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Medidas Sanitárias e Fitossanitárias: 
oportunidades e desafios para a América 

Latina e o Caribe

O propósito principal das medidas sanitárias e fitossanitárias (MSF) é a proteção da saúde das 
pessoas e dos animais, e a preservação dos vegetais.[1] Com elas se busca garantir a inocuidade 
dos alimentos e evitar a propagação de doenças e pragas. Apesar de estes serem objetivos 
legítimos das políticas públicas, as MSFs podem ser utilizadas com fins protecionistas, afetando 
principalmente o setor agroalimentar. Neste contexto, dada a grande participação de produtos 
agropecuários e de alimentos nas exportações dos países da América Latina e do Caribe (ALC), o 
cumprimento das MSFs constitui um desafio importante.
As MSFs fazem parte de um grupo amplo de medidas não tarifárias (MNA) cujo papel crescente se 
opõe à redução das tarifas, no âmbito das negociações multilaterais e regionais. Mesmo que 
existam compromissos em termos de redução de MNAs, seu uso se ampliou nos últimos 20 anos, 
tanto em termos de produtos afetados quanto de países que as utilizam (OMC, 2012), o que em 
parte é consequência de as MNAs serem menos transparentes (sua incidência é menos evidente) e 
mais difíceis de controlar do que as tarifas. De acordo com a UNCTAD (2013), as MNAs mais 
aplicadas pelos países de alta renda, afetando a mais produtos e a um valor maior do comércio, são 
os obstáculos técnicos ao comércio (OTC) e às MSF.[2]
Daí a importância da regulamentação internacional sobre MSFs, que, apesar de não ser nova, foi 
retomada a partir da 9ª Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Bali 
em dezembro de 2013.
O Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT, sigla em inglês) de 1947 autorizava 
os países a adotar as medidas necessárias para proteger a saúde e a vida das pessoas e dos animais 
ou para preservar os vegetais, sempre que não constituíssem um meio de discriminação 
injustificável ou uma restrição ao comércio. O Acordo sobre a Aplicação de MSFs da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em vigor desde 1995, mantém esse objetivo e acrescenta princípios, 
entre os quais se destacam:

• Medidas baseadas em princípios científicos.
• Harmonização com as normas internacionais das “três organizações irmãs”: a Comissão 

Mista do Codex Alimentarius (Codex), a Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária 
da FAO (CIPF) e a Organização Internacional de Epizootias (OIE).[3]

• Não discriminação arbitrária ou injustificável entre origem nacional e estrangeira.
• Equivalência: conquista do mesmo nível de proteção com medidas diferentes.
• Regionalização: o reconhecimento de zonas livres de pragas ou doenças, que podem ser 

parte ou a totalidade de um ou vários países.
• Transparência: exige a notificação de novas medidas ou modificações das existentes que 

afetem o comércio.
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É importante destacar, além dos apontados, o “princípio de precaução” ou enfoque precautório 
(incluído no art. 5.7 do Acordo), que respalda a adoção de medidas de precaução temporárias 
quando a evidência científica não for suficiente para decidir sobre a inocuidade dos produtos ou 
processos. Os países que adotam as MSFs devem obter a informação adicional necessária para uma 
avaliação mais objetiva do risco de modo de revisar as MSFs “em um prazo razoável”. O problema 
principal deste enfoque é o risco de sua utilização discricionária e por um longo período, já que 
não há um consenso sobre o que deveria ser considerado “prazo razoável”.
A proibição imposta pela UE às importações dos Estados Unidos de carne tratada com hormônios 
se baseou neste princípio, embora não tivesse caráter provisório, e originou um caso no Órgão de 
Solução de Divergências da OMC. Na atualidade, este tema é parte das negociações do Acordo 
Transatlântico sobre Comércio e Investimentos (ATCI): os Estados Unidos buscam que as MSFs só 
se baseiem em evidência científica, enquanto a posição da UE mantém o princípio de precaução.
Além disso, o Acordo prevê assistência técnica e tratamento diferenciado para os países em 
desenvolvimento (PED) para ajudá-los a aplicar o Acordo e aproveitar suas vantagens. A iniciativa 
conjunta do Fundo para a Aplicação de Normas e o Fomento do Comércio[4] (STDF, sigla em 
inglês), por exemplo, está destinada a ajudar os PEDs a reforçarem suas capacidades para aplicar 
as normas e recomendações sanitárias e fitossanitárias.
No denominado “Pacote de Bali”, alcançado em dezembro de 2013, destaca-se o Acordo sobre 
Facilitação do Comércio (FC), que busca a simplificação de procedimentos alfandegários para que 
os bens circulem pelas fronteiras de forma mais eficiente e se reduzam os custos do comércio. Este 
Acordo se vincula, entre outros, com o Acordo MSF, considerando que as autoridades 
quarentenárias aplicam os princípios desta norma nos controles implementados na fronteira. Uma 
primeira avaliação dos dois acordos poderia sugerir que alguns artigos poderiam estar em conflito. 
O Acordo FC, por exemplo, sustenta que os bens perecíveis (Art. 7.9) devem ser liberados no prazo 
mais curto possível, o que poderia limitar o direito dos países de tomar as MSFs necessárias. No 
entanto, a OMC (2014) assinala que este tipo de conflito é abordado nas Disposições Finais, onde 
se estabelece que “… nada do disposto no presente Acordo será interpretado no sentido de reduzir 
os direitos e as obrigações que correspondem aos Membros em virtude do Acordo sobre Obstáculos 
Técnicos ao Comércio e do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias” 
(parágrafo 6). Além disso, o trabalho da OMC sustenta que vários artigos dos Acordos FC e MSF vão 
no mesmo sentido. O primeiro, por exemplo, estabelece que os países-membros devem publicar 
prontamente, de maneira não discriminatória e facilmente acessível, as restrições ou proibições em 
matéria de importação, exportação ou trânsito (Art. 1), o que reforça os princípios do Acordo MSF 
detalhados acima e as disposições do Anexo C.
Cabe destacar que a OMC encoraja os países a utilizar as normas, diretrizes e recomendações 
internacionais, mas cada país mantém a soberania de aplicar as MSFs que considerar adequadas. 
Neste sentido, é importante ressaltar que o Acordo não estabelece as MSFs, mas sim as diretrizes 
para sua utilização. O Comitê de MSF da OMC é o fórum de consultas e negociações sobre medidas 
concretas que afetam o comércio, e tem o objetivo de garantir a aplicação do Acordo. Além dos 
países-membros da OMC, as “três organizações irmãs” participam como observadores.
Ao amparo do Acordo MSF, os países podem expor à OMC suas preocupações sobre os requisitos 
impostos por outros países-membros. De 1995 a 2013, foram apresentadas 368 Preocupações 
Comerciais Específicas (PCE) ao Comitê MSF,[5] das quais 141 foram informadas como resolvidas e 
31 como resolvidas parcialmente, mas não foi comunicada solução para as 196 restantes.[6] Cabe 
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Além disso, um país-membro pode remeter uma controvérsia ao Órgão de Solução de Divergências 
da OMC quando considerar que está sendo afetado pelo não cumprimento de algum princípio do 
Acordo. Desde 1995 foram iniciadas 41 divergências perante a OMC sobre supostas barreiras 
sanitárias, e os mais demandados são a União Europeia (UE), os Estados Unidos e a Austrália. Do 
total de controvérsias, seis foram realizadas por países da América Latina (Quadro 1).[7]

destacar a ativa participação dos PEDs levando os casos à OMC: das 368 colocações, 112 foram 
realizadas por algum país da América Latina e do Caribe (Gráfico 1). Os países da região que mais 
apresentaram PCEs no período são Argentina (40), Brasil (28), México (8), Equador (8) e Chile (7). 
Os textos de cada uma dessas PCEs podem ser consultados no Módulo MSF da INTradeBID.

Fonte: Elaboração própria com dados da OMC (G/SPS/GEN/204/Rev.14).

