognóstico exige cautela já que o prolongado diálogo entre os dois 
blocos teve uma trajetória cíclica que não conseguiu se concretizar em um acordo. A conjuntura 
atual é diferente e as perspectivas de novas associações regionais de outros blocos convidam a ter 
uma nova visão estratégica da conveniência de um eventual acordo UE-Mercosul.
Por outro lado, o Mercosul solicitou sua admissão como membro observador da Aliança do Pacífico 
(AP). Embora a AP não tenha adotado ainda uma definição quanto à admissão do Mercosul como 
bloco, o Paraguai e o Uruguai foram aceitos como países individuais. Cabe lembrar que os quatro 
sócios da AP têm acordos de alcance parcial com o Mercosul. A importância dos dois acordos de 
integração no contexto regional é significativa. Com uma população de 197 milhões de pessoas, os 
países que integram a AP representam 31% do PIB da América Latina. Por sua vez, o Mercosul 
possui uma população de 281 milhões de habitantes e o PIB do bloco alcança 56% do produto 
latino-americano. Quanto à dimensão comercial, enquanto o Mercosul participa com 2,4% das 
exportações mundiais, a AP representa uma fração levemente inferior, 2,2%.
Destaca-se que 80% das importações do Mercosul originadas na AP são de manufaturas, 
principalmente pela importância do setor automotivo aportado pelo México, enquanto nas 
exportações do Mercosul para a AP as manufaturas são inferiores a 60% e os produtos alimentícios 
representam um item importante.
O Informe Mercosul N°18 está disponível no seguinte link.
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Paraguai ratifica protocolo de adesão da 
Venezuela ao Mercosul

O Congresso do Paraguai aprovou o Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, e com isto foi 
concluído o processo de ratificação por parte de todos os países-membros.
Embora faltasse a aprovação do Paraguai, a Venezuela ingressou no Mercosul em julho de 2012, no 
contexto da suspensão do Paraguai da participação das decisões do bloco.
Para mais informações sobre este assunto, consulte o Informe MERCOSUL Nº17 e o Informe 
MERCOSUL Nº18.
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Mercosul: avanços bilaterais em integração 
física

Durante o último mês foram realizados diversos encontros bilaterais entre autoridades de países do 
Mercosul, nos quais foram debatidos assuntos relacionados com a integração física e energética. 
Cabe ressaltar os encontros de ministros das Relações Exteriores de Argentina-Bolívia e Paraguai-
Bolívia, do chanceler do Paraguai com o secretário-geral das Relações Exteriores do Brasil e a 1ª 
Reunião Binacional de Ministros e a 1ª Reunião de Governadores da Fronteira Comum entre a 
Argentina e o Paraguai. Entre os progressos sobre integração física destacados pelas autoridades 
destes dois últimos países se destaca o acordo para avançar no estudo técnico binacional para a 
construção da ponte Eldorado-Mayor Otaño, financiado por uma cooperação técnica não 
reembolsável do BID.
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http://www.mrecic.gov.ar/reunion-de-los-cancilleres-de-la-argentina-y-bolivia
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http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1319
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1319


Focem: saneamento urbano na fronteira 
entre o Brasil e o Uruguai

O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) financiará um projeto de saneamento 
urbano na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que constitui o primeiro programa binacional desse 
tipo na América Latina. As contribuições do Focem serão não reembolsáveis e totalizarão US$ 5,7 
milhões, enquanto US$ 1,9 milhão será aportado por empresas estatais dos dois países.
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http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/7886/2/parlasur/mercosul_financiara_saneamento_urbano_na_fronteira_entre_brasil_e_uruguai_+audio.html
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/7886/2/parlasur/mercosul_financiara_saneamento_urbano_na_fronteira_entre_brasil_e_uruguai_+audio.html


Uruguai implementa guichê único de 
comércio exterior com apoio do BID

O Uruguai lançou o Guichê Único de Comércio Exterior (Vuce, sigla em espanhol), mecanismo pelo 
qual se centralizam e unificam as informações e a documentação necessária para a exportação, a 
importação e o trânsito de mercadorias. O objetivo do Vuce é reduzir os custos do comércio 
exterior por meio da simplificação e da aceleração dos trâmites necessários para concretizar as 
operações.
No desenvolvimento do Vuce, o Uruguai contou com o apoio técnico e financeiro do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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Unasul: Avanços em integração física. 4ª 
Reunião de Ministros do Cosiplan

