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Serviços globais na América Latina e no 
Caribe

O comércio internacional de serviços globais foi muito dinâmico durante a última década e a 
América Latina e o Caribe (ALC) não ficaram alheios a esse fenômeno.[1] Este texto, focalizado na 
experiência da região nesse setor, é a continuação de um artigo publicado na Carta Mensal INTAL 
Nº 212 sobre as características do mercado mundial desses serviços.
A exportação de serviços globais é o resultado de um modelo de negócios no qual as empresas 
transferem atividades e/ou processos para o exterior. Como se observa no Esquema 1, existem 
diversos segmentos nesse setor que podem ser divididos em processos de tecnologia da 
informação (ITO, sigla em inglês), de negócios (BPO, sigla em inglês) e de conhecimento (KPO, sigla 
em inglês), assim como atividades verticais específicas por setor.[2]

Fonte: Elaboração própria com base em Gereffi e Fernández-Stark (2010) e García (2013).

Esquema 1. Segmentos do setor de serviços globais
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As exportações latino-americanas de serviços globais

Embora a ALC tenha mostrado dinamismo no mercado de serviços globais, sua participação no 
mesmo ainda é baixa (6% do total mundial), o que não deixa de ser uma grande oportunidade para 
se posicionar em um setor em franco crescimento.[3] Os principais destinos das exportações latino-
americanas desses serviços são os Estados Unidos, a União Europeia (especialmente a Espanha) e o 
restante da ALC. O crescimento do setor na região se explica tanto pelo aproveitamento das 
vantagens comparativas desses países por parte de empresas nacionais e estrangeiras, quanto 
pelas políticas de estímulo implementadas por vários governos.

Perfis nacionais de exportação de serviços globais

De acordo com as informações disponíveis,[4] o panorama regional dos serviços globais apresenta 
importantes heterogeneidades entre países, tanto em termos do momento em que entraram no 
mercado de serviços globais, nos setores de especialização, como em nível subnacional. A seguir 
são detalhadas as características mais relevantes dessas atividades nas economias da região.
Os principais participantes da ALC nesse mercado são as economias de maior tamanho relativo 
devido à importância de sua escala. De acordo com Kwacz, Ruiz e Scasso (2013), o Brasil e o 
México são os países mais atraentes com relação a serviços globais na América Latina, ficando nos 
5º e 11º lugares, espectivamente, em um ranking de 39 economias, em grande parte por sua 
disponibilidade de capital humano (Quadro1).No entanto, também se destacam algumas economias 
médias e pequenas que promoveram ativamente sua inserção em nichos específicos. No ranking 
mencionado seguem-se em importância o Chile e a Costa Rica, enquanto Tholons (2014) ressalta 
também o dinamismo recente da Guatemala, do Peru, da Colômbia e do Uruguai.
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Obs.: *Total de 39 países. A posição no ranking total surge dos resultados de cada um dos 
componentes ponderados da seguinte maneira: capital humano: 40% (disponibilidade de mão 

de obra, educação e inovação), estrutura de custos: 30% (custos compensatórios, custo de 
vida e o setor imobiliário), ambiente econômico e de negócios: 15% (demografia, economia, 

instituições, legislação relativa a negócios, flexibilidade trabalhista, desenvolvimento 
financeiro, atração do mercado) e fatores de localização: 15% (transporte e acessibilidade, 
desenvolvimento de informática e telecomunicações, serviços públicos, ambiente natural, 

segurança e saúde).  As cores refletem o nível de atração de cada país em matéria de serviços 
globais segundo os critérios do índice: verde (alto), amarelo (médio) e vermelho (baixo).  

Fonte: Kwacz, Ruiz e Scasso (2013).

Quadro1. Posição dos países latino-americanos no ranking* de atraentes 
para os serviços globais
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Alguns países de língua inglesa do Caribe foram os primeiros da região a se incorporarem ao 
mercado nos anos 80, no âmbito da busca de rendas alternativas ao turismo. Começaram com 
centros de ligações e registro de dados, para depois migrar para BPO. Destacam-se Barbados - 
especializado em atividades de transcrição médica com apoio financeiro do governo – e a Jamaica, 
sobre a base de isenções tributárias à exportação dos centros de BPO nos quais se empregam mais 
de 10.000 pessoas.[5]

O México, principal exportador de serviços globais da ALC, inseriu-se no mercado nos anos 90 no 
segmento de ITO, com uma importante presença de empresas nacionais. Durante os últimos anos o 
país promoveu ativamente o desenvolvimento de serviços de ITO e BPO por meio de diversas 
iniciativas, tais como estímulo à qualificação da mão de obra, a outorga de incentivos tributários, 
etc. Embora tenha ampla disponibilidade de capital humano, os salários são mais elevados do que 
os de outros países latino-americanos, mas em função de outros custos é o melhor posicionado na 
região (Quadro2).
O mercado mexicano de BPO é o mais desenvolvido da ALC, particularmente em finanças e 
contabilidade.[6] O crescimento da população hispânica nos Estados Unidos e a disponibilidade de 
pessoal anglofalante no México permitiram a esse país se consolidar como um exportador de 
serviços bilíngues de atendimento ao cliente para o mercado norte-americano. Além disso, 
apresenta um nível de certificações maior do que o de outros países, o que constitui uma vantagem 
para a exportação de serviços de ITO.
De acordo com Tholons (2014), a Cidade do México é um destino consolidado de outsourcing, 
embora no último ano tenha descido três degraus no ranking das cidades mais atraentes e 
atualmente está na 43ª posição (Quadro2). Segundo A. T. Kearney (2011), lá se concentram as 
exportações de BPO e KPO. O México possui uma marcada especialização em nível subnacional, 
com atividades de ITO agrupadas em Guadalajara e Monterrey (devido a suas vantagens em 
infraestrutura e pessoal qualificado), serviços para a indústria aeroespacial em Querétaro, BPO em 
Ciudad Juárez (onde a proximidade com a fronteira favoreceu a especialização em digitalização de 
documentação) e centros de contato em Culiacán, entre outros. 
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1 -4México 41 Emergente

43 -3Cidade do 
México

México

Monterrey

Emergente

Rio de Janeiro

1 2

Brasil 2 Consolidado39 -1

1

Candidata

Brasília

1 0

Brasil 15 Emergente49 -6

48

México 46

Consolidado

Guadalajara 2

Bogotá Colômbia

1 Emergente

36

Consolidado

São Paulo

0 12

Brasil 0 Consolidado20 -2

13

Colocação no 
ranking 
(2014)

Mudança (quantidade de 
posições) a respeito de

Cidade País Maturidade

San José Costa Rica

2013 2010

Santiago

Argentina 28

Emergente

Buenos Aires -4

Montevidéu Uruguai

-1 Emergente

-8

-3 -11Chile 24 Emergente

27 0Curitiba Brasil

Quadro2. Principais cidades latino-americanas como destinos de 
outsourcing
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O segundo ator mais relevante da ALC no mercado de serviços globais é o Brasil, que desde os anos 
90 atingiu um desenvolvimento significativo do setor com base em empresas multinacionais e 
locais em centrais de atendimento e atividades de ITO. O Brasil é o principal exportador de serviços 
de TI da ALC, mas isso se deve principalmente a sua escala, já que em termos per capita as vendas 
externas são inferiores às de outros países da região. De fato, apesar de ser um importante destino 
de outsourcing – destacando-se as cidades de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e 
Campinas - grande parte dos investimentos não se volta para a exportação, mas sim para abastecer 
o mercado interno. Diversos estudos apontam a disponibilidade de capital humano como um dos 
principais pontos fortes do Brasil no mercado de serviços globais,[7] embora os custos trabalhistas 
estejam deteriorando a competitividade do Brasil como destino de outsourcing (Tholons, 2014). 
Como se observa no Quadro1, quanto a custos, ambiente de negócios e fatores relacionados com a 
localização, o desempenho brasileiro está localizado atrás de outros países da região.

8 -6Nicarágua 87 N/D

88 3Campinas Brasil

Manágua

Candidata

Valparaíso

-2 2

Chile -6 Candidata86 -1

2

Candidata

Cali

-4 6

Colômbia N/A Aparição 
recente

98 0

94

Guatemala 92

Candidata

Guatemala 4

Assunção Paraguai

5 Candidata

80

Candidata

Lima

2 1

Peru -2 Candidata57 6

51

Colocação no 
ranking 
(2014)

Mudança (quantidade de 
posições) a respeito de

Cidade País Maturidade

Medellín Colômbia

2013 2010

San Juan

Colômbia 77

Candidata

Bucaramanga 3

Recife Brasil

-20 Candidata

6

-12 0Porto Rico 71 Candidata

73 -2Córdoba Argentina

Fonte: Tholons (2014).
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No restante da América do Sul, o desenvolvimento dos serviços globais ganhou relevância partir da 
década de 2000, particularmente por meio de empresas multinacionais, embora o Uruguai tenha 
sido pioneiro no desenvolvimento do setor a partir de mecanismos de estímulo às atividades de 
ITO nos anos 90 e mais recentemente à KPO. Nesse país destacam-se as políticas orientadas ao 
desenvolvimento setorial em TI, indústria farmacêutica, backoffice e logística. Tholons (2014) o 
destaca como um dos destinos de outsourcing mais dinâmicos da região.

