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Comércio internacional e mudanças 
tecnológicas

Em razão do seu 50° aniversário, durante 2015 o Intal desenvolverá atividades e publicações 
especiais centradas no futuro da integração. Um dos eixos será o comércio regional na era das 
tecnologias disruptivas.[1]
No âmbito da Carta Mensal, ao longo do ano será publicada uma série de colunas de análise sobre a 
relação entre o comércio e as novas tecnologias. Este primeiro texto, a título de introdução, tem 
como objetivo examinar alguns dos vínculos entre o comércio e as mudanças tecnológicas, 
enquanto os artigos seguintes se concentrarão nas oportunidades e desafios para a América Latina 
e o Caribe de processos de inovação em andamento.

O progresso tecnológico

A teoria econômica atribui um papel muito importante ao progresso tecnológico[2] como fator do 
crescimento. De fato, é afirmado que o crescimento econômico provém do aumento da 
disponibilidade dos fatores produtivos e do aumento da produtividade, normalmente vinculado às 
mudanças tecnológicas. O progresso tecnológico permite elaborar novos produtos, melhorar a 
qualidade dos existentes e a eficiência de seus processos de produção; ele surge principalmente de 
investimentos orientados especificamente a esse fim (pesquisa e desenvolvimento, P+D), da 
imitação ou do extravasamento de conhecimento de terceiros e inclusive de forma “acidental”, 
graças à aprendizagem que a experiência proporciona (learning by doing).
É possível identificar dois tipos de mudanças tecnológicas. Por um lado, as de caráter contínuo são 
inovações graduais e incrementais sobre a tecnologia existente[3] que normalmente resultam na 
criação de variedades de produto de melhor qualidade, menor custo ou maior eficiência que seus 
predecessores.
Por outro lado, há mudanças que geram rupturas ao modificar radicalmente a direção do avanço 
tecnológico e modernizar outras atividades a partir de sua adoção, que, em muitos casos, substitui 
as preexistentes.[4] Alguns exemplos de revoluções tecnológicas são a máquina a vapor (e sua 
aplicação nas estradas de ferro e nos teares mecânicos, entre outras), o motor de combustão 
interna que permitiu o desenvolvimento do carro, e mais recentemente a revolução das tecnologias 
da informação e das comunicações.
Em linhas gerais, uma inovação radical é seguida por inovações complementares. Uma vez que a 
tecnologia é aceita, costumam-se registrar progressos incrementais que permitem melhorar as 
características do produto ou do processo, o que ocorre até que o investimento em inovação tenha 
rendimentos decrescentes. [5] Por exemplo, sobre a base do tubo catódico de Braun surgiram as 
primeiras televisões comerciais nos anos 1930; melhoras tecnológicas posteriores permitiram 
melhorar a qualidade e reduzir o preço, e duas décadas mais tarde a televisão revolucionava o 
entretenimento e o acesso à informação. As inovações subsequentes tiveram como consequência 
novas melhoras da qualidade (cor, som estéreo, etc.) e quedas no preço. No final dos anos 90, os 
televisores com tubo catódico começaram a ser substituídos por outras tecnologias como plasma, 
cristal líquido, LED, entre outras. Paralelamente, foram evoluindo os sistemas de transmissão junto 
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com as tecnologias de informação e comunicações (TIC) e os aparelhos atuais, conectados à 
internet, concorrem com outros dispositivos em que se pode assistir à programação, como 
computadores, tablets ou telefones celulares.

Mudança tecnológica, vantagem comparativa e custos do comércio internacional

Existe uma interação virtuosa e produtiva entre o comércio internacional e os processos de 
integração econômica e as mudanças tecnológicas. A seguir são resumidas três proposições 
referentes a essa relação.