Os países sul-americanos voltaram a afirmar a importância que outorgam ao processo de 
integração física regional, com o objetivo de alcançar a conectividade de seus territórios de 
maneira sustentável. Este é o resultado principal da 4ª Reunião Ordinária de Ministras e Ministros 
do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da União de Nações Sul-
Americanas (Unasul), realizada em Santiago do Chile em 29 de novembro passado. O encontro 
anual, que ocorre desde 2010, contou com a presença de delegações dos 12 países sul-americanos 
e foi presidido pela ministra de Obras Públicas do Chile em exercício da Presidência Pro Tempore 
do Cosiplan.
As deliberações dos ministros se enquadraram nas diretrizes emanadas da 7ª Reunião Ordinária de 
Chefas e Chefes de Estado e de Governo da Unasul, realizada em Paramaribo, Suriname, em 30 de 
agosto, na qual haviam destacado o fortalecimento da infraestrutura física e a conectividade entre 
os Estados-Membros como um dos pilares da visão estratégica da Unasul de longo prazo, colocando 
ênfase na necessidade de avançar no financiamento de projetos de infraestrutura e interconexão de 
redes de fibra ótica.[1]
A Declaração da 4ª Reunião do Cosiplan contém quatro aspectos que merecem ser destacados:

• Em primeiro lugar, consolida-se a vontade dos países de assumir um maior protagonismo na 
coordenação de temas específicos dentro do Plano de Trabalho. Assim, são distribuídas as 
responsabilidades de coordenação de temas e iniciativas entre os países, fomentando a 
participação proativa das equipes técnicas nacionais, e se promove a cooperação horizontal 
e o intercâmbio de experiências.[2]

• Em segundo lugar, reforça-se a necessidade de explorar novas fontes de recursos para 
financiar estudos de pré-investimento para os projetos de infraestrutura de integração, 
considerando ampliar as fontes de financiamento por meio da participação de entidades 
financeiras públicas, nacionais e regionais. Nessa linha, os ministros expressaram sua 
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vontade de promover uma participação coordenada dos Estados-membros da Unasul na 
próxima reunião de Governadores do BID que será realizada em Salvador em março de 
2014.

• Em terceiro lugar, é enfatizada a importância de continuar com as gestões para avançar no 
estudo da “Rede de Conectividade Sul-Americana para a Integração” sobre a base do que foi 
acordado no mês de agosto pelos ministros das Comunicações.[3]

• Finalmente, destaca-se o interesse por adotar um mecanismo de acompanhamento das 
ações priorizadas no Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012-2022, estabelecendo uma linha 
de base que permita registrar os progressos no tempo e realizar os ajustes necessários.

Cabe enfatizar que a reunião de ministros aprovou o Plano de Trabalho 2014 que reflete as ações 
priorizadas para o seguinte ano, entre as quais se destaca um forte impulso aos temas relacionados 
com o transporte e a logística, com o objetivo de progredir em direção a uma visão sistêmica da 
infraestrutura e identificar ações a nível regional.
Por outro lado, uma parte importante da reunião de Santiago foi dedicada a revisar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Conselho durante 2013. Foi aprovada uma série de documentos que resumem 
os resultados e progressos alcançados nessas ações do PAE que foram priorizadas para o ano em 
curso.
No âmbito da IIRSA[4], Fórum Técnico do Cosiplan, foram apresentados resultados em três áreas 
de trabalho, compilados no Relatório de Atividades 2013 Cosiplan-IIRSA, aprovado pelos ministros:

• Projetos do Cosiplan (Carteira de Projetos e Agenda de Projetos Prioritários de Integração - 
API e Sistema de Informação e Seguimento);

• Metodologias e Ferramentas de Planejamento;
• Processos Setoriais de Integração.

Além disso, foram analisadas as ações empreendidas pelos países no âmbito dos Grupos de 
Trabalho do Cosiplan em matéria de Mecanismos de Financiamento e Garantias, Integração 
Ferroviária e Telecomunicações.