A Argentina, por sua vez, ganhou importância no mercado de serviços globais a partir da 
desvalorização da moeda em 2002, que a tornou um dos países da região com custos mais 
competitivos – especialmente os da mão de obra qualificada -, mas nos últimos anos estes 
tenderam a aumentar. Entrou no mercado mediante centrais de atendimento e depois foi migrando 
para atividades de ITO – em que inclusive se destacam algumas pequenas e médias empresas. 
Foram fundamentais para o desenvolvimento dos serviços globais a lei de software que promove o 
setor, o reconhecimento da adequada proteção de dados pessoais por parte da Comissão Europeia
[8] e a disponibilidade de infraestrutura moderna e de capital humano. Entre 2003 e 2009, a 
Argentina era o principal exportador de serviços BPO da região, mas recentemente perdeu 
relevância e parte das atividades de backoffice e centrais de contato e de atendimento se 
transferiram para o Chile, a Colômbia, o Peru e o Uruguai.[9] Nesse contexto, as duas cidades 
argentinas mais importantes em termos de outsourcing, Buenos Aires e Córdoba, retrocederam em 
posições no ranking de Tholons (2014) durante o último ano, embora a capital do país tenha se 
mantido entre os cinco principais destinos da América Latina (Quadro 2).

De acordo com diversos estudos, o Chile é o país da ALC com melhor ambiente de negócios para os 
serviços globais.[10] Começou a exportar nos segmentos de ITO e call centers e mais recentemente 
se especializou em BPO e KPO – destacando-se nos serviços de engenharia relacionados com a 
mineração e outras atividades de pesquisa e desenvolvimento. No crescimento das atividades 
intensivas em conhecimento foi fundamental o apoio específico oferecido pela Agência Chilena de 
Desenvolvimento Econômico (Corfo, sigla em espanhol). No entanto, mais recentemente se observa 
um dinamismo menor explicável, em parte, pela escassez de pessoal técnico e anglofalante, o que 
dificulta a escalabilidade, assim como pela perda de relevância dos instrumentos de estímulo ao 
setor.[11] Nos últimos quatro anos Santiago e Valparaíso retrocederam em várias posições no 
ranking das cidades latino-americanas mais atraentes para o outsourcing (Quadro2), embora a 
primeira ainda esteja entre as três mais bem-posicionadas da região.

A Colômbia e o Peru entraram posteriormente no mercado de serviços globais e ainda não 
aparecem como destinos de grande relevância (Quadro1). No entanto, recentemente se destacam 
por seu dinamismo. Os dois países concentram suas exportações em BPO, principalmente centrais 
de atendimento e de contato, com base na vantagem comparativa que o espanhol neutro falado lá 
proporciona para as exportações para outros países hispanofalantes. No caso da Colômbia, deve-se 
mencionar que é o segundo país da região em quantidade de cidades no ranking das mais atrativas 
para o outsourcing (quatro colocadas, abaixo do Brasil que tem seis) (Quadro2)[12] e lentamente se 
observa uma crescente participação de KPO, em especial de serviços de engenharia. Durante os 
últimos anos procurou-se fomentar o desenvolvimento desses setores a partir de diversos 
mecanismos de promoção e outros incentivos.[13] O potencial do Peru é decorrente de sua 
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estrutura de custos e do ambiente de negócios (Quadro1), e além de BPO têm ganhado relevância 
os serviços de ITO.[14]

A Costa Rica é a economia da América Central que oferece um ambiente mais propício e um maior 
desenvolvimento dos serviços globais. De acordo com Tholons (2014), San José é a cidade latino-
americana mais atraente para o outsourcing (13ª posição) e um dos destinos consolidados na 
região. Começou nos anos 90 com ITO e BPO e foi se voltando para KPO e outras atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, destacando-se as políticas de promoção do setor realizadas pela 
Coalisão Costarriquenha de Iniciativas de Desenvolvimento (Cinde).

Outros países do istmo centro-americano (El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Panamá) 
e a República Dominicana contam com numerosas centrais de atendimento e estão migrando para 
BPO de maior sofisticação.[15] Algumas cidades desses países aparecem como localidades 
emergentes entre as 100 mais atraentes do mundo para o outsourcing (Quadro2).

Perfil das empresas de serviços globais na ALC

A relocalização da produção manufatureira para países asiáticos com custos mais baixos nos anos 
90 contribuiu para o desenvolvimento dos serviços globais na ALC, dado que algumas empresas 
multinacionais radicadas nessas economias transformaram suas plantas industriais em centros de 
serviços, aproveitando assim a infraestrutura e os recursos humanos disponíveis. Além disso, a 
região recebeu volumosos investimentos de empresas norte-americanas e europeias, 
especialmente destinados a atividades de ITO e BPO e durante a última década se somou a 
presença de empresas indianas que procuravam aproveitar as vantagens da ALC como destino de 
nearshoring para abastecer o mercado norte-americano e o próprio latino-americano. As 
exportações se realizam tanto por meio de centros cativos das multinacionais ou de companhias 
que fornecem serviços para terceiros. Mais recentemente, algumas empresas locais entraram no 
mercado e exportam principalmente para outros países da ALC. As principais empresas latino-
americanas do setor são de origem brasileira, mexicana e chilena.[16]

O papel das políticas públicas

As políticas de desenvolvimento dos serviços globais enquadram-se nas iniciativas de muitos 
países da ALC destinadas a diversificar suas exportações, frequentemente concentradas em 
recursos naturais no caso das mercadorias, e turismo no dos serviços. A decisão de promover essas 
atividades está motivada pelas crescentes oportunidades que a expansão do comércio de serviços 
globais oferece em nível mundial e sua menor volatilidade quanto ao intercâmbio de bens e dos 
serviços tradicionais, seu potencial para atrair investimento estrangeiro direto (IED), sua 
capacidade de gerar emprego por serem atividades de trabalho intensivo e outras externalidades 
positivas como a qualificação do capital humano e a possibilidade de favorecer a transferência de 
tecnologia nos segmentos de alto valor agregado.

A maioria dos países da região adotou programas que incluem promoção, serviços e apoio ao 
investimento e incentivos econômicos (isenções tributárias e subsídios para a formação de capital 
humano). Existem diversas iniciativas que beneficiaram estas atividades (embora nem sempre 
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estejam especificamente orientadas para a promoção do setor), entre as quais se podem destacar 
os programas de promoção e marketing do Brasil, México, Argentina e países centro-americanos, a 
criação de zonas livres na Colômbia, Costa Rica, República Dominicana e Uruguai, as iniciativas de 
promoção de investimentos de diversas agências governamentais no Chile, Proexport (Colômbia) e 
Uruguai XXI, os programas de capacitação em idioma inglês (Chile, Guatemala e Colômbia) e 
educação técnica (Chile), entre outros.[17] O caso do Uruguai se destaca pela existência de 
incentivos específicos para o desenvolvimento de serviços globais.

Oportunidades e desafios

Os serviços globais mostram grande dinamismo a nível mundial e a ALC não é a exceção. Vários 
países da região tiveram um bom desempenho neste setor e existe grande potencial para continuar 
desenvolvendo-o, particularmente a partir de oportunidades que ainda não foram aproveitadas. 
Entre os principais pontos fortes para a exportação de serviços globais na ALC cabe destacar as 
seguintes:

• Fuso horário similar ao dos Estados Unidos e do Canadá, que oferece o potencial de 
transformar a região em um importante destino de nearshoring. O Caribe de língua inglesa 
tem as maiores vantagens para fornecer serviços de atendimento ao cliente para os Estados 
Unidos, embora a disponibilidade de pessoal bilíngue (especialmente no México, na Costa 
Rica e na Argentina) também ofereça oportunidades para outros países.

• Semelhança cultural e idiomática com países europeus e o restante da ALC. Os países de 
língua espanhola são favorecidos para exportar para o restante da ALC, Espanha e o 
mercado hispanofalante dos Estados Unidos, enquanto o Brasil tem potencial para prestar 
serviços para o mercado português.

• Custos competitivos em diversos âmbitos, tais como o setor imobiliário, telecomunicações, 
infraestrutura e mão de obra. Apesar de os salários serem mais elevados do que em vários 
dos países asiáticos mais relevantes no setor de serviços globais, abrem-se novas 
oportunidades decorrentes do auge das soluções baseadas na nuvem. Este fenômeno 
implica grandes mudanças na forma em que o setor opera, aumentando a importância 
relativa do uso ótimo do software e do hardware, o que permite uma maior escalabilidade.
[18]

• Disponibilidade de mão de obra qualificada para a exportação de serviços com maior valor 
agregado em alguns países (principalmente nas economias maiores) e nichos de mercado de 
alto valor agregado.