1.    A integração e o comércio têm impacto na transferência de tecnologia e nos incentivos para 
inovar

Em primeiro lugar, os fluxos de comércio agem como vetores da divulgação das mudanças 
tecnológicas entre as diversas economias. As importações permitem o acesso à tecnologia 
desenvolvida em outros países por meio da aquisição do bem ou serviço, do uso mediante licenças, 
etc.; para o inovador, a difusão de seus novos produtos começa em muitos casos pela via de suas 
exportações. É claro que manter esses canais abertos não garante uma transferência automática 
das novas tecnologias, processo que depende também da capacidade de absorção das empresas, 
da disponibilidade de mão de obra com as qualificações necessárias, das políticas públicas, etc.
Em segundo lugar, o grau de abertura ao comércio internacional tem um importante papel na 
estrutura de incentivos que as empresas têm para inovar, já que estimula a concorrência, amplia o 
mercado e torna possíveis os extravasamentos tecnológicos.
Em terceiro, a integração no âmbito de acordos regionais e multilaterais influi tanto sobre a 
facilidade com a qual a tecnologia é transferida internacionalmente quanto sobre as motivações 
para inovar por meio de não só das mudanças no marco regulatório do comércio, mas também da 
facilidade com que se realizam investimentos transnacionais, se movimenta a força de trabalho 
qualificada entre países, e são regulados os direitos de propriedade intelectual[6], etc.[7]

2.    As mudanças tecnológicas influem expressivamente sobre os padrões de especialização e 
comércio

Uma vez que se tem presente a importância das mudanças tecnológicas para o crescimento 
econômico, manifesta-se que o padrão de vantagens comparativas dos países está sujeito a 
mudanças, ou seja, tem um caráter dinâmico. A capacidade para se adequar a esse dinamismo 
resulta então um elemento fundamental para sustentar uma inserção competitiva no comércio 
internacional. Os fatores-chave para isso são a capacidade de inovar, de desenvolver, incorporar 
e/ou se adaptar às novas tecnologias que os países tenham.
O surgimento de novos produtos ou processos pode gerar, fortalecer[8] ou diluir[9] a eficiência de 
um país especializado na produção de um bem determinado em comparação com seus 
concorrentes, motivo pelo qual seu padrão de especialização e comércio pode mudar 
significativamente no tempo.[10] 
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Um exemplo dessa dinâmica se observa na redução da brecha de desenvolvimento (catch up) de 
vários países asiáticos durante as últimas décadas. Seguindo “o modelo dos gansos voadores” 
(AKAMATSU, 1962), vários países asiáticos inicialmente especializados em bens de trabalho 
intensivo (com base no baixo custo da mão de obra) ascenderam progressivamente na escala de 
sofisticação da cesta exportadora por meio da incorporação de tecnologia, deixando lugar para os 
seguidores nos segmentos de menor complexidade. No processo, começam como importadores, 
passam a produzir localmente, iniciam as vendas para o exterior e finalmente se consolidam como 
exportadores líquidos, antes de avançar para o degrau seguinte e deixar o lugar para um país 
seguidor. O país pioneiro neste esquema foi o Japão, que começou como exportador de peças de 
roupa, para depois migrar para a siderurgia, a televisão tradicional, o vídeo e a televisão de alta 
definição. À medida que esse país escalava para produtos de maior conteúdo tecnológico, a 
liderança das outras indústrias era ocupada pelos novos exportadores industriais (Hong Kong, 
Cingapura, Taiwan e República da Coreia), que seguiam o processo e deixavam o lugar para alguns 
países da Asean (Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia) e, finalmente, a China. Mais 
recentemente, alguns desses países (entre eles a China), que tradicionalmente haviam funcionado 
como plataformas de fabricação para os países desenvolvidos, começaram a basear o seu 
crescimento em sua própria capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico.[11]

3.    As mudanças tecnológicas permitem reduzir os custos do comércio 

As inovações podem impactar o transporte e a logística e, consequentemente, expandir o 
intercâmbio. Em alguns casos, podem criar comércio onde antes não era possível: assim como a 
máquina a vapor e as técnicas de refrigeração permitiram o comércio de muitos produtos 
perecíveis durante a primeira metade do século 19, nas últimas duas décadas o desenvolvimento 
de TICs reduziu drasticamente os custos de transporte de muitos serviços e transformou em 
transacionáveis atividades que até então não o eram (só era possível fornecê-las no mesmo lugar 
onde eram consumidas). Alguns exemplos são os processos de negócios (gestão de recursos 
humanos e empresariais, atendimento ao cliente, marketing, etc.) e de conhecimento (serviços 
jurídicos, de engenharia, inteligência de mercado, entre outros). Além disso, as TICs permitiram o 
surgimento e o intercâmbio de serviços antes inexistentes como mensagens instantâneas, 
armazenamento de informação na nuvem, entre outros.[12]