Avanços do Cosiplan-IIRSA em 2013

A. Os Projetos do Cosiplan

Na reunião foi aprovado o Relatório da Carteira de Projetos do Cosiplan 2013, que, entre outros 
temas, analisa a demonstração da sua situação e os avanços dos projetos durante 2012 e 2013. A 
Carteira é composta de 583 projetos de infraestrutura para a integração nos setores de transporte 
(que constituem a maior parte), energia e comunicações, organizados em 48 grupos de projetos e 
nove Eixos de Integração e Desenvolvimento, que alcançam um investimento estimado de US$ 
157,7305 bilhões. Sua fonte de financiamento principal é o setor público (74,5% do total), mas 
também se destaca a presença privada (12,5%) e as parcerias público-privadas (13%).[5] Os 
projetos de passagens de fronteira ganham significativa importância porque desempenham um 
papel-chave para a facilitação da integração e do comércio regional, embora constituam iniciativas 
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mais intensivas em desenvolvimento e coordenação intra e interinstitucional do que em 
investimentos de infraestrutura.
Quanto ao estágio de desenvolvimento dos projetos, também chamado ciclo de vida, 172 projetos 
por um montante de investimento estimado de pouco menos da metade do valor total da Carteira 
se encontram em etapa de execução; 162 se encontram em etapa de perfil (12,5% da Carteira); 164 
projetos em etapa de pré-execução (29,5%); e 85 projetos se encontram concluídos (10,3% da 
Carteira). Cabe mencionar a relativa lentidão com que a carteira avança: 74,1% dos projetos se 
encontram em etapa de perfil desde 2010, e desses, 30% desde 2004.
Além disso, foi aprovado o Relatório de Avanço da Agenda de Projetos Prioritários de Integração 
(API) 2013, que, por um lado, resenha o progresso alcançado durante o ano em metodologias e 
ferramentas de tecnologia para registrar e analisar o estado dos projetos da API e, por outro, 
apresenta um balanço geral do avanço desses projetos. A API é formada por 101 projetos 
individuais de caráter estratégico e de alto impacto para a integração física e o desenvolvimento 
socioeconômico regional, agrupados em 31 projetos estruturados de natureza interdependente, por 
um montante de investimento estimado em US$ 16,7138 bilhões (10,6% do total de investimento 
da Carteira de Projetos do Cosiplan). A maior parte dos projetos da API corresponde ao setor de 
transporte (89,5% do total), e uma parte menor ao setor de energia. 72,2% do investimento 
estimado da API é financiado pelo setor público. A presença privada mediante diversas formas 
contratuais (16,4%) e as parcerias público-privadas (11,4%) contribuem para completar o quadro.
Em relação ao ciclo de vida, 28% dos projetos da API tiveram algum grau de progresso no último 
biênio, entendendo como tal o avanço dos projetos entre etapas e subetapas. Observa-se que 59% 
dos projetos classificados na etapa de perfil e quase 54% dos projetos em pré-execução, 
encontram-se nessas etapas há vários anos, o que poderia comprometer seu calendário de 
conclusão senão for realizada alguma ação no curto prazo. Segundo as estimativas atuais, quase 
80% dos projetos da API estariam concluídos dentro do horizonte de 2022 estabelecido pelo PAE, 
enquanto a maior quantidade destes projetos serão concluídos entre 2013 e 2018 (68%).
A antiguidade dos projetos estacionados na mesma etapa do ciclo, tanto da Carteira como da API, 
convida a refletir sobre possíveis causas explicativas. Nesse sentido, destacam-se três dimensões 
fundamentais para interpretar esses resultados, que, se forem abordadas, poderiam contribuir para 
agilizar o ritmo de execução dos projetos regionais para a agenda de infraestrutura de integração:

i. Avançar em ações para aperfeiçoar estudos de factibilidade de alta qualidade e melhorar o 
grau de preparação dos projetos, tornando-os mais atraentes para as fontes de 
financiamento do investimento.

ii. Explorar novas fontes de recursos e modalidades de financiamento para a realização de 
estudos de pré-investimento, como também para a execução dos projetos, agilizando o 
trânsito de cada projeto entre etapas do ciclo.

iii. Aprofundar a coordenação entre os âmbitos de decisão governamental, particularmente 
entre as pastas de planejamento e da fazenda/economia nos países, a fim de superar os 
obstáculos que se interpõem para chegar a um consenso das decisões de priorização e 
alocação orçamentária para a implementação dos projetos.
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B. Metodologias e Ferramentas de Planejamento

Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o processo de planejamento sustentável da 
infraestrutura na América do Sul, o PAE contempla o desenvolvimento de diversas Metodologias e 
Ferramentas de Planejamento. Durante 2013 trabalhou-se no desenvolvimento, aperfeiçoamento e 
aplicação de:

i. Metodologia de Avaliação Ambiental e Social com Enfoque Estratégico (AASE): completou-se 
a aplicação da metodologia ao projeto “Transporte Multimodal Laguna Merín e Lagoa dos 
Patos” (Uruguai - Brasil) e ao Programa Pehuenche (Argentina), e foi realizada uma reunião 
do Grupo Técnico Executivo (GTE)[6], com o propósito de apresentar os resultados das 
aplicações;

ii. Programas Territoriais de Integração (PTIs): realizaram-se trabalhos orientados para definir 
as diretrizes gerais para a elaboração destes programas, que concluíram com a aprovação do 
documento “PTI, Diretrizes conceituais para sua formulação”, pelos Coordenadores 
Nacionais em sua 22ª Reunião[7]; e

iii. Metodologia de Gestão e Prevenção de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura: desenvolveu-
se uma proposta de metodologia que foi apresentada aos países em reunião do GTE[8]; e

iv. Sistema de Informação Geográfica e Cartografia: avançou-se no desenvolvimento e 
implementação do sistema, mediante uma série de reuniões do GTE sobre a base dos 
lineamentos técnicos básicos aprovados na 3ª Reunião de Ministros do Cosiplan[9] e se 
aprovou uma assistência do Fundo de Iniciativas Comuns da Unasul para continuar com sua 
implementação no próximo ano; e

v. Sistema de Informação dos Projetos do Cosiplan: consolidaram-se em um único sistema as 
informações sobre os Projetos da carteira do Cosiplan, o qual está formado por três 
componentes: o Banco de dados de Projetos do Cosiplan, o Banco de dados dos Projetos 
Estruturados da API, e um Sistema de Monitoramento Permanente (SMP) da API.[10]