• Infraestrutura de telecomunicações de boa qualidade em algumas economias da região 
(Argentina, Uruguai, Chile, Costa Rica, etc.).

• Maior estabilidade política e qualidade de vida que em outras locações emergentes.

Não obstante, a região também enfrenta importantes desafios neste âmbito que devem ser 
atendidos para conseguir um desenvolvimento bem-sucedido dos serviços globais:[19]
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• Problemas de escalabilidade em muitos países – particularmente os menores, embora 
também em economias médias como o Chile - por escassez de capital humano. Nesse 
sentido, é fundamental identificar os nichos de mercado com maior potencial de 
aproveitamento e promover a qualificação da mão de obra em temas específicos.

• Desconhecimento de normas de processos: Em vários segmentos de serviços globais – 
especialmente ITO - as certificações de processos são chave e não existe conhecimento 
amplo das mesmas, razão pela qual é importante promover sua difusão e facilitar o acesso.

• Marco normativo nem sempre apto para o comércio de serviços (tratados de livre comércio, 
acordos de dupla tributação, cláusulas migratórias, propriedade intelectual). É preciso ter 
maior flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças do setor.
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[1]Este texto foi elaborado por Romina Gayá, Consultora do BID-Intal. Agradecem-se os valiosos comentários 
de Pablo García, especialista do Setor de Integração e Comércio.
[2]Veja mais em BID-INTAL (2014).
[3]Veja García (2013), Hernández et al.(2014) e Fernández-Stark (2012).
[4]O caráter inovador destas atividades se reflete na ausência de fontes de informação e de metodologias 
padronizadas para sua elaboração. Embora existam diversos indicadores e rankings relacionados com estas 
atividades, cada um deles considera aspectos diferentes e nem sempre estão disponíveis para todos os 
países da ALC. Por isso existe a necessidade de interpretar com cautela os diversos indicadores disponíveis, 
alguns dos quais usados neste texto.
[5]García, op. cit. e Gereffi, Castillo e Fernández-Stark (2009).
[6]Gereffi, Castillo e Fernández-Stark, op. cit.
[7]A. T. Kearney (2011); Kwacz, Ruiz e Scasso (2013).
[8]Este reconhecimento por parte da CE implica que são cumpridas as exigências da UE em matéria de 
proteção de dados e permite a transferência de dados pessoais da UE para a Argentina sem exigências 
adicionais de segurança.
[9] García, op. cit., Gereffi, Castillo e Fernández Stark, op. cit., García e Capobianco (2012).
[10] Veja A. T. Kearney (2011) e Kwacz, Ruiz e Scasso (2013).
[11] Veja García, op. cit.; Gereffi, Castillo e Fernández Stark, op. cit. e Ammachchi (2013).
[12]Tholons, op. cit.
[13]García, op. cit., Gereffi, Castillo e Fernández Stark, op. cit.
[14]Veja mais em Tholons (2011).
[15]García, op. cit. e Hernández et al., op. cit.
[16]Gereffi, Castillo e Fernández-Stark, op. cit.
[17] Ibidem.
[18] García, op. cit.
[19]García, op. cit.

-----. 2014. 2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations: Regional Overview. Janeiro.
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Aliança do Pacífico quer diálogo com 
Mercosul

Os presidentes do Chile, Colômbia, México e Peru assinaram a Declaração de Punta Mita na 9ª 
Cúpula da Aliança do Pacífico (AP), realizada em 20 de junho nessa localidade do Estado de 
Nayarit, no México. Entre outros temas relevantes da Declaração destacam-se, por um lado, a 
aceitação pelo Comitê Executivo do Mercado Integrado Latino-Americano (Mila) da incorporação 
da Bolsa Mexicana de Valores e, por outro, o agradecimento do apoio técnico e financeiro do BID e 
seu compromisso de continuar cooperando. A Colômbia passou a Presidência Pro Tempore da 
iniciativa para o México.
No dia 30 de maio havia sido realizada na Cidade do México a 11ª Reunião Ministerial da AP. No 
comunicado conjunto, os chanceleres e ministros de Comércio destacaram os avanços dos 
trabalhos dos grupos técnicos e o cumprimento de compromissos em matéria de comércio e 
integração, movimento de pessoas, serviços e capitais e cooperação. Com relação à agenda 
externa, os ministros aceitaram Trinidad e Tobago e a Bélgica como novos Estados Observadores.
Além disso, foi acordado realizar uma reunião de caráter informativo com os chanceleres e 
ministros de comércio dos países do Mercosul para iniciar um diálogo com esse bloco. Na Cúpula 
de Presidentes foi apontado que, com o mesmo espírito informativo, será realizado um seminário 
de acadêmicos, empresários e altas autoridades da AP, do Mercosul e de outros países da América 
Central e do Caribe.
Cabe destacar, por outro lado, a recente publicação de “Pacific Alliance: Integration, growth and 
opportunities”, um trabalho explicativo preparado pela AP sobre sua relevância econômica, 
acordos comerciais, setores de exportação, as principais conquistas e seus próximos passos, entre 
outros pontos destacados.

Alianza del Pacífico
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O fungo roya do café na América Central: a 
região continua sofrendo as consequências

O surto de roya que afeta a América Central há mais de um ano (impactando inclusive o Peru, a 
Colômbia e o México) teve graves consequências para a produção e exportação de café na sub-
região.
Em 2013 as vendas centro-americanas de café para o mundo caíram 30,4%, o que se refletiu em 
uma contração das vendas totais de 0,6%, já que os demais produtos compensaram grande parte 
da queda (Gráfico 1). Um desempenho similar se observa no primeiro trimestre de 2014.

América Central
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O impacto do fungo explica uma parte dos menores volumes exportados. A produção de café na 
América Central caiu 16,1% em 2013. Em El Salvador a safra foi quase 40% menor que a do ano 
anterior e na Nicarágua a contração foi de 20%. Embora o efeito sobre a produção da Guatemala 
tenha sido menor (-16,4%), o fato de essa economia explicar quase um terço das exportações do 
grão do istmo implicou um impacto proporcional muito forte no total exportado pelo istmo.
Agravando a situação, o preço do café tem mostrado uma tendência decrescente depois do máximo 
atingido em 2011: em novembro de 2013 a cotação era só a metade. Mas a seca sofrida pelo Brasil 
– principal produtor de café do mundo – no início de 2014 aumentou a incerteza sobre a próxima 
safra, elevando os preços do café em cerca de 50% entre dezembro e maio (Gráfico 2). No entanto, 
a maior cotação ainda não se refletiu nas exportações centro-americanas, que continuaram caindo 
no primeiro trimestre de 2014 devido à reduzida oferta disponível e aos preços ainda 
relativamente baixos (Gráfico 1). 

Obs.: Inclui exportações cobertas por regimes especiais de comércio. Fonte: Elaboração 
própria com base no DataIntal.

Gráfico 1. Exportações da América Central de café e demais produtos, 
2010–2013

Taxas interanuais
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O país mais afetado em suas exportações foi Honduras – principal exportador de café da América 
Central -, cujas vendas externas caíram 38,4% em 2013 (Gráfico 3). A gravidade da situação da 
economia hondurenha ganha maior relevância quando se considera que o café representa um 
quinto das suas exportações totais (em 2011 chegou a explicar um terço). A contração das remessas 
de café para o exterior também foi relevante na Nicarágua, Costa Rica e Guatemala.

Obs.: a/ Preço composto de diferentes variedades elaborado pela ICO. Fonte: Elaboração 
própria com base em dados da International Coffee Organization (ICO).

Gráfico 2. Preço do café, 2012 – maio 2014

Em US$ por libra
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O surto de roya – provocado pelas mudanças no padrão de chuvas, variações nas faixas de 
temperaturas máximas e mínimas durante 2012, vulnerabilidade dos cafezais e capacidade de 
infecção do patógeno – demoraria até três safras para ser erradicado.
O BID, outros organismos internacionais e governos externos ofereceram seu apoio para o 
desenvolvimento e a implementação da estratégia regional que está sendo realizada pelo Conselho 
Agropecuário Centro-Americano.

Texto sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “América Central prepara ações regionais para proteger cafezais”, em: Carta 
Mensal INTAL N°199, março de 2013.

Obs.: Incluindo regimes especiais de comércio. b/ O diâmetro dos círculos representa essa 
última participação. Fonte: Elaboração própria com base no DATAINTAL.