Mudanças tecnológicas e comércio: tendências recentes e futuras

O comércio internacional experimentou profundas mudanças vinculadas principalmente com o 
progresso tecnológico durante as últimas décadas. De acordo com a OMC (2013), as melhoras no 
transporte e as TICs junto com a abertura comercial e a integração contribuíram para aumentar os 
níveis de transferência de tecnologia e a mobilidade e acumulação dos fatores de produção.
Essas tendências tiveram impacto sobre as vantagens comparativas. Um relatório recente da OMC 
(2013) sustenta que se estão experimentando importantes mudanças na geografia da inovação 
junto com a internacionalização, a partir de uma descentralização das atividades de P+D. Deve-se 
mencionar que a difusão tecnológica tem lugar especialmente no âmbito das cadeias regionais de 
valor, o que gera maiores fluxos de comércio intrarregional entre países com níveis tecnológicos 
similares. Além disso, como consequência da redução dos custos de transação e informação, 
melhoram as oportunidades de internacionalização das pequenas e médias empresas.[13] 
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Se historicamente uma grande porcentagem dos progressos tecnológicos surgiu nas atividades 
manufatureiras, o panorama atual é diferente. Nas atividades relacionadas com os recursos 
naturais concentram-se agora muitos setores intensivos em conhecimento e inovação. Um exemplo 
disso é a biotecnologia agropecuária, em que o conhecimento e a inovação por trás de uma 
semente na atualidade são muito superiores aos de décadas atrás. Algo semelhante ocorre com os 
serviços intensivos em conhecimento, os quais estão ganhando relevância e se tornarão uma 
origem muito relevante da inovação no longo prazo.
No futuro, a tecnologia continuará sendo fundamental para melhorar a produtividade e reduzir os 
custos do comércio. Mesmo assim, várias das principais inovações que estão sendo desenvolvidas 
poderiam derivar em uma nova revolução tecnológica que colocará enormes desafios do ponto de 
vista da inserção internacional e da regulação do comércio mundial.[14] Algumas das inovações e 
tendências que impactarão significativamente os padrões globais de comércio e produção são as 
técnicas de fabricação digital (impressão 3D), biotecnologia, nanotecnologia, internet das coisas, 
big data, serviços baseados no conhecimento e comércio eletrônico, entre outras. Esses temas 
serão abordados nas próximas edições da Carta Mensal INTAL e na Revista Integración & Comercio.
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[1] Este texto foi produzido pela consultora do BID Romina Gayá.
[2] Definido como “qualquer mudança na função de produção” (SOLOW, 1957).
[3] Pérez (2001).
[4] Ibid.
[5] Pérez (2001).
[6] Existe um amplo debate sobre o papel dos direitos de propriedade intelectual sobre os incentivos a 
inovar. Por um lado, afirma-se que a proteção por meio de direitos de propriedade intelectual motiva a 
inovação porque permite a obtenção de uma renda extraordinária. Por outro lado, como grande parte das 
inovações é de caráter incremental, sustenta-se que os direitos de propriedade intelectual limitam a 
inovação ao limitar o acesso ao conhecimento existente.
[7] OMC (2013).
[8] Por exemplo, a rápida adoção de inovações tecnológicas na produção agropecuária favoreceu o 
desenvolvimento e a consolidação da Argentina e do Brasil e, mais recentemente, do Paraguai como atores 
principais do mercado mundial da soja.
[9] Um exemplo disso é o desenvolvimento da borracha sintética que tornou os Estados Unidos líder mundial 
desse setor no final da Segunda Guerra Mundial, deslocando os principais produtores de borracha natural, 
como o Brasil e alguns países asiáticos.
[10] Veja Vernon (1966).
[11] Mahmood e Sing (2003) em OMC (2013).
[12] Veja BID-INTAL (2014a) e (2014b).
[13] Veja BID-INTAL (2011) e BID-INTAL (2013).
[14] Sobre os desafios da inovação para a regulação do comércio mundial, veja 
http://e15initiative.org/topics/trade-and-innovation/.
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Programas Territoriais de Integração: o 
caso do Túnel de Água Negra