C. Processos Setoriais de Integração

Os Processos Setoriais de Integração têm por objetivo identificar os obstáculos de tipo normativo e 
institucional que impedem o desenvolvimento da infraestrutura de integração na região e propor 
ações que permitam superá-los. Durante 2013 o Cosiplan avançou principalmente em dois 
aspectos:

i. Facilitação e Modernização de Passagens de Fronteira: as instituições do Comitê de 
Coordenação Técnica (CCT) da IIRSA (BID, CAF e Fonplata) continuaram fornecendo apoio a 
países e pares de países para o desenvolvimento e manutenção de passagens de fronteira e 
projetos de integração fronteiriça, por meio de programas nacionais ou em passagens 
específicas. Além disso, trabalhou-se sobre uma proposta de “Padrões e Indicadores de 
Gestão para Passagens de Fronteira na América do Sul” apresentada em Reunião do GTE[11];
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ii. Integração Comercial por Envios Postais: propicia a participação das micro, pequenas e 
médias empresas no mercado internacional pela implementação de um sistema de 
exportação e importação utilizando a plataforma logística postal. Os países que 
implementaram o projeto Exporta Fácil (Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai) 
introduziram melhoras e ajustes no sistema. A realização de uma visita de monitoramento 
do projeto Exporta Fácil na Colômbia contribuiu para dialogar com o Governo e sensibilizar 
as instituições envolvidas sobre sua importância estratégica. Finalmente, desenvolveu-se 
um estudo sobre levantamento de melhores práticas em processos alfandegários postais de 
importação, que foi apresentado em reunião do GTE.[12]

As atividades resenhadas mostram que 2013 foi um ano intenso no âmbito do trabalho do Cosiplan. 
Foram realizadas duas reuniões de nível ministerial, quatro reuniões de coordenação do plano de 
trabalho e 18 reuniões técnicas, fruto das quais se produziram duas publicações e sete documentos 
técnicos.
Na 4ª reunião de Ministros do Cosiplan, as autoridades valorizaram o trabalho realizado e 
ratificaram sua vontade de continuar com os esforços em prol de conseguir uma efetiva 
conectividade territorial, no âmbito do compromisso assumido pela Unasul com a integração física 
da América do Sul, apresentada na aprovação de ações concretas e no calendário de atividades do 
Plano de Trabalho 2014.
Para 2014, um dos principais desafios consiste em aperfeiçoar o papel do Conselho para conseguir 
tornar efetivo o financiamento dos projetos da Carteira e, em especial, dos que integram a API, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social sustentável da região.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Infraestrutura física na cúpula de Unasul”, Carta Mensal N°205, setembro de 
2013.

• BID-INTAL. “Unasul apoia a Rede de Conectividade Sul-Americana para a Integração”, Carta 
Mensal N°205, setembro de 2013.