Gráfico 3. Exportações de café: taxa de variação 2013-2012, participação 
em exportações totais de cada país e do país em exportações totais da 

região
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Panamá negocia Tratado de Livre Comércio 
com Israel

De 11 a 14 de maio foi realizada em Jerusalém a primeira rodada de negociações para um Tratado 
de Livre Comércio (TLC) entre o Panamá e Israel.
O TLC pretende aprofundar as relações comerciais bilaterais entre as duas economias, que já 
contam com um Acordo de Cooperação Econômica e Comercial vigente desde 2010 e um Tratado 
para evitar a dupla tributação desde 2012.
A primeira rodada avançou em questões sobre acesso a mercados, regras de origem, medidas 
sanitárias e fitossanitárias, serviços, investimentos e solução de divergências.
Como se observa no Gráfico 1, atualmente os fluxos de comércio são relativamente baixos: em 2013
 o Panamá exportou apenas US$ 1 milhão para Israel, enquanto as compras dessa origem foram de 
US$ 12 milhões.
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Fonte: Elaboração própria com base no DataIntal.

Gráfico 1. Evolução do comércio do Panamá com Israel, 2010–2013

Em milhares de US$
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2,2%

Resíduos de plástico

Madeira serrada 23

6

1 0,1%

0,6%

Preparações capilares

10,4%

Valor Participação

Exportação

Descrição do Produto

Substâncias de origem animal 
utilizadas na preparação de 

produtos farmacêuticos

Produtos de origem animal 
não especificados nem 

compreendidos em outros 
capítulos

109

907 86,7%

Quadro 1. Composição do comércio do Panamá com Israel, 2013

Em milhares de US$ e %
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Mais informações no seguinte link.

757 6,0%Diodos, transistores e 
dispositivos semicondutores

862 6,8%

Condensadores elétricos

5.696 45,0%Outros produtos

589 4,7%

Participação

Máquinas automáticas para 
tratamento ou processamento 

de dados

Valor

Importação

Descrição do Produto

3.184

12,4%

Inseticidas, raticidas, 
fungicidas, herbicidas, etc.

1.574

25,1%

Telefones, incluídos celulares

Fonte: Elaboração própria com base no DataIntal.

Carta Mensal INTAL N° 214 - junho 2014 - Todos os direitos reservados

29  

Blocos de Integração

http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4253


Terceira Rodada de Negociações Equador-
União Europeia

De 9 a 13 de junho foi realizada em Bruxelas a Terceira Rodada de Negociações entre o Equador e a 
União Europeia. As equipes negociadoras trabalharam sobre contratação pública, serviços, acesso 
a mercados de bens industriais e agrícolas e indicações geográficas.
Cabe destacar que as negociações têm grande importância para o Equador, já que em dezembro de 
2014 expirará o Sistema de Preferências Tarifárias (SGP Plus), mediante o qual alguns produtos 
equatorianos entram livres de tarifa no mercado europeu. Sobre esta questão, um estudo realizado 
pela Federação Equatoriana de Exportadores (Fedexpor) assinala que, caso não se chegue a um 
acordo com a UE, e tendo expirado o SGP, poderia ser registrada uma perda das exportações de 
cerca de US$ 400 milhões no primeiro ano.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Primeira rodada de negociações Equador-União Europeia”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 209, janeiro de 2014.

• BID-INTAL. “Segunda rodada de negociações Equador-União Europeia”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 212, abril de 2014.

Comunidade Andina
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Prorrogado acordo automotivo entre Brasil 
e Argentina

O Brasil e a Argentina prorrogaram o acordo que regula o intercâmbio bilateral de produtos do 
setor automotivo de 1º de julho de 2014 até 30 de junho de 2015 e reduziram de 1,95 para 1,5 o 
coeficiente que fixa a proporção dos fluxos isentos de tarifas alfandegárias (flex).[1] As alterações 
foram registradas no 40º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica (ACE) 
Nº14 no último dia 11 de junho.
É importante destacar que a indústria atravessa uma conjuntura desfavorável em ambos os países, 
caracterizada pela queda da produção, das exportações (Quadro 1) e dos empregos. No primeiro 
quadrimestre, a quantidade de veículos exportados pela Argentina para o Brasil diminuiu 19,1%, 
enquanto as unidades importadas pela Argentina do Brasil caíram 7,8%.

Mercosul
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Antecedentes

O setor automotivo tem grande relevância no comércio entre a Argentina e o Brasil e representa 
cerca de 45% do intercâmbio bilateral de manufaturas (BID-INTAL, 2013).
A indústria automotiva – assim como a açucareira - está excluída do livre comércio intrazona desde 
a criação do Mercosul e os fluxos são regidos por acordos bilaterais entre os países-membros. A 
liberalização do comércio bilateral estava prevista, mas em 2001 foi estabelecido um coeficiente 
de desvio das importações em relação às exportações, denominado flex. Este coeficiente estipula o 
valor máximo de compras que um país pode realizar ao sócio sem pagar tarifas relativas ao valor 
dos envios a esse destino.
Deste modo, o 31º Protocolo Adicional ao ACE Nº14 (assinado em novembro de 2002 e com 
vigência retroativa a janeiro de 2001) estabeleceu o flex em 1,6, ou seja, se as exportações 
automotivas da Argentina para o Brasil fossem de US$ 1 bilhão, as importações livres de tarifas 
alfandegárias de veículos brasileiros realizadas pela Argentina poderiam chegar no máximo a US$ 
1,6 bilhão (e vice-versa); estabeleceu-se também um esquema crescente que passou o flex para 2,6 
em 2005.
Em 2006 deveria começar a vigorar o livre comércio, mas o flex foi reduzido para 1,95 e foi 
prorrogado em varias ocasiões a pedido da Argentina, que apresenta déficit comercial no setor 
devido ao saldo negativo em autopeças. O flex venceu em junho de 2013, por isso na prática não 
existiam restrições em termos da proporção do comércio bilateral que poderia ser feito sem tarifas.
[2]

Características do novo acordo

Por meio do Protocolo assinado recentemente, o flex foi reinstaurado e fixado em 1,5, levando 
assim a proporção que pode ser importada sem tarifa por dólar exportado ao seu mínimo histórico. 
Não obstante, na situação atual esta modificação não implicaria uma queda do comércio 
preferencial, já que a relação se mantém abaixo desse nível desde início de 2012: em fins de 2013 
o flex observado era de 1,25 (DALMASSO, 2014). 

1.351,2 -13,3%

Exportação

257,5 -22,2% 1.558,9

212,9 145,7 -31,6%180,90 137,0 -24,3%

2013 2014

Argentina Brasil

Variação

Produção 331,1

Variação 2013 2014

Obs.: * Apenas veículos prontos. Não inclui autopeças, que estão incluídas no acordo entre 
ambos os países. Fonte: Elaboração própria com dados da Adefa e da Anfavea.

Quadro 1. Indústria automotiva* na Argentina e no Brasil

Quantidade de veículos produzidos e exportados (em milhares). Janeiro-Maio
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[1] Ver infra.
[2]Saiba mais em BID-INTAL (2013a).
[3]Saiba mais sobre o regime em BID-INTAL (2013b).
[4]Produtores de dispositivos utilizados em carros (airbags, assentos de couro e acessórios).

A questão fez parte da negociação, mas a Argentina não conseguiu que os processos e autopeças 
nacionais fossem beneficiados pelos incentivos fiscais concedidos pelo Brasil à produção local no 
âmbito do regime “Inovar Carro”[3] (SICA, 2014). O tema foi adiado para ser tratado com o plano 
de trabalho do Comitê Automotivo, que também prevê a modificação da regra de origem a fim de 
incrementar o conteúdo regional e de autopeças e a construção de uma política industrial comum 
para autopeças que considere a revisão da estrutura tarifária, entre outros aspectos relevantes.
Por sua vez, as entidades que reúnem as principais empresas do setor (Adefa, Afac e ADIMRA na 
Argentina e Anfavea e Sindipeças no Brasil) assinaram a intenção de manter uma participação 
mínima de 11% de veículos argentinos no Brasil e 44,3% de brasileiros na Argentina. Com o 
objetivo de promover a incorporação de autopeças originárias do bloco, identificarão as partes e as 
peças importadas – principalmente as não produzidas na região - e o potencial de produção 
competitiva, promoverão investimentos nessas atividades e estimularão a interação entre 
produtores de autopeças, sistemistas[4] e terminais.
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http://publications.iadb.org/handle/11319/6020?scope=123456789/1&thumbnail=false&order=desc&rpp=5&sort_by=score&page=0&query=Informe+Mercosur+18&group_by=none&etal=0
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ba3a8a10-7c5e-4293-a3a3-6d33a60afe29&lang=pt


Avanços na integração bilateral dos países 
do Mercosul

No último mês houve avanços na integração bilateral entre membros do Mercosul.

2ª Reunião Plenária do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai

No dia 16 de maio foi realizada em Montevidéu a 2ª Reunião Plenária do Grupo de Alto Nível Brasil-
Uruguai no âmbito do novo esquema de vínculos bilaterais lançado em 2012. Entre os aspectos 
mais relevantes da reunião se destacam:

• A atualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável e a Integração Uruguai-
Brasil, que abrange temas ligados a integração produtiva, ciência, tecnologia e inovação, 
comunicação e informação, integração da infraestrutura de transportes, livre circulação de 
bens e serviços, e livre circulação de pessoas.