Os Programas Territoriais de Integração (PTI) são um instrumento novo para analisar, propor e 
implementar ações complementares às obras de infraestrutura que contribuam para potencializar o 
impacto dos investimentos na região.[1] Esses programas se desenvolvem no âmbito do trabalho do 
Cosiplan[2]-IIRSA[3] e permitem aumentar de maneira expressiva a conectividade física. Um caso 
paradigmático é o Túnel Binacional na Passagem Internacional de Água Negra, que melhorará de 
forma substancial a integração entre a Argentina e o Chile. 
Tanto a Argentina quanto o Chile trabalham na integração e facilitação de suas fronteiras há vários 
anos, e na atualidade enfrentam o desafio de continuar realizando melhorias. Em 2014, as 
presidentas dos dois países assinaram uma declaração conjunta na qual acordaram dar novo 
impulso ao Tratado de Maipú de Integração e Cooperação.
Nesse contexto, a Argentina e o Chile iniciaram em agosto de 2014 a formulação de um Programa 
Territorial de Integração (PTI) associado ao Túnel Binacional de Água Negra. Os trabalhos incluem 
a realização de um diagnóstico integrado e a análise estratégica do território, atividades de 
participação com atores locais, e finalmente a formulação do PTI acompanhado de seu plano de 
implementação. A finalização das tarefas e a apresentação do PTI estão previstas para agosto de 
2015 em um workshop binacional.

Enfoque estratégico dos Programas Territoriais de Integração

O processo de integração física na América do Sul reconhece como um de seus principais marcos a 
criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) por parte 
dos presidentes sul-americanos no ano 2000,[4] que continua vigente hoje no âmbito do Conselho 
Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul.[5] O trabalho de 
planejamento da infraestrutura de conectividade regional que este Conselho realiza se apoia no 
compromisso dos países com o desenvolvimento social, econômico e ambiental da América do Sul.
Nesse sentido, a Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API) do Cosiplan[6] reconhece a 
necessidade de avançar sobre outros aspectos do planejamento territorial, com o objetivo de 
otimizar o manejo ambiental do território, somar ingredientes de integração produtiva e logística, 
harmonizar assuntos de natureza regulatória e normativa, e melhorar os impactos locais da 
infraestrutura. Com esse fim, é introduzido o conceito de Programas Territoriais de Integração 
(PTIs)[7], que consiste na identificação e implementação de um conjunto de ações complementares 
aos projetos da API com o objetivo de potencializar seu impacto no desenvolvimento dos 
territórios envolvidos, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Antecedentes e desenvolvimento conceitual dos PTI no âmbito do Cosiplan

O Plano de Ação Estratégico 2012-2022 (PAE)[8] do Cosiplan inclui a definição de uma metodologia 
para a formulação de Programas Territoriais de Integração (PTI) associados aos projetos da API, e a 
formulação dos mesmos.
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Os Ministros incluíram no Plano de Trabalho 2014 a tarefa de aplicar essas diretrizes como piloto a 
projetos da API selecionados pelos países. Para avançar nessa matéria, e devido ao interesse da 
Argentina e do Chile de aprofundar o trabalho bilateral em temas de integração, os dois países 
solicitaram o apoio do Comitê de Coordenação Técnica (CCT)[11] da IIRSA para formular um PTI 
associado ao Projeto da API “Túnel Binacional de Água Negra”.

O Túnel Binacional de Água Negra no processo de integração física entre a Argentina e o Chile

A Argentina e o Chile contam com um amplo âmbito institucional de consolidação da integração 
bilateral apresentado no Acordo de Paz e Amizade de 1984, ratificado em 2010 pelo Tratado de 
Maipú de Integração e Cooperação, assim como os acordos e protocolos complementares. A partir 
do impulso renovado dado a esse Tratado em 2014, os dois países analisaram o Plano Mestre de 
Passagens de Fronteira, e decidiram ampliar o programa de investimentos de 13 para 26 passagens 

Durante 2012 e 2013 foram realizados trabalhos orientados para definir as diretrizes gerais para a 
elaboração desses Programas. Com esse objetivo, foram selecionados dois projetos da API como 
casos de estudo para a elaboração dessa proposta (o Túnel Binacional de Água Negra e o Corredor 
Ferroviário Montevidéu – Cacequi). Na reunião do Grupo Técnico Executivo (GTE) sobre PTIs 
realizada em Buenos Aires em 2013,[9] foi analisado o documento “PTI, diretrizes conceituais para 
sua formulação”, o qual foi aprovado pelos Ministros do Cosiplan em sua 4ª Reunião Ordinária 
nesse mesmo ano.[10]

- As metodologias de planejamento territorial existentes podem contribuir para a identificação 
de problemas, dificuldades e oportunidades que serão abordadas pelo PTI.

- O caráter multissetorial e territorial dos PTIs exige tanto a participação de diversos níveis de 
governo quanto a construção de parcerias com o setor privado e outros atores-chave, para o 

que se sugere elaborar um Plano de Participação.