• BID-INTAL. “Chile assume Presidência Pro Tempore do Cosiplan”, Carta Mensal N°206, 
outubro de 2013. 
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[1] Veja Declaração de Paramaribo, 7ª Reunião Ordinária de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da 
Unasul no site da IIRSA 
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_paramaribo2013_declaracion.pdf
[2] A coordenação dos temas do Plano de Trabalho foi distribuída da seguinte maneira: Argentina: Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), Site do Cosiplan e Passagens de Fronteira em conjunto com o Chile; Brasil: 
Mecanismos de Financiamento e Garantias, Portos e Integração Aérea; Chile: Gestão de riscos e Catástrofes 
na Infraestrutura e Passagens de Fronteira em conjunto com a Argentina; Equador: Planejamento Integral em 
conjunto com a Venezuela; Paraguai: Telecomunicações; Peru: Transporte de Carga e Logística; e Venezuela: 
Planejamento Integral em conjunto com o Equador.
[3] Veja 3ª Reunião de Ministros das Comunicações (8 de agosto de 2013, Lima, Peru) no site da IIRSA 
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=226
[4] Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana www.iirsa.org
[5] Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan em 4 de outubro de 2013 www.iirsa.org/proyectos
[6] Veja GTE sobre a Metodologia de Avaliação Ambiental e Social com Enfoque Estratégico (24 de setembro 
de 2013, Santiago do Chile) no site da IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=229
[7] Veja 22ª Reunião de Coordenadores Nacionais da IIRSA (25 de junho de 2013, Lima, Peru) no site da 
IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=220
[8] Veja GTE sobre a Metodologia de Prevenção de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura Sul-Americana (25 
de setembro de 2013, Santiago do Chile) no site da IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=230
[9] Veja 3ª Reunião Ordinária do Cosiplan (16 de novembro de 2012, Lima, Peru) no site da IIRSA 
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=204
[10] O Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan foi apresentado na Reunião do GTE sobre API e SMP 
(27 e 28 de agosto de 2013, Rio de Janeiro, Brasil). Veja site da IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?
Id=227
[11] Apresentada na reunião do GTE sobre Passagens de Fronteira (11 de abril de 2013, Buenos Aires, 
Argentina). Veja no site da IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=218
[12] Apresentado na reunião do GTE sobre Integração Comercial por Envios Postais (27 de setembro de 2013, 
Santiago do Chile). Veja no site da IIRSA http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=225
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Segunda Rodada do Acordo Transatlântico 
sobre Comércio e Investimento

De 11 a 15 de novembro foi realizada em Bruxelas a segunda rodada de negociações comerciais 
entre a União Europeia e os Estados Unidos pelo Acordo Transatlântico sobre Comércio e 
Investimento (ATCI). As negociações se concentraram em investimento, serviços e temas 
regulatórios. Este último constitui um dos principais desafios, já que se busca fazer com que os 
sistemas regulatórios das duas partes sejam mais compatíveis. O documento “The Regulatory Part 
of TTIP” da Comissão Europeia aponta, entre outras coisas, os principais benefícios de coordenar 
regulações e como elas podem afetar o comércio por meio de barreiras, custos ou duplicações 
considerados desnecessários.
A primeira rodada havia sido realizada em julho e a próxima está prevista para dezembro, ambas 
em Washington.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, Carta 
Mensal N°204, agosto de 2013.
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INT realiza workshop regional sobre 
estatísticas de comércio

O Setor de Integração e Comércio (INT) e seu Instituto para a Integração da América Latina e do 
Caribe (Intal) organizaram na cidade de San José da Costa Rica, de 19 a 21 de novembro de 2013, 
um workshop sobre Metodologias de registro estatístico dos fluxos de comércio em países centro-
americanos e no México, com ênfase nos Regimes Especiais de Comércio (REC).
A realização do workshop faz parte das atividades de cooperação técnica, gestão de conhecimento 
e permanente atualização do Sistema de Informação sobre Integração e Comércio (INTradeBID), e 
teve dois objetivos:

• Favorecer o intercâmbio de experiências e a cooperação entre os organismos estatísticos 
especializados dos países convocados para buscar vias de harmonização estatística na 
região.

• Melhorar a qualidade das informações incluídas no DataIntal por meio de um maior 
conhecimento e divulgação do tratamento metodológico que cada país dá às suas cifras de 
comércio exterior e em particular aos fluxos associados com os REC.

Na atividade foram apresentadas as ferramentas do INTradeBID colocadas à disposição dos 
usuários nos portais da internet, discutiram-se os mecanismos e procedimentos utilizados para 
processar as informações estatísticas e foi apresentado um estudo preliminar sobre as 
metodologias aplicadas pelos países convocados. Foram muito relevantes as oportunidades para o 
intercâmbio de perguntas, conhecimentos e boas práticas, assim como das dificuldades 
enfrentadas no processamento da informação estatística visando refletir em conjunto sobre 
possíveis soluções.
Participaram do evento funcionários públicos dos seguintes países: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. O evento foi 
enriquecido com a participação de uma representante da Divisão de Capacidade do Estado do 
Setor de Instituições para o Desenvolvimento do BID, dado seu envolvimento nos processos de 
melhoria dos sistemas de estatística da região. Também houve a colaboração de representantes da 
Divisão de Estadísticas de Comércio Internacional das Nações Unidas e do Centro Regional de 
Assistência Técnica para a América Central, o Panamá e a República Dominicana (Captac-RD) do 
Fundo Monetário Internacional, que revisaram as recomendações internacionais sobre a matéria.
Como resultado do workshop será publicada em breve uma Nota Técnica sobre a literatura 
metodológica de referência e a aplicação por parte dos países dessas metodologias de registro 
estatístico. O documento recolherá os principais problemas tratados e servirá como respaldo 
metodológico para o DataIntal.