• A criação da Comissão de Comércio Bilateral Uruguai–Brasil, com o objetivo de buscar 
soluções para dificuldades legais, normativas e operacionais e elaborar iniciativas para 
incrementar o intercâmbio de bens e serviços.

• A assinatura do Acordo Naval e Offshore[1] entre o Uruguai e o Brasil (74º Protocolo 
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, ACE N°2) voltado para promover a 
integração produtiva nestes setores ao considerar os bens e serviços do sócio como 
conteúdo nacional.

• A assinatura de um memorando de entendimento entre as instituições de previdência social 
dos dois países, a fim de melhorar o intercâmbio de informações para poder eventualmente 
reconhecer direitos previdenciários de trabalhadores migrantes de ambos os países.

Texto sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “45ª Cúpula do Conselho do Mercado Comum”, em: Carta Mensal INTAL N°203, 
julho de 2013.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=0f6528a5-8b4f-4619-b00e-524294ef9ac4&lang=pt


[1]Exploração offshore de hidrocarbonetos.

Construção de ponte entre o Brasil e o Paraguai

A comissão de licitação do Brasil aprovou a proposta do consórcio empresarial que construirá a 
ponte internacional que unirá as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil) e Presidente Franco (Paraguai), 
com um custo estimado de US$ 103 milhões. O objetivo do projeto, que faz parte da Carteira de 
Projetos do Cosiplan e da Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API), é agilizar o fluxo de 
carga entre os dois países, aliviando o trânsito na Ponte da Amizade (Foz do Iguaçu-Ciudad del 
Este). A nova ponte e as obras complementares no Brasil (estimadas em US$ 40 milhões) serão 
financiadas pelo governo brasileiro. O governo do Paraguai solicitou os recursos (estimados em US
$ 172 milhões) ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Cabe mencionar que o 
BID forneceu uma cooperação técnica de US$ 720.000 ao Paraguai para a realização de estudos de 
viabilidade e projetos de novas vias de acesso à ponte internacional, por meio do Fundo de 
Infraestruturas de Integração (FIRII). A conclusão da obra está prevista para 2017.

Reunião de chanceleres do Paraguai e do Uruguai

No dia 5 de junho houve um encontro entre os chanceleres do Paraguai e do Uruguai no qual foram 
definidas as bases para a reunião entre os presidentes dos dois países, marcada para julho. Estão 
previstos: a criação de um grupo de alto nível para estabelecer as prioridades e dar prosseguimento 
à relação bilateral; o desenvolvimento de um plano de ação para a integração e o desenvolvimento 
sustentável; a assinatura de um memorando de entendimento para definir a participação do 
Paraguai no porto de águas profundas projetado na costa marítima uruguaia; e a assinatura de um 
convênio de operações, liquidação e custódia de valores entre as bolsas de valores de Montevidéu 
e Assunção.
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http://www.mopc.gov.py/se-aguarda-para-fin-de-mes-la-firma-del-contrato-para-construir-segundo-puente-n905
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=133
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PR-T1046#doc
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/iirsa/el-apoyo-del-bid-a-la-preparacion-de-proyectos-y-el-firii,1464.html
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/iirsa/el-apoyo-del-bid-a-la-preparacion-de-proyectos-y-el-firii,1464.html
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/almagro-confirma-visita-mujica-paraguay-julio


Brasil promove comércio de serviços

[1]O serviço é prestado do território de um país ao território de outro.
[2]O consumidor do serviço se desloca para o país onde o serviço é prestado.
[3]O prestador se desloca para o país onde o serviço é consumido.
[4]O modo 3, não incluído aqui, implica a presença comercial do prestador de serviço no país onde ele é 
consumido (investimento estrangeiro direto em serviços).

Desde 2003 o crescimento das exportações brasileiras de serviços foi quase o dobro do registrado 
pelo comércio mundial destas atividades (292% e 150%, respectivamente). Com o objetivo de 
fortalecer o setor, o Brasil está implementando uma série de iniciativas.
Foram anunciadas diversas ferramentas de estímulo no âmbito do 5º Encontro Nacional de 
Comércio Exterior de Serviços:

• Manual básico para o comércio de serviços: fornece informações sobre o planejamento 
estratégico da exportação, assim como os principais mecanismos de apoio disponíveis.

• Pesquisa para identificar oportunidades de exportação de serviços: o objetivo é conhecer o 
perfil das empresas exportadoras e com potencial para vender no mercado internacional e 
identificar os principais obstáculos que elas enfrentam, tanto no país como no exterior.

• Sistema de Estatísticas (Siscoserv): a partir de agosto serão divulgadas sistematicamente as 
estatísticas sobre exportações e importações de serviços intangíveis. Dados preliminares 
revelam que as exportações destes serviços somaram US$ 16,951 bilhões durante 2013, 
destacando-se os serviços profissionais, financeiros complementares e gerenciais. Nas 
importações (US$ 31,556 bilhões) sobressaem o arrendamento mercantil operacional ou a 
locação de maquinarias e equipamentos e navios e os serviços de navegação. O modo 1 de 
prestação de serviços (consumo transfronteiriço)[1] é o mais relevante, representando 
72,8% das exportações e 64,2% das importações. Nas vendas externas segue-se em 
importância o modo 2 (consumo no exterior),[2] enquanto nas importações o modo 4 
(movimento de pessoas físicas)[3] é o segundo mais relevante.[4]

Estados Unidos, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido são os principais parceiros do comércio de 
serviços intangíveis do Brasil, tanto nas exportações como nas importações.

Além disso, o Secretário de Comércio e Serviços do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC), Humberto Ribeiro, manteve encontros com representantes da Austrália e da 
China, a fim de promover o intercâmbio de serviços com esses países. Também se decidiu elaborar 
um memorando de entendimento para promover o comércio bilateral destas atividades. De acordo 
com o MDIC, os setores com maior potencial são serviços esportivos, informática e 
telecomunicações, audiovisual, turismo, outsourcing e pesquisa e desenvolvimento.
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http://www.enaserv.com.br/2014/index.asp
http://www.enaserv.com.br/2014/index.asp
http://www.enaserv.com.br/2014/index.asp
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=13220
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=13237
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=13230


Integração ferroviária na América do Sul: o 
Corredor Ferroviário Bioceânico Central

No dia 21 de maio foi realizada a segunda reunião do Grupo de Trabalho sobre a Integração 
Ferroviária Sul-Americana em Montevidéu, Uruguai, no âmbito do Cosiplan-Unasul. Os 
representantes dos países[1] decidiram avançar na elaboração de um mapa de redes ferroviárias na 
América do Sul, assim como em melhoras na qualidade das informações dos projetos ferroviários 
publicadas no Sistema de Informações de Projetos do Cosiplan. Além disso, apresentaram seus 
planos nacionais ferroviários, concentrando-se nos pontos de interconexão. Por último, acordaram 
avançar nos termos de referência e analisaram as possíveis fontes de financiamento para um 
estudo de consultoria com o objetivo de dispor de elementos com base técnica que facilitem a 
integração ferroviária na região, assim como melhorar a participação do transporte multimodal.

Mais informações sobre a Reunião no seguinte link.

Corredor Ferroviário Bioceânico Central (CFBC)

Cabe destacar os avanços dos estudos de pré-investimento para o Corredor Ferroviário Bioceânico 
Central (CFBC), que constitui um projeto de grande relevância para a integração ferroviária da 
América do Sul. O CFBC busca a interconexão das redes ferroviárias Andina e Oriental da Bolívia - 
atualmente separadas pela falta de infraestrutura no centro do país -, completando a conectividade 
com o Brasil e o Peru. O projeto reduziria o custo e o tempo do transporte de carga e de 
passageiros, ao mesmo tempo que permitiria utilizar os portos destes países para ter acesso aos 
oceanos Atlântico e Pacífico, contribuindo para melhorar a competitividade do país mediterrâneo.
Devemos destacar que na perspectiva regional o CFBC faz parte da Carteira de Projetos do Cosiplan 
e da API (ver ficha do projeto).

UNASUL
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http://www.iirsa.org/proyectos/
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=249
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1351


[1]Participaram da reunião delegações da Argentina, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela, e representantes da Secretaria Geral da Unasul e do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA.