Gráfico 1. MSF. Preocupações Comerciais Específicas levadas à OMC

Total e por países da América Latina e do Caribe (ALC)
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Além do âmbito multilateral, as MSFs constituem um tema-chave dos acordos e negociações 
regionais e bilaterais que envolvem países da região. Vários acordos incluem compromissos 
específicos sobre transparência e equivalência.[8] De qualquer maneira, é importante apontar que 
a maioria dos acordos regionais simplesmente repete o texto do Acordo MSF: os compromissos não 
vão além do que os países já haviam assumido no âmbito multilateral. Para os países da região, a 
maior vantagem dos TLCs em matéria de liberalização comercial de produtos agrícolas reside na 
redução das tarifas (OECD, 2011). Alguns desafios importantes para os países latino-americanos se 
referem:

• À exigência de que a medida sanitária outorgue ao país exportador o mesmo nível de 
proteção sanitária ou fitossanitária e implique o mesmo nível de risco que os do país 
importador;

• Aos altos padrões exigidos para o reconhecimento de equivalências em matéria de sistemas 
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EUA 2008

5

Procedimento 
sobre o 

cumprimento 
em andamento

2003Produtos 
biotecnológico
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EUAArgentina Limões Em fase de 
consultas

2012

Produtos 
animais

EUA 2012

6

Grupo especial 
constituído

1

Estado

Equador Frutos frescosTurquia

Reclamante Demandado AnoProduto/Tema

2001

Divergências 
resolvidas ou 

terminadas

2003

3 UEArgentina
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Nicarágua Feijão pretoMéxico

Fonte: OMC (Índice de divergências por Acordo).

Quadro 1. Colocações de países da América Latina e do Caribe perante o 
Órgão de Solução de Controvérsias da OMC sobre o Acordo MSF
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e resultados sanitários e fitossanitários;
• À desconfiança quanto aos sistemas fitozoossanitários dos sócios comerciais de menor 

desenvolvimento relativo (OMC, 2004; CODEX, 2003).

Outros fatores que dificultam que os PEDs cumpram os altos padrões sanitários impostos pelos 
países mais desenvolvidos se referem aos altos investimentos necessários em infraestrutura de 
controle e equipamento para o diagnóstico de pragas e doenças animais, e à capacitação técnica 
dos profissionais envolvidos (UNCTAD, 2013). Neste sentido, as parcerias entre os setores público 
e privado podem melhorar a capacidade para administrar os riscos sanitários e fitossanitários, 
além de melhorar o acesso a mercados. Um relatório do STDF e do BID (2012) destaca algumas 
parcerias público-privadas formadas na região que foram bem-sucedidas para melhorar a 
capacidade sanitária dos entes envolvidos, tais como:

• Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Bolívia), que controlou a doença em 
algumas zonas do país;

• Rede de laboratórios privados do Serviço Nacional de Pesca (Chile), que permitiu cumprir 
padrões internacionais nos produtos pesqueiros, conseguindo exportá-los para grandes 
mercados;

• Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa, Argentina), que tem mantido a 
Patagônia como uma zona livre de doenças e pragas.

Padrões privados

É importante assinalar, por outro lado, o papel crescente dos padrões privados e processos de 
certificação no comércio mundial de alimentos, que ao contrário das MSFs são de cumprimento 
voluntário. São medidas impulsionadas por empresas privadas ou grupos de empresas e cujo 
alcance não inclui apenas a segurança dos alimentos, mas também questões éticas, ambientais e 
sociais. Na prática implicam, por um lado, maiores restrições de acesso a mercados considerando 
que, além de cumprir os requisitos sanitários oficiais impostos pelos governos dos países 
importadores, as empresas exportadoras têm que atender os padrões exigidos pelas empresas 
importadoras. Não obstante, por outro lado, cria oportunidades para ganhar nichos de mercado que 
valorizam a especialização, diferenciação e agregação de valor nos produtos (SALLES ALMEIDA, 
2008).
De acordo com um documento do Comitê MSF da OMC de 2009, baseado em um questionário feito 
aos países-membros (OMC, 2009), os produtos mais afetados por padrões privados são os produtos 
frescos (frutas, vegetais e carne) e os mercados onde se empregam mais frequentemente são 
Austrália, Canadá, Japão, União Europeia e Estados Unidos. As entidades que mais os utilizam são 
as de venda varejista, como os supermercados. Alguns exemplos: Nature’s choice, um código de 
práticas para as explorações agrárias que abastecem a rede de supermercados Tesco; GLOBAL 
G.A.P., um programa de certificação voluntária criado por um consórcio de redes de supermercados 
que operam na União Europeia.
Pode-se argumentar que tanto as MSFs quanto os padrões privados constituem não só um desafio, 
mas também uma oportunidade para manter e aumentar o acesso a mercados, já que as maiores 
exigências estão associadas ao comércio de produtos de maior valor (OMC, 2012). Cumprir 
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requisitos de rotulagem, por exemplo, pode aumentar a disposição dos consumidores para pagar, já 
que eles veem reduzida a incerteza associada a um determinado produto (UNCTAD, 2013). Delich e 
Lengyel (2014) sustentam que, além de uma barreira ao comércio internacional, os padrões 
privados constituem uma oportunidade de acesso aos mercados que deve ser aproveitada. Eles 
apontam como exemplo a criação da Fundação Pró-Arroz na Argentina, uma organização público-
privada que permitiu melhorar as variedades e o modelo de produção de arroz. Os produtores 
diferenciaram seu produto ressaltando a baixa utilização de herbicidas, o que lhes permitiu 
incrementar suas vendas externas e diversificar mercados de exportação, reduzido a dependência 
do mercado brasileiro.
Para Salles Almeida (2008), uma dos pontos fortes dos países da América Latina e do Caribe é que 
“a produção alimentar tradicional se desenvolveu com base em sistemas produtivos agropecuários 
com baixa aplicação de agroquímicos em comparação com os países desenvolvidos e com a 
pecuária extensiva, como no caso da Argentina e do Brasil. Estas características estão de acordo 
com os preceitos das boas práticas agrícolas (BPA) e favorecem a produção orgânica. Outro fator 
favorável é o bom nível de informação no plano institucional em alguns países exportadores 
importantes a respeito de alguns padrões privados como as BPAs”. Este trabalho destaca “o 
compromisso de várias instituições regionais na divulgação da informação sobre o assunto”, 
embora também assinale que o nível de informação não é homogêneo entre países da região.

Ações do BID

O Grupo BID realiza diversas iniciativas para o desenvolvimento de capacidades das MSFs na ALC, 
entre elas o aproveitamento dos acordos comerciais e a melhora dos procedimentos em fronteira.
Em primeiro lugar, com o Programa de Construção de Capacidades BID-OMC se destacam os cursos 
e workshops feitos para autoridades públicas da região e ministrados por especialistas das duas 
instituições, em coordenação com as “três organizações irmãs”: Chile em 2012, Barbados em 2011, 
Peru em 2010, Paraguai em 2008.
Em segundo lugar, o BID fornece empréstimos e cooperações técnicas com componentes de MSFs, 
tanto nacionais quanto regionais, tais como FINPYME Export Plus, Modernization of agricultural 
health and food safety public services (Haiti), Sanidad e Inocuidad Agroalimentar (República 
Dominicana), para citar só alguns.
Em terceiro lugar, o BID realiza pesquisas e publicações sobre MSFs (ver bibliografia abaixo).
Em quarto lugar, desenvolveu dentro do sistema de banco de dados INTradeBID um módulo de 
correspondente a MSFs (ver guia de utilização na bibliografia abaixo). Este sistema inclui os 
diversos aspectos contemplados no Capítulo MSFs dos acordos que envolvem países da ALC (tais 
como harmonização, equivalência, regionalização, avaliação de risco, transparência, 
reconhecimento mútuo e cooperação técnica); as preocupações comerciais específicas enviadas ao 
Comitê de MSFs da OMC que envolvem países da região; padrões privados e guias para exportar. 
Também é possível consultar as causas de exportações regionais rejeitadas em fronteira pelos 
Estados Unidos, pela UE e pela Austrália. Como mostra o Gráfico 2, as principais rejeições de 
importações norte-americanas originadas na América Latina e no Caribe na última década se 
devem a problemas de condição higiênica, praguicidas e rotulagem. Por outro lado, as principais 
causas das importações rejeitadas pela UE originadas na região são micotoxinas,[9] bactérias e 
condições higiênicas.
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Em síntese, apesar de terem objetivos legítimos de políticas públicas, as MSFs foram utilizadas 
indevidamente, de forma crescente, com fins protecionistas. Isto pode ser limitado com o 
cumprimento dos compromissos no âmbito da OMC e dos acordos comerciais bilaterais e regionais. 
De uma perspectiva regional, as MSFs e os padrões privados constituem um desafio para a ALC: é 
importante que os países possam melhorar a sua capacidade para cumprir as exigências das MSFs 
de forma a aproveitar melhor as vantagens dos acordos comerciais e para manter e ampliar o 
acesso a mercados agroalimentares intra e extrarregionais. 