- O PTI é um programa de ações que exige um plano de implementação que inclui alocação de 
recursos e responsabilidades, prazos definidos para sua execução e um modelo de gestão.

PRINCIPAIS ASPECTOS PARA A FORMULAÇÃO DE PTIs

- A definição do objetivo que oriente as ações do PTI, de maneira concertada entre os países 
envolvidos no projeto API, constitui o principal aspecto para a formulação do programa.

- É relevante identificar a área de influência do projeto API e a área de ação do PTI, limitada 
aos objetivos identificados e às ações propostas.
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Considerando que o caminho atual não é adequado para o transporte de carga e só é transitável 
entre os meses de novembro e início de abril, a Passagem Internacional permanece fechada 
durante sete meses do ano. Para resolver essa dificuldade está projetada a construção de um Túnel 
Binacional. O túnel reduziria a altura máxima do cruzamento para uma cota de 3.620 msnm no 
portal chileno e para 4.085 msnm no portal argentino. A solução técnica selecionada abrange dois 
túneis principais que contêm as pistas para o trânsito veicular unidirecional. Os dois túneis têm um 
traçado semiparalelo com uma longitude aproximada de 13,9 Km e com um sistema de ventilação 
capaz de manter as condições de higiene ambiental durante a operação e manejo de fumaça em 
caso de incêndio.[13]
O objetivo do projeto é melhorar a conectividade física entre os dois países, contribuindo com uma 
solução complementar à Passagem Sistema Cristo Redentor, especialmente em momentos de 
congestionamento ou fechamentos temporários por tempestades de inverno. Além disso, 
contribuiria para fomentar o intercâmbio comercial e o desenvolvimento turístico. 

fronteiriças. O objetivo é melhorar a conectividade territorial e considerar a conveniência de 
implementar controles integrados de fronteira para agilizar seu funcionamento.
A Passagem Internacional de Água Negra faz parte da lista original, e sua importância estratégica 
para a conectividade binacional foi reforçada como parte da atual renovação do impulso político. 
Essa passagem está localizada na fronteira argentino-chilena a 4.765 msnm,[12] servindo de 
vínculo entre as cidades de San José de Jáchal, na Província de San Juan (Argentina), e Vicuña, na 
Região de Coquimbo (Chile).

Obs.: Mapa traduzido. Fonte: Diagnóstico Integrado do PTI Túnel Binacional de Água Negra.

Mapa 1: Localização do Túnel Binacional de Água Negra na fronteira entre o 
Chile e a Argentina
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A formulação de um PTI associado ao Túnel Binacional de Água Negra

Nesse âmbito, e como parte do trabalho do Cosiplan-IIRSA, as Coordenações Nacionais da 
Argentina e do Chile, com a assistência técnica do CCT, iniciaram em agosto de 2014 a tarefa de 
formulação de um PTI associado ao Túnel. Os primeiros passos consistiram na definição do 
objetivo e da área de ação do PTI, assim como um plano de trabalho para a formulação do mesmo.

A Área de Ação Direta inclui as Províncias de San Juan e La Rioja da Argentina e a Região de 
Coquimbo no Chile. A Área de Ação Indireta inclui as Províncias de Córdoba e Santa Fé da 

Argentina.

O objetivo do PTI é contribuir para a consolidação alternativa de conectividade entre a 
Argentina e o Chile e fomentar o potencial produtivo e de geração de serviços da região, 

identificando projetos e ações que promovam o desenvolvimento sustentável, a integração 
tanto interna como internacional, e o ordenamento territorial.

OBJETIVO E ÁREA DE AÇÃO DO PTI ASSOCIADO AO TÚNEL BINACIONAL DE ÁGUA NEGRA
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Obs.: Mapa traduzido. Fonte: Diagnóstico Integrado do PTI Túnel Binacional de Água Negra.

Mapa 2: Áreas de Ação Direta e Indireta do PTI
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a)   Etapa preparatória: resultados atingidos
• Workshop Binacional de Buenos Aires. Participaram do encontro as Coordenações Nacionais 

da Argentina e do Chile e os órgãos de governo nacional e regional/estadual envolvidos na 
matéria. Como resultado do Workshop foram atingidos os seguintes resultados: (i) a 
formação da Equipe de Trabalho Ampliada;[14] (ii) a apresentação de um Plano de Trabalho 
com seu cronograma de implementação; e (iii) a apresentação e ajuste da primeira versão 
do Plano de Participação.[15]

• 5ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan. Aprovação do Plano de Trabalho para a 
formulação do PTI por parte dos Ministros do Cosiplan.[16]

• Documento de Base. O documento identifica, sistematiza e analisa todo o material e 
documentação existente relacionada com o projeto do Túnel Binacional de Água Negra e a 
Área de Ação do PTI.