Para baixar as apresentações realizadas, a agenda do evento e a lista de participantes, por favor, 
acesse o seguinte link.
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O Setor de Integração e Comércio (INT) e seu Instituto para a Integração da América Latina e do 
Caribe (Intal) organizaram na cidade de San José da Costa Rica, de 19 a 21 de novembro de 2013, 
um workshop sobre Metodologias de registro estatístico dos fluxos de comércio em países centro-
americanos e no México, com ênfase nos Regimes Especiais de Comércio (REC).
A realização do workshop faz parte das atividades de cooperação técnica, gestão de conhecimento 
e permanente atualização do Sistema de Informação sobre Integração e Comércio (INTradeBID), e 
teve dois objetivos:

• Favorecer o intercâmbio de experiências e a cooperação entre os organismos estatísticos 
especializados dos países convocados para buscar vias de harmonização estatística na 
região.

• Melhorar a qualidade das informações incluídas no DataIntal por meio de um maior 
conhecimento e divulgação do tratamento metodológico que cada país dá às suas cifras de 
comércio exterior e em particular aos fluxos associados com os REC.

Na atividade foram apresentadas as ferramentas do INTradeBID colocadas à disposição dos 
usuários nos portais da internet, discutiram-se os mecanismos e procedimentos utilizados para 
processar as informações estatísticas e foi apresentado um estudo preliminar sobre as 
metodologias aplicadas pelos países convocados. Foram muito relevantes as oportunidades para o 
intercâmbio de perguntas, conhecimentos e boas práticas, assim como das dificuldades 
enfrentadas no processamento da informação estatística visando refletir em conjunto sobre 
possíveis soluções.
Participaram do evento funcionários públicos dos seguintes países: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. O evento foi 
enriquecido com a participação de uma representante da Divisão de Capacidade do Estado do 
Setor de Instituições para o Desenvolvimento do BID, dado seu envolvimento nos processos de 
melhoria dos sistemas de estatística da região. Também houve a colaboração de representantes da 
Divisão de Estadísticas de Comércio Internacional das Nações Unidas e do Centro Regional de 
Assistência Técnica para a América Central, o Panamá e a República Dominicana (Captac-RD) do 
Fundo Monetário Internacional, que revisaram as recomendações internacionais sobre a matéria.
Como resultado do workshop será publicada em breve uma Nota Técnica sobre a literatura 
metodológica de referência e a aplicação por parte dos países dessas metodologias de registro 
estatístico. O documento recolherá os principais problemas tratados e servirá como respaldo 
metodológico para o DataIntal.

Para baixar as apresentações realizadas, a agenda do evento e a lista de participantes, por favor, 
acesse o seguinte link.
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Exportações da America Latina registram 
crescimento lento pelo segundo ano 

consecutivo

Em 2013, as exportações da América Latina estagnaram, resultando em um segundo ano 
consecutivo de baixo crescimento (link).
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Novas negociações comerciais, assinatura 
de vários acordos e aprofundamento de 

acordos vigentes: Atualização do IJI 
agosto–outubro

A quarta atualização trimestral do IJI em 2013, que abrange de 1º de agosto a 31 de outubro, inclui 
a assinatura de cinco acordos, o início de três negociações comerciais, a entrada em vigor de dois 
TLCs e o aprofundamento de três acordos vigentes.
Nesses meses foram assinados dois acordos entre países da região (TLC Colômbia-Panamá e AAP 
Panamá-Trinidad e Tobago) e três com países extrazona (Chile-Tailândia, Colômbia-Israel, 
Honduras e Canadá).
Foram incorporadas às “Negociações Avançadas” duas iniciativas que tiveram sua primeira rodada 
de negociação nos últimos meses (México–Panamá, El Salvador–Trinidad e Tobago). Além disso, 
somaram-se as negociações entre Peru e Turquia, que anunciaram o início das negociações para o 
mês que vem.
No mesmo período, entrou em vigência a parte comercial do Acordo de Associação entre a UE e a 
América Central para a Costa Rica e El Salvador. Além disso, a Guatemala colocou em vigor o TLC 
unificado entre a América Central e o México.
Entre os acordos vigentes, destacam-se algumas modificações ou renegociações como o Acordo 
modificatório do TLC Chile – Canadá, que atualiza alguns capítulos e incorpora um sobre Serviços 
Financeiros; e a conclusão das negociações do Peru e da Tailândia para transformar os protocolos 
vigentes em um acordo TLC. Por sua vez, o Panamá e o Chile acordaram revisar o TLC com o 
objetivo de ampliar e aprofundar o âmbito de colaboração, investimentos, serviços financeiros e as 
compras públicas.