Fonte: Elaboração própria com base na INTradeBID

Gráfico 2. MSF. Causas de exportações rejeitadas em fronteira originadas 
na América Latina e no Caribe
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http://wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/desci36_s.htm
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14316.pdf
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http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12564.pdf
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12564.pdf
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12564.pdf
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2795/The%20Treatment%20of%20Agriculture%20in%20Regional%20Trade%20Agreements%20in%20the%20Americas.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2795/The%20Treatment%20of%20Agriculture%20in%20Regional%20Trade%20Agreements%20in%20the%20Americas.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4284/Medidas%20sanitarias%20y%20fitosanitarias%20y%20obst%c3%a1culos%20t%c3%a9cnicos%20al%20comercio.%20%20Informe%20sobre%20Honduras%20y%20Nicaragua.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4284/Medidas%20sanitarias%20y%20fitosanitarias%20y%20obst%c3%a1culos%20t%c3%a9cnicos%20al%20comercio.%20%20Informe%20sobre%20Honduras%20y%20Nicaragua.pdf?sequence=1
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[1] Este texto foi elaborado por Rosario Campos, Consultora do BID-INTAL. Agradecem-se os valiosos 
comentários de Juliana Salles Almeida, Especialista em Operações de VPC/VPC.
[2] Os OTC são regulamentos técnicos e normas industriais sobre produtos para a proteção da saúde e da 
segurança humanas ou a preservação do meio ambiente. Como ocorre com as MSFs, apesar de constituírem 
objetivos legítimos de políticas, podem ser usados arbitrariamente para restringir o comércio. Veja utilização 
das MNAs na UNCTAD (2013). Figure 3.Frequency index and coverage ratios by chapter (by region), p.6.
[3] A Codex, criada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, sigla em 
inglês) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), elabora códigos de práticas alimentares internacionais 
harmonizadas para proteger a saúde das pessoas. A CIPF tem o objetivo de proteger as plantas cultivadas e 
silvestres, prevenindo a introdução e o alastramento de pragas. A OIE busca melhorar a sanidade animal.
[4] É uma iniciativa conjunta da FAO, CIPF, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde e OMC.
[5] G/SPS/GEN/204/Rev.14.
[6] De qualquer modo, é possível que algumas dessas colocações tenham sido resolvidas sem que o Comitê 
MSF tenha sido notificado.
[7] O Banco de dados Integrado de Controvérsias Comerciais da América Latina e do Caribe (BADICC) da 
Cepal oferece informações detalhadas tanto dos casos que tramitam na OMC como nos demais sistemas de 
solução de controvérsias de que participam os países da ALC. Disponível em: 
http://badicc.eclac.cl/controversias/.
[8] A lista das MSF nos TLC está disponível no Módulo MSF da INTradeBID.
[9] As micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas por fungos.

Texto sobre o assunto
• BID-INTAL. "Seminário sobre medidas sanitárias e fitossanitárias para países da América 

Latina", em: Carta Mensal INTAL Nº 142, maio de 2008.
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http://www10.iadb.org/topics/trade/int/tools/sps/Agreements.aspx?lang=esp
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=42eda819-b32e-4770-b3b8-85e4a9d4d674&lang=pt
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Preparação da 9ª Cúpula da Aliança do 
Pacífico

Com o objetivo de preparar a 9ª Cúpula da AP, marcada para junho no México, foram realizadas no 
início de abril em Lima, Peru, a 23ª reunião do Grupo de Alto Nível (GAN) e a 15ª reunião de Grupos 
de Trabalho. Além de conquistar avanços com relação à agenda de trabalho nos vários grupos 
técnicos, os vice-ministros de Comércio Exterior e Relações Exteriores se reuniram com 
representantes de nove Estados Observadores para priorizar ações de relacionamento externo, e 
também tiveram encontros com funcionários do BID.

Alianza del Pacífico
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http://alianzapacifico.net/el-gan-revisa-avances-y-compromisos-con-miras-a-la-ix-cumbre-de-alianza-del-pacifico-2/


Cúpula da Associação de Estados do Caribe

Durante a Cúpula da Associação de Estados do Caribe (AEC) realizada no dia 30 de abril passado 
em Mérida, México, os chefes de Estado se comprometeram na Declaração de Mérida a trabalhar 
em quatro linhas de ação para reforçar a cooperação e o desenvolvimento no Grande Caribe. Estas 
linhas são:

• O intercâmbio de experiências para o estabelecimento de uma Plataforma de Informação 
Territorial do Grande Caribe para a prevenção de desastres naturais.

• A implantação de um Sistema de Informação Geoespacial.
• Melhoras de logística e infraestrutura em pequenos portos da região para aumentar a 

conectividade da região por meio do transporte marítimo de curta distância.
• A facilitação do comércio mediante reformas dos sistemas alfandegários dos países, entre 

elas a ampliação do procedimento do Trânsito Internacional de Mercadorias (TIM).

Com relação a este último ponto, o presidente do BID, Luis Alberto Moreno, que participou da 
Cúpula da AEC, defendeu a necessidade de agir a curto prazo e com respostas pragmáticas para 
solucionar os obstáculos à integração no Grande Caribe. Moreno destacou a importância de 
melhorar os fluxos de mercadorias por meio de reformas dos sistemas alfandegários dos países e 
da implementação de programas de facilitação do comércio como o TIM. Este projeto, que vem 
sendo implementado desde 2009 na Mesoamérica e no México com apoio do BID, é um sistema de 
gestão e supervisão dos movimentos alfandegários internacionais baseado na utilização de 
tecnologia de ponta, na eliminação do uso de papel e na harmonização dos procedimentos de 
controle alfandegário relativos a plantas e serviços de saneamento animal para reduzir os períodos 
de espera na Alfândega. 

Caribe
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http://www.presidencia.gob.mx/declaracion-de-merida/
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/tim-reduce-los-tiempos-de-espera-en-las-aduanas-y-los-costos-de-transporte-en-centroamerica,2791.html


[1] Ver RG-T2243: Gas Natural en el Caribe - Estudios de Factibilidad.

Além disso, Moreno se referiu à questão energética e destacou a importância de diversificar as 
matrizes de produção da sub-região com energias verdes e usos alternativos, assim como de uma 
mudança rumo ao aumento do uso de gás natural, abundante em Trinidad e Tobago, Venezuela, 
Colômbia e México. Com relação a este tema, o BID está trabalhando para analisar a viabilidade de 
estabelecer uma cadeia de fornecimento comercial de gás natural na região do Caribe, 
principalmente levando em conta o potencial papel de fornecedor regional de Trinidad e Tobago 
para outras pequenas economias regionais.[1]

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “20 anos de Tuxla”, em: Carta Mensal INTAL N°184, dezembro de 2011.
• BID-INTAL. “BID apoia implementação do Trânsito de Mercadorias na América Central”, em: 

Carta Mensal INTAL N° 186, fevereiro de 2012. 
• BID-INTAL. “5ª Cúpula de chefes de Estado e de Governo da Associação de Estados do 

Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N°201, maio de 2013.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=01431753-905f-4728-89a5-5eb3b42af179&lang=pt
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=0fd09d62-aff9-43ba-bcfb-25f8616c1159&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=0fd09d62-aff9-43ba-bcfb-25f8616c1159&lang=pt


Caricom e México estreitam relações de 
cooperação 

[1] O Fundo de Infraestrutura para a Mesoamérica e o Caribe foi criado pelo presidente mexicano Felipe 
Calderón no âmbito da13ª Cúpula de Tuxla, realizada em Mérida em dezembro de 2011. Seu objetivo é apoiar 
o desenvolvimento econômico, social e institucional da Mesoamérica e do Caribe e conta com apoio do BID e 
do Banco Centro-Americano de Integração Econômica.