Os estudos de viabilidade da interconexão ferroviária e do CBCF são financiados pelo BID por meio 
de um empréstimo para o Estado Plurinacional da Bolívia, e incluem os aspectos técnicos de 
alternativas de traçado e custos de construção e operação; análise de prospectiva comercial e de 
mercado; aspectos estratégicos e de avaliação ambiental.
O componente ferroviário do empréstimo consiste em US$ 6,7 milhões e faz parte de um programa 
de US$ 15,8 milhões com o objetivo de que a Bolívia conte com informações de qualidade para 
tomar decisões fundamentadas em termos de investimentos em infraestrutura de transporte, 
incluindo também a infraestrutura viária. O Ministério de Obras Públicas, Serviços e Habitação da 
Bolívia, por meio do Vice-Ministério de Transportes, é o organismo executor do empréstimo.
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Workshop de Planejamento Integral da 
Unasul

Nos dias 5 e 6 de junho foi realizado o 1º Workshop de Planejamento Integral, no âmbito do 
Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul, em Quito, 
Equador.
Os representantes dos países-membros do bloco discutiram diversos temas relativos à integração 
regional, como o papel da Unasul como mecanismo de integração no âmbito da geopolítica regional 
e mundial, as experiências de planejamento para a integração fronteiriça e os desafios e 
oportunidades da institucionalidade da Unasul para uma agenda de planejamento integral sul-
americana.
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Quinta rodada de negociações Estados 
Unidos-União Europeia

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, em: Carta 
Mensal INTAL N°204, agosto de 2013.

• BID-INTAL. “Segunda Rondada do Acordo Transatlântico sobre Comércio e Investimento”, 
em: Carta Mensal INTAL N°208, dezembro de 2013.

• BID-INTAL. “As negociações transatlânticas e o cenário futuro para América Latina e o 
Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N°209, janeiro de 2014.

• BID-INTAL. “Estados Unidos-União Europeia: quarta rodada de negociações”, em: Carta 
Mensal INTAL N°211, março de 2014.

De 19 a 23 de maio foi realizada em Arlington, Estados Unidos, a quinta rodada de negociação do 
Acordo de Associação Transatlântica sobre Comércio e Investimentos (TTIP, sigla em inglês). As 
discussões abrangeram o comércio de bens e serviços, investimentos (excluída a proteção dos 
investidores, uma das questões em que as diferenças são mais profundas), medidas sanitárias e 
fitossanitárias, contratação pública, direitos de propriedade intelectual, comércio eletrônico e 
telecomunicações, meio ambiente, pequenas e médias empresas, trabalho, e energia e matérias-
primas.
Como foi apontado em edições anteriores da Carta Mensal INTAL, o TTIP é o maior dos mega-
acordos em negociação atualmente: os Estados Unidos e a UE representam quase a metade da 
economia global e aproximadamente 30% do comércio mundial. Como as barreiras tarifárias para o 
intercâmbio bilateral são baixas, com exceção da agricultura, o maior impacto do acordo não 
decorreria da eliminação de tarifas e sim dos padrões reguladores estabelecidos entre as partes, 
que teriam grande incidência no comércio e nas negociações do mundo todo. De acordo com o 
exposto na coletiva de imprensa  da quinta rodada, os pontos mais relevantes da discussão sobre 
compatibilidade regulatória compreendem dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, 
cosméticos, tecnologia da informação e comunicações, carros, pesticidas e produtos químicos. 
(Link video)
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50 anos do Grupo dos 77

Na Cúpula Extraordinária de Chefas e Chefes de Estado e de Governo do G77 + China realizada em 
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, nos dias 14 e 15 de junho, o Grupo dos 77 comemorou 50 anos da 
sua criação no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad).
Desde o início de 2014 o governo boliviano mantém a Presidência Pro Tempore do G77 e organizou 
a Cúpula. O encontro teve como lema “Por uma nova ordem mundial para viver bem” e produziu a 
Declaração de Santa Cruz.
O G77 mantém posições sobre as negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). No lançamento da Rodada de Doha, em 2001, o G77 emitiu uma declaração sobre os temas 
propostos para negociação e mais tarde, no âmbito da 5ª Conferência Ministerial da OMC, realizada 
em Cancún, México, assinou um documento em apoio a um sistema multilateral de comércio mais 
sensível às necessidades dos países em desenvolvimento.
A Declaração de Santa Cruz dedica uma subseção a questões de comércio, destacando o apoio do 
G77 ao sistema multilateral de comércio, e pede uma conclusão satisfatória da Rodada de Doha. Os 
membros do G77 expressaram sua preocupação com a falta de predisposição dos países 
desenvolvidos para eliminar ou reduzir o protecionismo nos seus setores agrícolas. Além disso, 
solicitaram que as economias mais avançadas deem assistência técnica para implementar o Acordo 
sobre Facilitação do Comércio da OMC e o fortalecimento do tratamento especial e diferenciado 
para os países em desenvolvimento.
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Brasil: assistência técnica sobre facilitação 
do comércio para países africanos

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Brasil e a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex) assinaram um memorando de entendimento com o Centro 
Internacional de Comércio (ITC, sigla em inglês) com o objetivo de dar assistência técnica para 
facilitação do comércio na África.
O apoio à criação de capacidade dos países menos adiantados (PMA) nestes temas é um dos pontos 
acordados na última conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada 
em Bali, Indonésia, em dezembro passado.

Texto sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “OMC: Primeiro acordo multilateral de comércio”, em: Carta Mensal INTAL N
°203, julho de 2013.
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UE contribui para a luta contra mudanças 
climáticas na América Latina

No âmbito do Programa Euroclima, foi anunciado no último dia 4 de junho um acordo entre a União 
Europeia (UE) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para contribuir 
com € 1 milhão para ações destinadas a reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resistência dos 
países da América Latina às mudanças climáticas.
O Euroclima tem como objetivo facilitar a implementação de estratégias e medidas de mitigação e 
de adaptação às mudanças climáticas nos países latino-americanos. O Programa conta com três 
eixos principais:

1. Fortalecimento da capacidade institucional, do conhecimento e da visibilidade da questão 
das mudanças climáticas nos níveis nacional, sub-regional e regional.

2. Elaboração e implementação de planos de adaptação e mitigação.
3. Apoio à agricultura sustentável, incluindo medidas contra a desertificação e a degradação da 

terra.
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Setor de Integração e Comércio
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Nova atualização do IJI: negociações com 
mercados não tradicionais marcam a 

agenda

A atividade negociadora latino-americana de maio de 2014 foi protagonizada pela realização de 
novas rodadas de negociações comerciais com mercados não tradicionais como Indonésia, Israel e 
Japão. Em resumo, durante o mês conseguiram-se avanços em oito negociações comerciais (duas 
novas, três avançadas e três concluídas) e há novidades em 20 acordos vigentes que podem ser 
encontrados no banco de dados de Instrumentos Jurídicos de Integração (IJI).

As novas rodadas de negociações realizadas correspondem a Panamá-Israel (de 11 a 14 de maio, 
Jerusalém, Israel) e Chile-Indonésia (26 e 27 de maio, Santiago, Chile). Hoje, Israel tem acordos 
com o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e com o México, enquanto a Indonésia não tem acordos 
com nenhum país da região. Quanto às oportunidades comerciais, no Panamá há produtos 
agrícolas de grande interesse para Israel como abacaxi, mamão, café e coco, enquanto o Panamá 
espera poder aproveitar os avanços tecnológicos do setor agropecuário de sua contraparte. No 
Chile projetam-se oportunidades para produtos silvoagropecuários como mirtilo, ameixa, pêssego e 
framboesa.

Com relação às negociações avançadas foram realizadas:

• A 5ª rodada de negociações para um acordo comercial entre a Colômbia e o Japão (de 12 a 
16 de maio em Tóquio, Japão). O objetivo dessas negociações é criar novas oportunidades 
de exportação, especialmente em matéria agrícola e agroindustrial para a Colômbia, assim 
como atrair investimentos e oportunidades de emprego.

• A Reunião de Ministros de Comércio Exterior do Acordo de Associação Transpacífico (TPP) - 
do qual fazem parte Chile, México e Peru -, nos dias 19 e 20 de maio em Cingapura. Foram 
analisados as negociações dos Estados Unidos e Japão e os resultados da Reunião dos 
Chefes Negociadores e Grupos Técnicos do TPP realizada de 12 a 18 de maio em Ho Chi Min, 
Vietnã. A reunião se concentrou em avançar no tema de acesso a mercados e nos assuntos 
pendentes em regras.

• A 11ª Reunião Ministerial da Aliança do Pacífico (30 de maio na Cidade do México) com a 
presença dos chanceleres e ministros de comércio do Chile, Colômbia, México e Peru para 
revisar os avanços nos trabalhos dos grupos técnicos e definir a agenda da próxima cúpula a 
ser realizada em junho.
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http://www10.iadb.org/intal/iji/query/default.aspx?lang=es&
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=6dd45d56-bc53-4a25-80a0-0b80ccce92eb&lang=pt
http://www.direcon.gob.cl/2014/05/chile-e-indonesia-inician-negociaciones-para-un-acuerdo-comercial/
http://sertv.gob.pa/sertv-noticias/noticias/nacionales/item/22949-la-proxima-semana-iniciaran-negociaciones-para-el-tlc-entre-panama-e-israel
http://www.direcon.gob.cl/2014/05/chile-e-indonesia-inician-negociaciones-para-un-acuerdo-comercial/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9768
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/prensa/2014/noticia_107_2014.html
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/May/TPP-meetings-in-Vietnam
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/May/TPP-meetings-in-Vietnam
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=dddf7ec0-dc31-4439-a541-eeb2de600131&lang=pt


[1]A Croácia aderiu à UE em 1º de julho de 2013, tornando-se o 28º membro do bloco europeu.