Também registraram-se outras novidades relevantes nos seguintes acordos:
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Para mais detalhes, acesse Instrumentos Jurídicos de Integração.
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Outsource2LAC destaca-se como o evento 
mais importante de outsourcing e 

offshoring da América Latina e do Caribe

Pelo terceiro ano consecutivo, o ¨Outsource2LAC¨, Fórum Latino-Americano e do Caribe de 
Outsourcing e Offshoring, reuniu em um mesmo local empresários de destaque no setor de serviços 
globais e clientes potenciais da Ásia, Europa e América do Norte (link).
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Outras Atividades do BID
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Ninety-six percent of banks in Latin 
America and Caribbean view small and 

medium enterprises as important clients 
(unicamente em inglês)

An annual survey of banks in Latin America and the Caribbean regarding the small and medium 
enterprise (SME) sector shows overwhelming interest in SMEs as banking clients (link).
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BID abre as portas para inventores com o 
evento DemandSolutions

Durante dois dias, a sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Washington se 
transformou em um ponto de encontro para inventores, empreendedores e outros inovadores 
interessados em descobrir novas maneiras de melhorar a qualidade de vida na América Latina e no 
Caribe.
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Costa Rica vai melhorar a infraestrutura 
viária e portuária com apoio do BID

A Costa Rica modernizará a sua infraestrutura viária e portuária, melhorando o transporte de 
pessoas e bens e fortalecendo o comércio e a integração regional, por meio de um empréstimo de 
US$ 400 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de um empréstimo de US$ 
50 milhões do Fundo de Cofinanciamento da China para a América Latina.
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OECD. “Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”. 
Report by the OECD Working Party on SMEs and 
Entrepreneurship, 2009.

O objetivo deste trabalho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) é mostrar as barreiras que dificultam e os fatores que impulsionam a internacionalização 
das pequenas e médias empresas (PMEs). Além disso, e com base em estudos realizados 
principalmente em países desenvolvidos, o documento sugere melhoras no desenho das políticas 
públicas sobre essa matéria.
O relatório defende que as principais barreiras que limitam a inserção externa das PMEs são a 
escassez de capital de giro para financiar exportações e a falta de capacidades gerenciais – 
incluindo tempo, conhecimento e contatos internacionais. Isso limita suas possibilidades de 
identificar oportunidades de negócio, analisar mercados estrangeiros e estabelecer contato com 
clientes potenciais. Em outras palavras, as PMEs enfrentam fortes barreiras de informação.
Entre as principais motivações para a internacionalização das PMEs, o relatório destaca as 
oportunidades de crescimento, rentabilidade e economias de escala, em oposição à dependência 
de mercados internos, menores e mais limitados. O trabalho ressalta a existência de um círculo 
virtuoso entre conhecimento e internacionalização: a capacidade gerencial pode impulsionar a 
internacionalização, que por sua vez pode desencadear efeitos sobre o conhecimento e a inovação, 
tais como investimento em pesquisa e desenvolvimento, melhoras de produtos, entre outros. O 
documento também avalia os enfoques metodológicos dos estudos comentados como pesquisas 
quantitativas de grande escala, estudos de caso qualitativos, entre outros.
As recomendações da OCDE se concentram em que os programas sejam desenhados em conjunto 
com os possíveis beneficiários, em uma parceria público-privada. O trabalho convida os policy 
makers a se perguntarem se esses programas têm realmente as medidas apropriadas para enfrentar 
as barreiras identificadas (de acordo com as melhores práticas internacionais) e se as PMEs estão 
suficientemente informadas sobre a existência desses programas.
Apesar de uma recomendação de alcance mínimo consistir em que as agências impulsionadoras 
desses programas deveriam mostrá-los de forma transparente por meio da internet, reconhece-se 
que isso não basta. O fato de as informações se encontrarem potencialmente disponíveis não 
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implica que as PMEs façam uso delas, por isso devem ser colocadas ao seu alcance por vias 
criativas de divulgação.
Este trabalho pode servir de guia para os policy makers no desenho e execução das políticas de 
apoio das PMEs para aumentar sua efetividade. Da perspectiva da América Latina, é interessante 
contar com um diagnóstico da OCDE, encontrando, por um lado, que muitos dos problemas que as 
PMEs enfrentam são comuns a países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por outro lado, embora 
o tamanho limitado do mercado interno seja visto como uma possível motivação das PMEs para se 
internacionalizarem, o entorno macroeconômico não é destacado como uma barreira nos países 
objeto da pesquisa. Esta constitui uma importante diferença com relação à América Latina, onde as 
flutuações da atividade econômica foram historicamente um fator negativo para a 
internacionalização das pequenas empresas.

OECD. “Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”. Report by the OECD Working Party 
on SMEs and Entrepreneurship, 2009.
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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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*Fontagné, L.; Gourdon, J. y Jean, S. (2013). Transatlantic Trade: 
Whither Partnership, Which Economic Consequences?. París: 
CEPII.