No último dia 29 foi realizada a 3ª Cúpula entre a Caricom e o México na cidade de Mérida, México. 
Promovida anteriormente em 2010 e 2012, a Cúpula tem como objetivo estreitar a relação de 
cooperação mútua entre o México e os países caribenhos.
Durante este último encontro, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou programas de 
assistência e cooperação com o Caribe em três áreas principais: gestão integral de risco para 
desastres naturais, desenvolvimento agropecuário e cooperação científica e tecnológica.
Em primeiro lugar, Peña Nieto afirmou que, com recursos do Fundo de Infraestrutura para a 
Mesoamérica e o Caribe,[1] o México investirá US$ 14 milhões para a Facilidade de Seguro contra 
Risco Catastrófico do Caribe. Estes recursos visam ampliar a cobertura e a proteção dos países 
caribenhos, ao incluírem os riscos por excesso de chuva dentro do seguro, além dos 
correspondentes a sismos e furacões. A medida também dará liquidez aos países enquanto 
esperam receber os seguros, a fim de ajudá-los na sua reconstrução depois das catástrofes 
ocorridas por tempestades tropicais em 2013.
Depois, foi divulgado o estabelecimento de um mecanismo de cooperação agropecuária para a 
capacitação de 140 nacionais caribenhos em matéria agropecuária com a participação do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).
Por último, foi apresentado o Programa de Cooperação Técnico-Científica 2014-2015 para a 
capacitação em áreas de formação de professores de espanhol, como segunda língua, estatística 
para a elaboração e a instrumentação de políticas públicas, incubação de empresas com base 
tecnológica, e prevenção de doenças não transmissíveis e atendimento aos doentes.
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Harmonização de regulamentos, 
incorporação do Panamá e Acordo de 

Associação: eixos das negociações centro-
americanas

A segunda rodada da União Alfandegária Centro-Americana do primeiro semestre de 2014, 
realizada em Tegucigalpa, Honduras, de 21 a 25 de abril, abordou questões sobre facilitação do 
comércio, regras de origem, tarifas alfandegárias e o Acordo de Associação com a União Europeia.
Simultaneamente foi realizada uma reunião do Conselho de Ministros de Integração Econômica 
(Comieco), que aprovou um conjunto de resoluções sobre:

• Adoção de regulamentos previamente negociados no âmbito das rodadas semestrais;
• A adaptação do Panamá a certas regras de origem e nomenclaturas centro-americanas; e
• Algumas modificações tarifárias.

O processo de incorporação do Panamá foi um dos principais eixos de trabalho nos últimos 
semestres no sistema de integração econômica centro-americano.
Com relação ao Acordo de Associação com a União Europeia, foi confirmada a realização da 
primeira Reunião do Conselho de Associação do Acordo, em junho.

América Central
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http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2601:realizan-ii-ronda-de-union-aduanera-centroamericana&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77


Sica propõe criar “sala de crise” regional 
para atender desastres naturais

No dia 23 de abril foi realizada a Reunião do Conselho de Ministros de Relações Exteriores do 
Sistema da Integração Centro-Americana (Sica), na República Dominicana, em que se deliberou 
sobre a criação de uma "sala de crise" regional para atender desastres naturais como furacões ou 
terremotos.
Além disso, os ministros avaliaram os avanços e desafios do processo de integração centro-
americana.

Mais informações no seguinte link.
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http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=85376&idm=1


Cafta-DR: processo de solução de 
controvérsias em andamento a pedido da 

Costa Rica

Nos últimos meses a Costa Rica registrou maior atividade no mecanismo de solução de 
controvérsias do Tratado de Livre Comércio entre a República Dominicana, a América Central e os 
Estados Unidos (Cafta–DR, sigla em inglês).
No início de abril, o governo costa-riquenho apresentou uma solicitação de consultas sobre a 
eliminação das cotas de etanol desidratado pelos Estados Unidos, que permitia o livre acesso a 
esse mercado de 31 milhões de galões do produto. Com a supressão da cota, as importações devem 
pagar uma tarifa de 2,5%. A economia norte-americana é o principal mercado para o etanol da 
Costa Rica, absorvendo dois terços das vendas externas totais do país.
O processo de consultas terá um prazo máximo de 60 dias para chegar a uma solução, antes de 
passar para a etapa seguinte.
Por outro lado, não foi obtida uma solução após o período de consultas com El Salvador decorrente 
da reclamação da Costa Rica pela não aplicação de preferências acordadas no Cafta-DR por esse 
país. Portanto, foi formado o grupo de arbitragem e, no dia 12 de maio, o governo da Costa Rica 
apresentou a queixa formalmente. Segundo o Ministério de Comércio Exterior da Costa Rica, El 
Salvador não estaria aplicando o tratamento preferencial aos bens originários da Costa Rica, 
incluindo os regimes especiais do comércio.
Como foi mencionado na Carta Mensal INTAL N° 210, o conflito decorre das diferentes 
interpretações das disposições do Cafta-DR com relação aos produtos exportados sob os regimes 
das zonas francas.

Carta Mensal INTAL N° 213 - maio 2014 - Todos os direitos reservados

25  

Blocos de Integração

http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/mayo/CP-1755.aspx
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Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Chile 
avançam no processo de integração 

elétrica regional

No dia 25 de abril os ministros e altos funcionários de Energia da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador 
e Peru se reuniram no âmbito da Iniciativa do Sistema de Interconexão Elétrica Andina (Sinea) para 
avaliar os avanços conquistados rumo à construção de um mercado elétrico regional. Como foi 
mencionado na Carta Mensal INTAL N° 204, o Sinea tem dois objetivos principais: construir 
infraestrutura para possibilitar a interconexão elétrica regional e criar um marco regulatório 
supranacional que facilite os intercâmbios e as transações de energia elétrica.
Ao fim da reunião foi apresentada a “Declaração de Lima para a Interconexão e Integração Elétrica 
Andina”, que estabelece um plano de ação em que o primeiro passo são processos de interconexão 
binacionais para a adoção gradual posterior de um acordo de harmonização que permita compor 
um mercado elétrico regional.
Cabe destacar que o BID, por meio da Cooperação Técnica "Apoio aos Estudos de Interconexão 
Elétrica Andina", dá apoio ao Sinea para:

• Estabelecer os princípios e as diretrizes necessários para a harmonização regulatória dos 
países participantes da iniciativa;

• Identificar e avaliar as possíveis alternativas sustentáveis de interconexão elétrica andina; e
• Analisar as opções de interconexão elétrica andina em termos de custos, cronogramas e 

exigências socioambientais.

A Divisão de Energia do Departamento de Infraestrutura e Meio Ambiente (INE/ENE) do BID detém 
a responsabilidade técnica pelo programa. 

Comunidade Andina
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=735c0c8d-8212-477a-a5ca-583e7bbeaf38&lang=pt
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14275.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14275.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37396021
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37396021


Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “O BID e a interconexão energética andina”, em: Carta Mensal INTAL N°204, 
agosto de 2013.
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Evolução dos projetos do Focem

As autoridades do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) apresentaram à 
Mesa Diretora do Parlamento do bloco um relatório sobre a evolução dos projetos financiados pelo 
Fundo.
Desde que foi criado, em 2006, o Focem recebeu 50 projetos, dos quais 37 estão em execução. Dos 
13 restantes, seis foram concluídos, dois estão em etapa de análise técnica, quatro na instância do 
Grupo Mercado Comum (GMC) e um foi rescindido.
O Focem financia programas voltados para promover a convergência estrutural, desenvolver a 
competitividade, promover a coesão social e apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o 
fortalecimento do processo de integração. Como a ênfase é nas economias menores, o Paraguai e o 
Uruguai são os sócios que recebem mais fundos e têm mais projetos em execução (17 e 10, 
respectivamente), enquanto a Argentina e o Brasil têm três cada um; há quatro projetos que 
envolvem mais de um país. Embora a Venezuela contribua para o fundo, o país ainda não tem 
projetos apresentados ou em execução.
Os países contribuem anualmente com US$ 127 milhões nos seguintes percentuais: o Brasil com 
55%, a Argentina e a Venezuela com 21% cada uma, o Uruguai com 2% e o Paraguai com 1%. 
Também é possível fazer contribuições adicionais voluntárias. Até o momento foi distribuída a 
quantia de US$ 1,145 bilhão (quase 90% dos fundos estão comprometidos com o financiamento de 
projetos).

Mercosul
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OMC cria grupo especial para examinar 
antidumping da UE sobre biodiesel 

argentino

[1] Dados de 2011, antes da imposição dos direitos antidumping por parte da UE.