Com respeito às negociações concluídas:

• Houve avanços no processo de adesão da Croácia ao Acordo de Associação entre a América 
Central e a União Europeia (AACUE), já que este estabelece a possibilidade de que os novos 
países-membros que se integrem à União Europeia (UE) também façam a sua adesão.[1]

• O Tratado de Livre Comércio (TLC) entre a Colômbia e a Costa Rica foi ratificado em 5 de 
maio pela presidência costa-riquenha como parte do curso de ação desejado por esse país 
para avançar na Aliança do Pacífico.

Entre outras novidades de acordos comerciais vigentes destacam-se:

• A 2ª Reunião Plenária do Grupo de Alto Nível (GAN) Uruguai-Brasil, realizada em 19 de 
maio, em que foram assinados dois Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação 
Econômica N° 2 da Aladi, relativos à Regulamentação dos Procedimentos Administrativos 
para o Intercâmbio Comercial Expedito e ao Acordo Naval e Offshore entre os dois países.

• A apresentação do Plano Estratégico da Secretaria-Geral do Sistema da Integração Centro-
Americana (Sica) (2014-2017). As áreas de ação do plano são: governança, articulação, 
agenda, legitimidade, sustentabilidade e efetividade.

O IJI é uma compilação de textos normativos, comentários e acompanhamento dos compromissos 
jurídicos básicos dos diversos processos de integração da América Latina e do Caribe. Para saber 
mais sobre os avanços e as novidades de acordos e negociações comerciais visite o site do IJI.
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http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/mayo/CP-1756.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/mayo/CP-1756.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/mayo/CP-1753.aspx
http://www.aladi.org/nsfaladi/Prensa.nsf/vbusquedaComunicadosweb/E73DA56AE5443BC403257CDE004F9D11
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=86687&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=86687&idm=1
http://www10.iadb.org/intal/iji/query/Default.aspx?lang=es&


Dia Mundial do Meio Ambiente

A reunião contou com a participação de todo o pessoal do Intal, que contribuiu com seus pontos de 
vista e sugestões para incorporar à vida diária no trabalho.

O Dia Mundial do Meio ambiente (DMMA), comemorado em 5 de junho, é uma das principais 
ferramentas das Organizações das Nações Unidas para impulsionar a sensibilização e ações a favor 
do meio ambiente no mundo todo. Este ano o DMMA girou em torno dos Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (SIDS, sigla em inglês) em apoio ao Ano Internacional dos SIDS, 
relacionando este tema com as mudanças climáticas. O slogan escolhido para refletir este assunto 
foi “Eleve a sua voz, não o nível do mar”.
No âmbito da celebração do DMMA nos escritórios do BID-Intal foi realizada uma apresentação 
sobre a situação das mudanças climáticas (PPT) e foram mostrados vídeos relacionados com a 
temática. (Link de videos)
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14382.pdf
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=9e859cf1-c80a-4515-8c4d-0e0ea949302c&lang=pt
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Outras Atividades do BID
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BID advierte que la demanda de servicios 
de salud superará la capacidad financiera 

de la región

La demanda de servicios de salud en América Latina superará la capacidad financiera de los 
gobiernos de la región para responder de forma equitativa y efectiva en la próxima década, según 
un estudio difundido hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (link)
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CEPAL. Migración internacional en América Latina y el Caribe. 
Nuevas tendencias, nuevos enfoques. Jorge Martínez Pizarro 
(Ed.). Mayo 2011. 436 p.

Esta resenha analisa a relação entre os acordos de integração e a mobilidade do trabalho entre os 
países da América Latina e do Caribe (ALC), tal como foi feito nos dois últimos números da Carta 
Mensal INTAL. Nesses trabalhos o tema era analisado nas sub-regiões da América do Sul e da 
América Central.[1]
Este livro da Cepal examina a dinâmica das migrações, a situação normativa e as políticas de 
alguns países da ALC.[2] Esta resenha se detém apenas no quinto capítulo, escrito por Marcela 
Ferrer, que analisa a sub-região do Caribe, menos abordada nas publicações sobre a matéria. O 
capítulo mostra primeiro estatísticas migratórias e depois trata das soluções institucionais sobre o 
tema na Comunidade do Caribe (Caricom).
A autora mostra que os países da Caricom têm um padrão de emigração líquida, principalmente 
para países desenvolvidos, apesar de também existirem intercâmbios intrarregionais intensos. 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a taxa de emigração líquida média dos 
países-membros da Caricom foi de 3 por mil no período de 2005 a 2010, enquanto na América 
Central foi de 4,3 por mil, e na América do Sul de 0,8 por mil. Embora o número de migrantes em 
termos absolutos seja pequeno, os deslocamentos em alguns casos representam proporções 
importantes das populações nacionais, porque estas também são reduzidas.[3]
Baseando-se no censo de 1991, o trabalho destaca que a maioria dos imigrantes internacionais na 
sub-região provém de outros países do Caribe. Os principais movimentos intrarregionais se 
relacionaram com o crescimento de um setor em especial, como o petróleo em Trinidad e Tobago e 
o turismo nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, nas Bahamas e nas Ilhas Cayman. Um fator 
adicional foram as ameaças e os desastres naturais ou de risco ambiental, como quando Montserrat 
foi afetado pelas erupções vulcânicas na segunda metade da década de 1990. A migração 
intrarregional é muito dinâmica e a direção dos fluxos depende de um foco de crescimento e das 
consequentes necessidades de força de trabalho: os emigrantes provenientes da Guiana, República 
Dominicana e Jamaica se fixaram em países com um setor turístico importante, como Barbados, 
Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Névis, Anguila, as Ilhas Virgens Britânicas e os Estados Unidos.

Reseñas Bibliográficas
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Por outro lado, as migrações extrarregionais têm estado ligadas aos vínculos históricos, 
socioculturais e familiares das antigas colônias, como o Reino Unido e os Países Baixos. Desde 
meados do século 20 os caribenhos anglofalantes se dirigiram para os Estados Unidos e para o 
Canadá.
O trabalho destaca duas características específicas do Caribe: a migração de retorno e a emigração 
de recursos qualificados. A primeira reflete a intensa mobilidade circular, a partir do retorno aos 
países de origem de migrantes que deixaram a sub-região nas décadas de 1950 e 1960.
A segunda consiste em que uma parte significativa da emigração extrarregional é de recursos 
humanos qualificados, como professores, enfermeiras e profissionais da saúde, com significativa 
presença de mulheres. O trabalho adverte que isso pode ameaçar os resultados em saúde e 
educação nos países de origem e constituir um risco a longo prazo, pela incapacidade para prover 
serviços sociais acessíveis de qualidade. De fato, alguns países caribenhos desenvolveram 
programas de incentivos para o retorno de cidadãos qualificados, e em alguns casos criaram 
oportunidades para profissionais jovens a fim de evitar a chamada “fuga de cérebros”.
A autora sustenta que a Economia e Mercado Único do Caribe (CSME, sigla em inglês) avançou na 
definição de acordos institucionais para atender ao tema migratório, mas sua implementação foi 
mais lenta do que o esperado. Os países da Caricom manifestaram sua intenção de favorecer a livre 
circulação dos seus cidadãos na sub-região: um passo neste sentido foi seu reconhecimento como 
objetivo do CSME no Tratado de Chaguaramas Revisado (2001). No entanto, ele se restringe a 
determinadas categorias de trabalhadores, tais como os com nível universitário, profissionais da 
imprensa, atletas, artistas e músicos. O Tratado também estabelece os procedimentos para a 
movimentação de pessoas, entre eles a eliminação da exigência de passaporte e autorizações de 
trabalho. Também foram criados protocolos adicionais com o mesmo objetivo. Outro avanço foi o 
documento único de viagem conhecido como Caripass, que busca facilitar a circulação de pessoas. 
Não obstante, um tema em que não houve avanços é o da harmonização da seguridade social.
Apesar dos progressos destacados, a autora sustenta que o CSME deve se voltar para problemáticas 
como a migração indocumentada e irregular que se dirige principalmente para fora da região, 
expondo os migrantes a situações de extrema vulnerabilidade. Outros temas na agenda do CSME 
são o impacto e a gestão das remessas, a livre circulação de pessoas nos países da Caricom e, em 
especial, a já destacada emigração de recursos qualificados. Além disso, a autora assinala que as 
limitações de informações precisas e recentes sobre a migração caribenha constituem uma 
dificuldade para a formulação de políticas voltadas para a gestão migratória. Por isso, ela sugere 
impulsionar o desenvolvimento de sistemas de registro adequados à particular dinâmica 
migratória. Em especial, a autora propõe o desenvolvimento de sistemas de informação integrados, 
com a participação coordenada das várias agências nacionais.
O valor do capítulo consiste em resumir o estado de conhecimento das estatísticas e o tratamento 
institucional das migrações na Caricom, além de sugerir recomendações de política para priorizar o 
tema na agenda dos governos dos países do Caribe e da Caricom em nível regional.
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[1] Ver BID-INTAL (2014a) e BID-INTAL (2014b).
[2] Os capítulos tratam da Argentina, Chile, Equador, Colômbia, México, El Salvador, Costa Rica e Caribe.
[3] A autora se baseia nos trabalhos de Elizabeth Thomas-Hope (2005, 2001).
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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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*Gayá, R. y Michalczewsky, K. (2014). El comercio intrarregional 
sudamericano : Patrón exportador y flujos intraindustriales. 
Washington: BID.