Autor:Fontagné, Lionel; Gourdon, Julien; Jean, Sébastien
Título:Transatlantic Trade : Whither Partnership, Which Economic 
Consequences?
Otros responsables:Centre d'Etudes Prospectives et d'Information 
Internationales, CEPII
Edición:París: CEPII, September 2013 [12 p.]
Temas:<ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES><POLITICA 
ARANCELARIA><INVERSIONES><IMPORTACIONES>
Geográficos:<ESTADOS UNIDOS><EUROPA>

Resumen:The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is 
much more than another preferential trade agreement project: it aims to 
link the world's two biggest economic entities. The initiative seems 
motivated by the stalemate in multilateral negotiations, the competition 
between trade agreements, and the willingness of the two partners to 
retain their leading positions in world trade, or at least to limit their loss 
of influence...

Accesos al documento:
332.135 / FON-TRA / 2013
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aquí.

Bibliografía Destacada del Mes
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*Elms, D. y Low, P. (2013). Global Value Chains in a Changing 
World. WTO; Fung Global Institute; Temasek Foundation.

Autor:Elms, Deborah K.; Low, Patrick
Título:Global Value Chains in a Changing World
Edición:WTO; Fung Global Institute; Temasek Foundation, November 2013
 [436 p.]
ISBN:978-92-870-3882-1
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><INTEGRACION 
PRODUCTIVA><CADENAS DE VALOR><PRODUCTIVIDAD>

Resumen:The global value chain phenomenon promotes integration on 
multiple levels. Today' s international production systems confound 
traditional ways of looking at investment, production, finance, information 
systems and technology. These can no longer be seen as separate, 
meriting distinct attention and discrete policy treatment. The international 
fragmentation of production has generated the opposite of fragmentation - 
a complex networked system of production and consumption with 
innumerable moving, interactive parts...

Nota de contenido:
Foreword and Introduction
Part I: Changing features of global value chains
Part II: Why and how we measure trade in value-added terms
Part III: Some issues for supply chain managers
Part IV: Plugging into supply chains designing policy for a changing world

Accesos al documento:
314.74 / ELM-VAL / 2013
Documento Electrónico
Texto completo. Sino pudo acceder haga click aquí.
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*United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD. Regional Dialogue on Promoting Services Development 
and Trade in Latin America and the Caribbean [Santiago de 
Chile, 11 al 13 de noviembre de 2013]. Geneva: UNCTAD.

Título:Documents
Reunión:Regional Dialogue on Promoting Services Development and Trade 
in Latin America and the Caribbean (LAC) [11 al 13 de noviembre de 2013
 :Santiago de Chile]
Organizadores:United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA; Universidad de 
Chile
Edición:Geneve: UNCTAD, November 2013 [p.v.]
Temas:<COMERCIO DE SERVICIOS><DESARROLLO ECONOMICO><POLITICA 
COMERCIAL><DESARROLLO SOSTENIBLE>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:This Dialogue aims to bring together stakeholders from different 
countries and regions within LAC and various development partners and 
donors to (i) exchange views on the topic of promoting services sector 
development and trade-led growth, and (ii) identify elements of a LAC 
agenda relating to policy-making and trade negotiations in services. 
Participants will: a) share information about emerging trends and 
challenges that the region is confronting with regard to development and 
trade promotion of services; b) share national and regional experiences in 
connection with capacity building and trade in services, identifying best 
practices in the region; c) share findings and lessons learnt from on-going 
projects aimed at creating capacity and trade in services in the region and 
d) identify areas of interest and priority for the region for research and 
capacity building activities to promote services sector development and 
services trade. The specific issues that this Regional Dialogue will cover 
include: achieving sustainable development and job creation through the 
services sector; designing strategies for services sector development at 
the national level; tackling the challenges of policy formulation and 
implementation; enhancing stakeholders involvement in services policy 
making and negotiations; the landscape of services trade and cooperation 
initiatives for increased services trade in LAC; an agenda for services 
development and trade in the LAC region; partnerships to promote the 
services supply and export capacity.
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Nota de contenido:
·  Agenda
·  Developing a Trade Policy Framework for Jamaica: Exploiting Trade 
Opportunities for the Achievement of Sustainable and Inclusive 
Development
·  Evaluación de los servicios y el comercio de servicios en los países 
andinos. Volumen I (2008)
·  Evaluación de los servicios y el comercio de servicios en los países 
andinos. Volumen II (2008)
·  Services Policy Reviews
·  UNCTAD's work on the services economy

Accesos al documento:
HS FOROS-UNCTAD 20131111
Documento Electrónico
texto completo.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a01.pdf
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a03.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a03.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a04.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a04.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a04.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a04.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a05.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13197a06.pdf
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=380
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