A pedido da Argentina, no dia 25 de abril o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) criou um grupo especial para examinar os direitos 
antidumping impostos pela União Europeia (UE) sobre as importações de biodiesel procedente 
desse país. A medida vem sendo adotada de modo provisório pela UE desde maio de 2013. Arábia 
Saudita, Austrália, China, Estados Unidos, Malásia, Noruega, Rússia e Turquia aderiram como 
terceiros interessados.
A Argentina considera que estas medidas são incompatíveis com o Acordo Antidumping da OMC e 
com o artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio. O conflito em torno do 
biodiesel é de grande relevância para a Argentina. O país é o segundo produtor mundial de 
biodiesel (depois da UE) e a maior parte da produção se destina à exportação, sendo a UE seu 
principal comprador. Este combustível representa 13% das exportações argentinas para o mercado 
comunitário.[1]
Deve-se mencionar que recentemente a Argentina reduziu a alíquota do imposto à exportação de 
biodiesel de 21,75% para 11%, e a Câmara de Deputados do país aprovou um projeto de lei que 
isenta o produto do pagamento de impostos internos enquanto as restrições forem mantidas na UE 
– a medida deve ser analisada pelo Senado.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Participação ativa da ALC no sistema de solução de controvérsias da OMC em 
2012", em: Carta Mensal INTAL N°197, janeiro de 2013.

• BID-INTAL. "Conflito entre UE e Argentina pelo biodiesel", em: Carta Mensal INTAL N°202, 
junho de 2013.
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Cosiplan facilita análise do andamento de 
projetos de infraestrutura 

De 22 a 24 de abril foi realizada em Bogotá, Colômbia, a reunião dos Grupos Técnicos Executivos 
(GTE) dos Eixos de Integração e Desenvolvimento para a atualização da Carteira de Projetos do 
Cosiplan e da Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API), como parte do Plano de Trabalho 
2014 do Cosiplan-IIRSA.
O principal objetivo do encontro foi facilitar a análise do avanço dos projetos da Carteira Cosiplan 
e da API, promovendo um enfoque de gestão de projetos com base em resultados. Desse modo se 
procura obter evidências das conquistas dos objetivos específicos e das metas quantitativas dos 
projetos, assim como melhorar a qualidade das informações, a partir da utilização de padrões 
homogêneos de informações técnicas.
Por um lado, os países decidiram avançar com a agenda de gestão com base em resultados 
documentando as realizações dos projetos concluídos, seu alcance, custo total, financiamento e 
tempo de execução dos respectivos investimentos, e por outro seguir depurando a carteira com a 
eliminação de projetos não prioritários. Além disso, foi acordado melhorar e atualizar as 
informações das fichas de cada projeto, comunicando também a prioridade recebida no orçamento 
nacional de cada país.

Mais informações sobre os resultados da reunião no seguinte link.

UNASUL
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Argentina e Chile relançam Tratado de 
Maipú

[1] http://www.iirsa.org/proyectos/

Durante uma visita de Estado realizada no dia 12 de maio, as presidentas da Argentina e do Chile 
assinaram uma declaração conjunta em que acordaram relançar o Tratado de Maipú de Integração 
e Cooperação. Este acordo e seus três protocolos complementares assinados em 2009 incluem a 
constituição de Entidades Binacionais para estudos de viabilidade e desenvolvimento dos projetos 
Túnel de Baixa Altura-Ferrovia Transandina Central e Túnel Internacional Paso Agua Negra, que 
fazem parte da Carteira de Projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(Cosiplan) da Unasul e estão em etapa de pré-execução.[1]
O primeiro projeto consiste na construção de um túnel ferroviário que unirá Luján de Cuyo, em 
Mendoza, Argentina, a Los Andes, na Região V, Chile, com o objetivo de facilitar o intercâmbio de 
bens na região e com o restante do mundo. O segundo projeto, que também faz parte da Agenda de 
Projetos Prioritários de Integração (API) do Cosiplan, consiste na construção de um túnel para o 
trânsito de veículos na passagem de Agua Negra, em San Juan, Argentina, e na IV Região, Chile, a 
fim de estimular o comércio internacional e o turismo.
Na declaração conjunta, as presidentas estabeleceram um prazo de 90 dias para a realização de 
observações ao Relatório Final do Estudo de Viabilidade do primeiro projeto. Além disso, 
determinaram o mesmo prazo para concluir os procedimentos e instrumentos jurídicos necessários 
para a convocação de licitação para a contratação da obra do segundo projeto.
Além disso, destacaram o Plano Mestre de Passagens de Fronteira e seu Cronograma de 
Investimentos para os próximos anos, com o objetivo de melhorar a conexão territorial entre os 
dois países, além da conveniência de implementar controles integrados de fronteira para agilizar o 
seu funcionamento.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. "O Tratado de Maipú entre o Chile e a Argentina"; em: Carta Mensal INTAL Nº 
159, outubro de 2009.
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Comércio intrassul-americano: padrão 
exportador e fluxos intraindustriais

No período 2003-2011, as exportações totais da América do Sul aumentaram em um ritmo médio 
anual acumulativo (a.a.) de 17%, superando a expansão do comércio mundial (11,6% a.a). Dentro 
das exportações sul-americanas se destaca o dinamismo das vendas intrarregionais em 
comparação com os envios ao restante do mundo (19% e 16,6% a.a., respectivamente). Este 
melhor desempenho do comércio intrazona foi observado de 2004 a 2008 e constituiu um 
fenômeno generalizado em quase todos os países sul-americanos.
Numerosos trabalhos analisaram o desempenho exportador sul-americano durante esse período de 
auge, mas a maioria deles se concentrou nas vendas extrazona, levando em conta principalmente o 
maior protagonismo da China como sócia para a região. O intercâmbio intrarregional nesta etapa, 
no entanto, foi menos explorado.
O texto técnico Comercio intrarregional sudamericano: patrón exportador y flujos intraindustriales, 
elaborado por Romina Gayá e Kathia Michalczewsky e publicado recentemente pelo Instituto para a 
Integração da América Latina e do Caribe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID-
INTAL), busca contribuir para esta temática. O estudo apresenta um panorama do padrão de 
comércio intrassul-americano no período 2003-2011 e examina detalhadamente o intercâmbio de 
duas vias ou intraindustrial, ou seja, a exportação e a importação simultâneas de bens similares ou 
diferenciados que, com certo nível de agregação, se agrupam na mesma atividade.
Quanto ao padrão de comércio, o trabalho destaca diversas características. Em primeiro lugar, a 
elevada concentração geográfica do intercâmbio decorrente do protagonismo do Brasil e a 
assimetria com relação aos demais países da região. Em segundo, a relevância da América do Sul 
como destino das exportações para algumas das economias menores.
Um terceiro aspecto é a maior importância relativa das manufaturas nas exportações para a região 
em comparação com os envios ao restante do mundo (Gráfico 1). Embora se trate de um fenômeno 
generalizado na América do Sul, é possível identificar dois grupos de países de acordo com a 
composição das suas exportações intrarregionais: de um lado estão aqueles cujas vendas mostram 
um maior grau de diversificação: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai; de outro, as 
economias cujas exportações se concentram em alguns poucos produtos básicos e seus derivados: 
Guiana, Paraguai, Bolívia, Suriname, Venezuela e Equador. De qualquer modo, inclusive nas 
economias do primeiro grupo se destaca a contribuição dos fluxos de produtos baseados em 
recursos naturais – tanto primários como processados – para o comércio intrarregional. 
Curiosamente, este fenômeno representa uma dimensão pouco explorada do intercâmbio para o 
interior da América do Sul, também analisada neste trabalho.
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Na segunda parte, a pesquisa se concentra no comércio de duas vias. O interesse pela análise desse 
tipo de fluxo se explica porque o lucro com o intercâmbio intraindustrial costuma ser maior do que 
o obtido com o comércio de produtos de atividades diferentes, pois incluem benefícios 
relacionados às economias de escala,[1] externalidades tecnológicas,[2] elos positivos com o 
restante da economia, retornos crescentes dinâmicos (ou seja, processos de aprendizado), 
incorporação de tecnologia, etc. O comércio de duas vias é, portanto, uma característica de países 
com certa capacidade para inovar e diferenciar seus produtos. Além disso, considera-se que os 
custos da expansão do intercâmbio são menores quando predominam os fluxos intraindustriais 
porque a mobilidade fatorial e a flexibilidade salarial são maiores entre atividades similares.[3]
No que se refere ao comércio de duas vias, o trabalho faz duas contribuições. A primeira é a análise 
conjunta dos fluxos intrassetoriais dos 12 países sul-americanos entre si e com a região como um 
todo; isto diferencia o estudo de esforços anteriores, concentrados no intercâmbio dentro de um 
bloco regional existente na América do Sul, ou nos vínculos de algum país em especial. A segunda é 
que o documento não se limita ao comércio intraindustrial de manufaturas, mas estende a análise 
aos fluxos de duas vias de produtos baseados em recursos naturais. Este último ganha relevância 
no âmbito de criação de cadeias regionais de valor, onde alguns países fornecem as matérias-

Obs.: a/ Os dados do Suriname correspondem a 2010. AS: soma dos países. Não inclui o 
Suriname porque não há dados de 2011 disponíveis do país. Fonte: Gayá e Michalczewsky 

(2014).