Autor:Gayß, Romina; Michalczewsky, Kathia
Título:El comercio intrarregional sudamericano : Patr¾n exportador y 
flujos intraindustriales
Edición:Washington: BID, mayo de 2014 [102 p.]
Serie:Technical Notes; 583
Temas:<COMERCIO INTRARREGIONAL><EXPORTACIONES><INTEGRACION 
REGIONAL><EMPRESAS><MERCADO DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS><RECURSOS NATURALES>
JEL:F1; F15; R1
Geográficos:<AMERICA DEL SUR>

Resumen:Entre 2003 y 2011, el comercio entre los paÝses sudamericanos 
tuvo un muy buen desempe±o, que super¾ el dinamismo de las 
exportaciones mundiales y de la regi¾n hacia el resto del mundo. Este 
estudio examina los atributos mßs relevantes del intercambio 
intrasudamericano durante el perÝodo mencionado y analiza en detalle los 
flujos de comercio intraindustrial, tanto de manufacturas como de 
productos basados en recursos naturales. Los resultados obtenidos 
contribuyen al debate sobre la integraci¾n sudamericana y permiten 
extraer conclusiones relevantes tanto para los hacedores de polÝtica como 
para el sector privado.
Accesos al documento:HM BID-TN 583 [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui

Bibliografias em destaque do 
mês
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*Foxley, A., ed. y Meller, P., ed. (2014). Alianza del Pacífico : En 
el proceso de integración latinoamericana. Santiago de Chile: 
CIEPLAN; BID.

Autor:Foxley, Alejandro, ed.; Meller, Patricio, ed.
Título:Alianza del PacÝfico : En el proceso de integraci¾n 
latinoamericana
Edición:Santiago de Chile: CIEPLAN; BID, 2014 [142 p.]
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><REGIONALISMO><DESARROLLO 
ECONOMICO><INTEGRACION ECONOMICA><INTEGRACION 
HEMISFERICA><ARCO DEL PACIFICO>
Geográficos:<AMERICA LATINA><ASIA Y EL PACIFICO>

Resumen:Texto elaborado a partir de un workshop internacional 
organizado por CIEPLAN y patrocinado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que se llev¾ a cabo en Santiago de Chile. Incluye 10 
anßlisis de investigadores hispanoamericanos que colaboraron en la 
misi¾n de aportar al debate sobre c¾mo avanzar en la integraci¾n 
regional y enfrentar el desafÝo de las economÝas asißticas.

Nota de contenido:
Pr¾logo.
Primera Parte: Las claves de la integraci¾n
·  NUEVO DESAFIO PARA AMERICA LATINA: INTEGRACION PRODUCTIVA / 
Foxley, Alejandro
·  ALIANZA DEL PACIFICO: UN NUEVO MOTOR DE INTEGRACION 
REGIONAL / EchebarrÝa, Luis Estanislao; Estevadeordal, Antoni
Segunda Parte: Perspectiva Regional
·  MEXICO: UNA MIRADA AL IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE 
COMERCIO / Granados, Otto
·  ALIANZA DEL PACIFICO: MAS QUE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO / 
Posada, Carlos
·  BRASIL FRENTE A LA INTEGRACION REGIONAL Y LA ALIANZA DEL 
PACIFICO / Motta Veiga, Pedro da
·  MERCOSUR Y LA ALIANZA DEL PACIFICO: TAREAS PENDIENTES / Pe±a, 
FÚlix
Tercera Parte: Visi¾n chilena
·  ALIANZA DEL PACIFICO: PERSPECTIVA DE CHILE / Francke, Mathias
·  HACIA UNA CONVERGENCIA ENTRE MERCOSUR Y LA ALIANZA DEL 
PACIFICO / Furche, Carlos
·  ALIANZA DEL PACIFICO: UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO 
/ Santa Cruz, AndrÚs
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·  ALIANZA DEL PACIFICO: UN PROYECTO A LARGO PLAZO / Wilhelmy, 
Manfred
Accesos al documento:332.315 / FOX-ALI / 2014
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*George, S. (2014). The Pacific Pumas : An Emerging Model for 
Emerging Markets. Washington: Bertelsmann Foundation.

Autor:George, Samuel
Título:The Pacific Pumas : An Emerging Model for Emerging Markets
Edición:Washington: Bertelsmann Foundation, march 2014 [56 p.]
Temas:<ARCO DEL PACIFICO><INTEGRACION REGIOANL><INTEGRACION 
ECONOMICA><CRECIMIENTO ECONOMICO><ESTABILIZACION 
ECONOMICA><RELACIONES MULTILATERALES>
Geográficos:<CHILE><COLOMBIA><MEXICO><PERU>

Resumen:... This is the story of the advancement of Mexico, Colombia, 
Peru and Chile -the Pacific Pumas- and of the opportunities they have 
moving forward. The text is divided into two sections. The first section 
considers the emergence of the Pumas individually. It begins with an 
overview of the four large Latin American countries that have matured 
economically and politically precisely as their region, the Pacific, has 
become a cauldron of global growth. The second chapter highlights the 
macroeconomic stability of the four, while the third considers their 
democratic maturation. The section concludes with a chapter on the 
Pumas' embrace of globalization, suggesting their preparedness for a 21st 
century economy. The second section analyzes the Pumas' global 
opportunities. Through the Pacific Alliance, Mexico, Colombia, Peru and 
Chile can leverage their individual success through a pact large enough to 
attract international attention. Chapter 5 debates the importance of the 
Alliance, while Chapter 6 considers its ramifications throughout Latin 
America. Chapter 7 examines the importance of the Pumas in greater 
trans-Atlantic relations, and Chapter 8 reviews the opportunities and 
challenges the Pumas face in dealing with China. Together, the two 
sections outline a golden opportunity for the Pacific Pumas to achieve 
internal prosperity and stability, while emerging as regional leaders and 
strategic partners of the US, Europe, and East Asia. Significant challenges 
remain: Violence, corruption and inequality still plague parts of these 
countries, while the four countries' macroeconomic foundations will be 
tested in the coming years. Yet the text is optimistic, arguing that hard 
work and propitious timing have put the Pumas in a position to finally 
achieve their potential. The Pacific Pumas have much ground to gain, but 
if they can continue along their current path, they may well be forging an 
emerging model for emerging markets.

Nota de contenido:
I: The Pacific Pumas [p. 6]
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    1: The Pacific Pumas [p. 7]
    2: Pumanomics [p. 10]
    3: Improved Governance [p. 14]
    4: Puma Integration [p. 20]
II: Global Opportunities [p. 26]
    5: The Pacific Alliance [p. 27]
    6: Latin America Divided? [p. 31]
    7: A Trans-Atlantic Triangle [p. 34]
    8: Harnessing the Dragon [p. 40]
III: Prepared to Pounce? [p. 44]

Accesos al documento:332.135 / GEO-PAC / 2014Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Hoekman, B. (2014). Supply Chains, Mega-Regionals and 
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Resumen:The market access dimension of the WTO Doha Round has been 
deadlocked since 2008. The US, EU and likeminded countries increasingly 
have turned their attention towards the negotiation of preferential trade 
agreements, including so-called 'mega-regional' initiatives such as the 
Trans-Pacific Partnership. So far there are no regional initiatives to 
liberalise trade and investment that include all of the major players, and 
there is a danger of the world economy splitting into separate blocs. The 
shift towards regional approaches by large trading countries is not in the 
interest of the majority of nations that are not part of them. In the 2013 
Ministerial Conference in Bali, ministers directed their WTO negotiators to 
develop a work programme by the end of 2014 that offers a road map for 
agreements to liberalise trade on a multilateral basis. A premise of this 
report is that any such road map should internalise and leverage the fact 
that the structure and organisation of international trade has changed. 
Goods and services are increasingly produced in international supply 
chains, with suppliers in one country producing inputs that are processed 
in another and then shipped to one or more other countries. Each stage of 
the supply chain requires efficient logistics and other services to move 
products across borders. Supply chain production implies that trade 
negotiations today need to focus on a much broader range of policies ...
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Resumen:Esta publicaci¾n re·ne una serie de ensayos de reconocidas 
personalidades vinculadas con el desarrollo de AmÚrica Latina, cuyo 
objetivo en com·n es rendir un merecido homenaje a Enrique Iglesias, 
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