Gráfico 1. Participação das manufaturas de conteúdo tecnológico médio e 
alto nas exportações sul-americanas

Em%. Dados de 2011ª
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primas que depois são reimportadas na forma de bens processados.
Em termos setoriais, a pesquisa revela que os fluxos intraindustriais na América do Sul se 
concentram em poucas atividades manufatureiras: setor automotivo, têxtil e confecções, produtos 
químicos e plásticos.
Previsivelmente, a maior intensidade de intercâmbio de duas vias corresponde aos países com 
maior desenvolvimento da produção manufatureira: a relação bilateral Argentina-Brasil registra os 
fluxos intraindustriais mais relevantes (Gráfico 2). Não obstante, o estudo mostra um resultado 
menos esperado: a existência deste tipo de comércio entre outras economias como Colômbia, Peru, 
Equador, Chile e Uruguai. É provável que isto se deva a outros fatores importantes para o comércio, 
como a proximidade geográfica e os processos de integração regional. Outro aspecto a destacar é 
que o Brasil não registra uma alta frequência do comércio de duas vias e ele só é significativo nos 
fluxos com a Argentina e, em menor escala, com o Uruguai. Este resultado reflete um dos aspectos 
das fortes assimetrias de escala e complexidade entre as estruturas produtivas dos países sul-
americanos e o consequente padrão de especialização que favorece a integração: o Brasil exporta 
para as economias da região principalmente manufaturas e importa dos seus sócios produtos 
baseados em recursos naturais.
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Como foi mencionado previamente, outra contribuição do estudo é a identificação de fluxos de 
duas vias em atividades baseadas em recursos naturais e seus derivados. O comércio intrassetorial 
deste tipo de mercadoria indicaria a existência de algumas cadeias regionais de valor. Exemplos 
disso são o comércio de cacau e chocolates entre o Equador e a Colômbia, ou de petróleo e 
combustíveis entre o Peru e o Chile, assim como o desenvolvimento regional da indústria de 
celulose, papel e papelão, associada também aos fluxos de investimento estrangeiro direto.

Obs.: a/ Calculado com os dados dos grupos das seções 5 a 8 da CUCI Rev. 4. Fonte: Gayá e 
Michalczewsky (2014).

Gráfico 2. Índices de comércio intraindustrial (IGL) entre os países sul-
americanos.a Relações bilaterais selecionadas

Média 2003-2011
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[1] Redução do custo unitário à medida que a quantidade produzida aumenta.
[2] Quando a produção de uma empresa não depende apenas dos fatores de produção utilizados por essa 
empresa, mas também do nível de produção e utilização dos fatores por parte das demais empresas 
(SCITOVSKY, 1954).
[3] Ver Lucángeli (2007).
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IJI: novas conquistas em negociações e 
acordos comerciais

O banco de dados de Instrumentos Jurídicos de Integração (IJI) foi atualizado recentemente com os 
últimos avanços de 16 acordos vigentes e oito negociações de acordos comerciais, das quais seis 
estão concluídas e duas avançadas.
Estas são algumas das atualizações dos acordos comerciais vigentes mais relevantes:

• Realização da 3ª Cúpula Caricom-México, em Mérida, México, com o objetivo de fortalecer a 
cooperação entre o México e a Comunidade do Caribe. A agricultura e a redução de riscos de 
desastres foram os temas centrais discutidos. Lá também foi realizada a 6ª Cúpula da 
Associação de Estados do Caribe, onde foram debatidos temas como as mudanças climáticas 
e o comércio e os investimentos entre os países-membros, além de assinada a Declaração de 
Mérida.

• Atualização do Acordo de Proteção e Promoção dos Investimentos entre o Chile e a China, 
que permitirá proteger os investimentos nos dois países com normas de alto padrão 
internacional.

• A Costa Rica e a China realizaram a segunda reunião da Comissão de Livre Comércio, órgão 
encargado da administração do Tratado de Livre Comércio (TLC) vigente entre ambos os 
países, em que foram analisados temas de acesso a mercados, regras de origem, 
propriedade intelectual e cooperação técnica.

Os principais sucessos das negociações concluídas foram:

• A assinatura de um TLC entre o México e o Panamá que aproxima este último de uma futura 
admissão na Aliança do Pacífico.

• A Nicarágua e Cuba assinaram um Acordo de Alcance Parcial que permitirá ampliar as 
preferências tarifárias para estimular o intercâmbio de produtos e serviços.

• Uma reunião para a implementação do Acordo Comercial entre a Colômbia e o Peru com a 
União Europeia em que foram montados os subcomitês de Compras Públicas e de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias para continuar com o processo de implementação do Acordo 
Comercial aplicado de maneira provisória desde agosto de 2013.

Carta Mensal INTAL N° 213 - maio 2014 - Todos os direitos reservados

  40

Setor de Integração e 
Comércio

http://www10.iadb.org/intal/iji/query/default.aspx?lang=es&
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres90_14.jsp
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres98_14.jsp
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/centro-de-prensa/comunicados/2014/mexico-acogera-la-vi-cumbre-de-la-aec
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/centro-de-prensa/comunicados/2014/mexico-acogera-la-vi-cumbre-de-la-aec
http://www.acs-aec.org/index.php?q=press-center/releases/2014/declaration-of-merida
http://www.acs-aec.org/index.php?q=press-center/releases/2014/declaration-of-merida
http://www.direcon.gob.cl/2014/04/comienza-a-regir-acuerdo-suplementario-de-inversiones-del-tlc-entre-chile-y-china/
http://revistamyt.com/2014/04/costa-rica-y-china-satisfechos-con-tlc/
http://revistamyt.com/2014/04/costa-rica-y-china-satisfechos-con-tlc/
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4245
http://www.pronicaragua.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/1081-aprobado-acuerdo-de-alcance-parcial-entre-nicaragua-y-cuba
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Entre os sucessos das negociações avançadas se destacam:

• A 3ª Rodada de Negociações para a assinatura do Acordo de Cooperação no Setor Turismo, 
do Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos e do Acordo de Alcance 
Parcial de Complementação Econômica entre El Salvador e Trinidad e Tobago.

• A 23ª Reunião do Grupo de Alto Nível, formado pelos vice-ministros de Comércio Exterior e 
de Relações Exteriores dos países da Aliança do Pacífico, para analisar os avanços dos 
grupos técnicos na 15ª reunião de Grupos de Trabalho do bloco.

O IJI é uma compilação de textos normativos, comentários e acompanhamento dos compromissos 
jurídicos básicos dos vários processos de integração da América Latina e do Caribe. Mais 
informações no site IJI.
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Outras Atividades do BID
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Relatório posiciona América Latina e 
Caribe como o próximo celeiro mundial

De acordo com um novo relatório divulgado hoje pela Global Harvest Initiative (GHI) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), a região da América Latina e do Caribe poderá ajudar a 
alimentar uma população global de nove bilhões de pessoas em 2050, desde que implemente 
políticas chave para reforçar a produtividade agrícola (link).
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El BID firma declaración conjunta de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz 

del Desarrollo

El Banco Interamericano del Desarrollo (BID) ha suscrito una declaración conjunta, con otras 
instituciones multilaterales, gobiernos, entidades del sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil, destinada a promocionar el desarrollo inclusivo y sostenible a nivel mundial.
La declaración fue difundida el 16 de abril en México, D.F. al concluir la primera reunión de alto 
nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz del Desarrollo, o AGCED (link).

Carta Mensal INTAL N° 213 - maio 2014 - Todos os direitos reservados

  46

Outras Atividades do 
BID



BID lança nova ferramenta para a análise 
de políticas agropecuárias da América 

Latina e do Caribe

Ferramenta online possibilita que formuladores de políticas tomem decisões informadas sobre 
preços e subsídios e façam planejamentos para fatores como mudança climática que afetam a 
segurança alimentar (link).
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OIM (Organización Internacional para las Migraciones) Y OTROS. 
Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, 
retos y oportunidades en Centroamérica y República 
Dominicana: Informe regional. San José: OIM/OIT/SICA, 
noviembre de 2011 [188 p.]

De acordo com este trabalho, na América Central e na República Dominicana existe uma intensa 
migração intrarregional, tendência que cresceu principalmente nos últimos 20 anos. O estudo faz 
uma caracterização exaustiva do perfil dos migrantes a partir de informações primárias baseadas 
em uma pesquisa com trabalhadores migrantes nos países de destino, analisa a normativa sobre 
migrações laborais e apresenta propostas de política para melhorar seu tratamento nos países da 
sub-região.
A pesquisa destaca que os fluxos migratórios são impulsionados por mão de obra pouco qualificada 
com dificuldades para encontrar emprego no seu país de origem, em busca de melhorar sua 
situação socioeconômica. O caráter intrarregional é facilitado pela proximidade entre os países e 
pelos fatores culturais, históricos e linguísticos comuns.
Os principais fluxos são de nicaraguenses na Costa Rica, centro-americanos em Belize e Guatemala, 
e nicaraguenses e hondurenhos em El Salvador. Além disso, destacam-se os nicaraguenses no 
Panamá e os haitianos na República Dominicana. As principais atividades nas quais os migrantes 
se inserem são o setor agrícola de exportação, construção, turismo, serviços domésticos e de 
cuidado de idosos.
O texto ressalta que, embora essas pessoas melhorem a sua renda e possam enviar dinheiro para a 
terra natal, em muitos países de destino não são cumpridos os direitos trabalhistas, tais como o 
pagamento do 13º salário, a inscrição na previdência social e em seguros contra acidentes de 
trabalho. Além disso, apesar de ser necessário um comprovante de residência, permissão ou 
autorização de trabalho para permanecer nos países de destino, poucos migrantes possuem essa 
documentação. 

Resenhas Bibliográficas
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Neste âmbito, a publicação destaca que a migração laboral intrarregional se desenvolve em um 
contexto de fronteiras porosas e na prática se verifica uma forte integração dos mercados de 
trabalho. Não obstante, a situação de irregularidade dos migrantes intrarregionais constitui um 
fator de vulnerabilidade.
A seguir, o trabalho destaca vários acordos e normativas multilaterais e sub-regionais sobre 
migrações laborais.
Por um lado, existem três instrumentos legais internacionais que protegem os direitos dos 
trabalhadores migrantes e das suas famílias: a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de todos os Trabalhadores Migratórios e dos Membros das suas Famílias, da ONU, e os 
Convênios N° 97 e N°143 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelecem 
princípios de não discriminação e respeito aos direitos humanos dos trabalhadores migrantes, 
entre outros. O documento assinala que embora a primeira tenha sido ratificada por Guatemala, 
Belize, El Salvador, Honduras e Nicarágua, seus princípios não foram incorporados plenamente à 
normativa nacional em nenhum deles. Além disso, os principais destinos dos fluxos migratórios 
intrarregionais (Costa Rica, Panamá e República Dominicana) não a ratificaram. Com exceção de 
Guatemala e Belize, os demais países não ratificaram o Convênio N° 97 nem o Convênio N° 143.
Por outro lado, com relação ao marco normativo regional e sub-regional, o trabalho destaca que, 
apesar de não constituir um mecanismo de articulação dos mercados laborais, o acordo CA-4 entre 
Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua estimulou as migrações intrarregionais. Tal acordo 
inclui aspectos como a homologação do visto, uma plataforma tecnológica comum para a 
administração dos fluxos migratórios, a harmonização da legislação migratória e, em geral, a 
mobilidade dos estrangeiros entre os territórios dos países que o integram. O documento aconselha 
a revisão do acordo CA-4 para não só garantir a livre mobilidade, mas atender às necessidades das 
pessoas que se deslocam em busca de oportunidades de trabalho. Ainda que o CA-4 facilite a 
circulação entre os países-membros simplificando os trâmites na fronteira, ele não tem relação com 
questões trabalhistas, como a regularização dos trabalhadores migrantes, seu acesso à 
documentação migratória laboral, ou com o respeito à legislação sobre migração laboral.
Neste sentido, a pesquisa sustenta que a questão pendente do ponto de vista da integração é a 
administração e a gestão migratória a partir de parâmetros regionais, ao constatar a falta de 
harmonização nas atividades das instituições responsáveis e a ausência de verificação, controle e 
acompanhamento dos respectivos acordos.
A publicação resume algumas conclusões relevantes para o desenho e a implementação de 
políticas públicas relacionadas às migrações intrarregionais.
Primeiro, propõe a articulação de políticas de comunicação em nível da sub-região para que os 
migrantes conheçam os direitos sociais e trabalhistas nos países de destino. Segundo, ressalta a 
necessidade de um enfoque regional para a regularização dos fluxos migratórios e a adoção de 
medidas mais efetivas para garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, incluindo 
a previdência social. Terceiro, sugere a necessidade de que se realizem esforços no sentido de 
alcançar a padronização dos procedimentos e trâmites migratórios laborais na sub-região. Quarto, 
sugere utilizar os mecanismos regionais existentes, como o Sistema de Integração Centro-
Americana e o Parlamento Centro-Americano, para dar impulso ao marco jurídico internacional e 
regional sobre migrações laborais e a ratificação de instrumentos internacionais. Finalmente, 
destaca a importância que teria a adoção de uma política migratória integral na América Central 
para repercutir nas políticas migratórias nacionais. 
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Em resumo, o valor da publicação reside, por um lado, nas informações primárias que permitem 
descrever a situação dos migrantes na sub-região. Por outro, é interessante que as recomendações 
de política apresentem um enfoque regional. Neste sentido, incentiva as instituições sub-regionais 
a promover não só a harmonização de políticas migratórias, mas também o reconhecimento mútuo 
de direitos trabalhistas, incluindo a previdência social.

Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos e oportunidades en América 
Central y República Dominicana: Informe regional. San José: OIM/OIT/SICA, 2011. (Link).

Carta Mensal INTAL N° 213 - maio 2014 - Todos os direitos reservados

53  

Centro de 
Documentação INTAL

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/ExternoCarta.aspx?signatura=314.74%20/%20OIM-FLU%20/%202011


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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*Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. (2014). Situación 
económica y envío de remesas de migrantes de América Latina y 
el Caribe en el periodo post-recesión. Washington: FOMIN.

Autor inst.:Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN
Título:Situación económica y envío de remesas de migrantes de América 
Latina y el Caribe en el periodo post-recesión
Edición:Washington: FOMIN, abril 2014 [44 p.]
Temas:<REMESAS><MIGRACIONES><DESARROLLO 
SOCIAL><POBREZA><INCLUSION SOCIAL><MERCADO DE TRABAJO>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Este informe analiza la posición financiera actual y el 
comportamiento del envío de remesas de personas migrantes que viven 
Estados Unidos dentro del contexto de la crisis económica 2008-2009. El 
informe se basa en resultados de la encuesta realizada a una muestra de 
2.000 migrantes de América Latina y el Caribe que residen en cinco de las 
principales ciudades de Estados Unidos. Se incluyen comparaciones con 
encuestas similares realizadas en los años 2009 y 2010, las cuales 
caracterizaron la posición económica de los migrantes de América Latina y 
el Caribe durante el periodo de recesión. Los resultados revelan 
importantes matices en cuanto al bienestar económico de los migrantes y 
en relación con sus actividades transnacionales.

Nota de contenido:
Introducción [p. 08] 

• Metodología de la encuesta [p. 11]
• Recuperación de la recesión [p. 13]
• Situación financiera de los migrantes de América Latina y el Caribe 

Bibliografias em destaque do 
mês
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[p. 20]
• Ahorros, endeudamiento y mitigación de riesgos [p. 30]
• Comportamiento de envío de remesas [p. 39]
• Explorando oportunidades para la inclusión financiera de los 

migrantes en EE.UU. [p. 41]
Conclusión

Accesos al documento: 336.71 / FOM-SIT / 2014
Documento Electrónico

Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
English version. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Key Trends in International Merchandise Trade. (2014). 
Geneva: UNCTAD.

Título:Key Trends in International Merchandise Trade
Edición:Geneve: UNCTAD, 2014 [44 p.]
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><ESTADISTICAS><RELACIONES 
COMERCIALES><EXPORTACIONES><DESARROLLO 
ECONOMICO><SEGURIDAD ECONOMICA><COMERCIO 
INTERNACIONAL><PAISES EN DESARROLLO><REGIONALISMO>
Geográficos:<AMERICA LATINA><ASIA><EUROPA>

Resumen:The purpose of this report is to provide some key trends in world 
trade in goods over the recent medium-term period. This report is 
intended as a monitoring exercise so as to provide interested readers with 
informative data and analysis on a regular basis. The report is organized in 
four parts. The first part presents broad statistics on international trade. 
The second section presents statistics on international trade 
disaggregated by broad product groups and economic sectors. The third 
section presents statistics related to bilateral trade flows and regional 
trade flows. The fourth part presents some of the commonly used indices 
related to international trade including diversification, intra industry 
trade, and sophistication of exports ...

Nota de contenido:
Part 1: OVERALL TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE 

• World trade of developed countries and developing countries by 
income level

• World trade, by region Export and import growth, by region
• Export growth of major developing economies and growth gap
• Export growth of developed countries and growth gap
• Trade growth and GDP per capita

Part 2: INTERNATIONAL TRADE BY STAGE OF PROCESSING AND BY 
PRODUCT SECTOR 

• World trade and export shares, by stage of processing Exports and 
imports, by region and by stage of processing

• Exports of intermediates, by region and regional orientation
• World trade, by broad product sectors
• Sectoral trade shares of developed and developing countries
• Sectoral export shares, by developing country region
• Sectoral export growth of developed and developing countries

Part 3: TRADE FLOWS AMONG/WITHIN DEVELOPED AND DEVELOPING 
COUNTRIES 
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• Distribution of world trade between developed and developing 
countries

• Sectoral composition of trade of developed countries
• Sectoral composition of trade of developing countries
• Regional composition of South-South and South-East Asian trade
• Trade growth, by region and geographical orientation of E ows
• Share of intraregional trade, by country
• Trade complementarity with regional partners
• Intraregional and extraregional trade growth, by region
• Matrix of share of world trade in 2011, by region and major 

economies
• Change in world trade shares, by country
• Change in world market share in four dynamic sectors, by country
• Share of trade with major economies, by country

Part 4: INTERNATIONAL TRADE INDICATORS AND INDICES 
• Intensive and extensive margin of export growth, by region
• Export diversification, by region
• Export diversification of major developing economies
• Recommoditization and decommoditization
• Food security: Imports and exports and net food trade
• Change in export market share, by sector
• Export sophistication, by sector
• Export sophistication and economic development, by country
• Change in export sophistication and GDP per capita, by country
• Sophistication of exports, intraregional versus extraregional, by 

country
• Intra-industry trade and change in marginal intra-industry trade, by 

region

Accesos al documento:339.1 / UNCTAD-KEY / 2014
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Albrieu, R., coord.; Rozenwurcel, G., coord.; López, A., coord.; 
Carciofi, R.; Fanelli, J.; Arellano, J.; Martínez Ortiz, A.; Costa 
Pinto, E.; Vaillant, M.; Rovira, F.; Fairlie Reinoso, A. y Cresta 
Arias, J. (2014). Los recursos naturales en la era China: Una 
oportunidad para América Latina?. Montevideo: Red Mercosur.

Autor:Albrieu, Ramiro, coord.; Rozenwurcel, Guillermo, coord.; López, 
Andrés, coord.; Carciofi, Ricardo; Fanelli, José; Arellano, José Pablo; 
Martínez Ortiz, Astrid; Costa Pinto, Eduardo; Vaillant, Marcel; Rovira, 
Flavia; Fairlie Reinoso, Alan; Cresta Arias, Juan
Título:Los recursos naturales en la era China: Una oportunidad para 
América Latina?
Edición:Montevideo: Red Mercosur, 2014 [p.v.]
Serie:Red Mercosur; 24
Temas:<DESARROLLO ECONOMICO><PAISES EN 
DESARROLLO><COOPERACION PARA EL DESARROLLO><BIENES PUBLICOS 
REGIONALES><RECURSOS NATURALES><DESARROLLO 
SOSTENIBLE><INTEGRACION 
HEMISFERICA><REGIONALISMO><CRISIS><CRECIMIENTO ECONOMICO>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CHINA>

Resumen:Asia emergente y China, se transformaron en el nuevo motor de 
crecimiento global. La crisis internacional, ha redefinido los costos y 
beneficios de la globalización para las economías de América Latina. El 
crecimiento económico, esquivo por décadas, ha regresado, y ello reabrió 
la agenda de cómo hacer al crecimiento sostenido e inclusivo. La nueva 
configuración global significó para la región un profundo cambio 
estructural. Sus bondades, amenazas y fricciones no se conocen con 
certeza, pese a estar en el centro del debate público. Este libro analiza el 
rol de los recursos naturales en América Latina en la era de China. Desde 
una perspectiva regional, se discute en la primera sección, la emergencia 
de China en la economía mundial, sus efectos sobre el comercio de 
América Latina y cuáles fueron los avances y retrocesos en materia de 
crecimiento, competitividad, inclusión social e infraestructura. En la 
segunda sección, se presta especial atención a las fricciones de la 
estructura productiva, indagando sobre los riesgos de primarización y las 
oportunidades de escalamiento e innovación en los sectores asociados a 
los recursos naturales. La tercera sección, estudia las inversiones directas 
de China en la región, tanto en países de matriz agropecuaria (como los 
que componen el Mercosur) como en aquellos especializados en minerales 
(Perú). Por último, se analizan los desafíos de movilización de recursos 
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para el desarrollo que enfrentan los países de la región, tanto en lo 
referido a la construcción institucional como al diseño de las políticas 
macroeconómicas.

Nota de contenido:
Introducción
Parte I: El rol de China como motor del crecimiento mundial: repensando 
la agenda del desarrollo en América del Sur
Parte II: El desafío de evitar la primarización
Parte III: Inversiones extranjeras directas en recursos naturales: la 
conexión china
Parte IV: Movilización de recursos para el desarrollo

Accesos al documento: HM RED.MERCOSUR 24 [2014]
Documento Electrónico texto completo.
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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:

• Alianzas público-privadas para mejorar la capacidad MSF: Qué enseñanzas pueden extraerse 
de este enfoque cooperativo?. (2012). Ginebra: STDF. Link.

• Declaración de Lima para la interconexión e integración eléctrica andina. (2014). Consejo de 
Ministros de Energía del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (2 de abril de 2011 : 
Galápagos). Lima : Embajada de Chile. Link.

• Declaración Presidencial Conjunta de Seguimiento del Tratado de Maipú. (2014). Visita de 
Estado (12 de mayo de 2014). Buenos Aires : Presidencia de la República Argentina. Link.

• Declaration of Mérida. (2014). Twentieth Anniversary of the Association of Caribbean States 
(April 30, 2014 : Mérida). Yucatán : ACS. Link.

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. (2010). Ginebra : OMC. Link.
• Non-Tariff Measures to Trade : Economic and Policy Issues for Developing Countries. (2013). 

Geneve: UNCTAD. Link.
• Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence. (2011). Chicago: A.T. Kearney. Link.
• Salles de Almeida, J. (2008). Normas privadas : el nuevo desafío para las exportaciones de 

los países en desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL. Link.
• The relationship between the Trade Facilitation Agreement and the Agreement on the 

application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS Agreement. (2014). Geneva : OMC. 
Link.

• World Trade Report 2012 : Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in 
the 21st century. (2012). Geneva : OMC. Link.

• Organización Mundial del Comercio. Declaración sobre la aplicación del artículo 4 del 
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http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf


Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias : Revisión. (2004). 
Ginebra: OMC. Link.
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