• Plano de Participação. O Plano visa facilitar o diálogo e promover a interação entre os 
atores-chave e os especialistas temáticos com a Equipe de Trabalho Ampliada, por meio de 
atividades participativas (workshops regionais, grupos focais e entrevistas). O objetivo é 
identificar as diversas percepções e opiniões dos grupos de interesse que contribuam para 

            formular o PTI como instrumento complementar à implementação do projeto. 

- Análise Estratégica

ETAPA 2: Consulta e Análise Estratégica (EM 
ANDAMENTO)

- Reuniões de Grupos Focais e Workshops 
Regionais

- Workshop Binacional de San Juan (agosto de 
2015)

ETAPA 3: Programa Territorial de Integração e 
Plano de Implementação

- PTI e Plano de Implementação

- Workshop Binacional de Coquimbo (março de 
2015)

- Workshop Binacional de Buenos Aires 
(novembro de 2014)

PLANO DE TRABALHO PARA A FORMULAÇÃO DO PTI PARA O TÚNEL DE ÁGUA NEGRA

ETAPA 0: Preparatória (CONCLUÍDA)

- Diagnóstico Integrado e versão final do Plano 
de Participação

- Documento de Base e 1ª Versão do Plano de 
Participação

ETAPA 1: Análise do Contexto Geral 
(CONCLUÍDA)
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c)    Etapa de consulta e análise estratégica: atividades programadas

Durante esta etapa se realizarão as atividades de participação previstas pela Equipe de Trabalho 
Ampliada (workshops regionais, grupos focais e entrevistas) e se desenvolverá o documento de 
Análise Estratégica. Este documento tem o objetivo de analisar antecipadamente as oportunidades 
e restrições que a implantação do túnel coloca no território, e a partir disso identificar as ações e
projetos que integrariam o PTI. 

b)   Etapa de análise de contexto: resultados alcançados
• Diagnóstico Integrado. O objetivo deste documento consiste em caracterizar o território da 

Área de Ação do PTI nas seguintes dimensões: infraestrutura; aspectos biofísicos, 
socioterritoriais, socioculturais, econômicos e produtivos; e ameaças e riscos naturais. Com 
essa base é feita uma identificação dos fatores estratégicos e processos dinamizadores do 
território. Finalmente, é apresentada uma síntese diagnóstica que dá início ao processo de 
análise estratégica do território.

• Workshop Binacional de Coquimbo. Participaram do encontro os membros da Equipo de 
Trabalho Ampliada. Como resultado do Workshop foram alcançados os seguintes resultados: 
i) retroalimentação do Diagnóstico Integrado; ii) definição dos fatores e processos 
estratégicos; iii) identificação dos planejamentos convergentes no nível nacional ou 
binacional;[17] iv) identificação de atores-chave e especialistas temáticos, e programação 
das atividades de participação; e v) identificação preliminar de ações a serem incluídas no 
PTI para cada fator estratégico.[18]

Atividades econômico-produtivas

Dinâmica demográfica

Riscos de origem natural e antrópica

Marco normativo

Identidade da sociedade local e proteção do patrimônio cultural

FATORES E PROCESSOS ESTRATÉGICOS

Recursos hídricos

Sustentabilidade ambiental do território
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A Argentina e o Chile estão trabalhando intensamente na formulação do PTI, com a participação de 
funcionários de áreas governamentais de distintos setores de nível nacional e regional/estadual. Os 
resultados das atividades são significativos e o plano de trabalho está sendo executando de acordo 
com o previsto. As atividades de participação programadas para o mês de abril são de fundamental 
importância, como instâncias institucionais de comunicação, consulta, debate e retroalimentação 
com atores-chave da sociedade civil.

O apoio do BID-Intal

Em seu papel de Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica do Cosiplan-IIRSA, o BID-Intal 
coordena tecnicamente o desenvolvimento dos trabalhos para a formulação do PTI para o Túnel 
Binacional de Água Negra. A partir de seu conhecimento e sua experiência, a equipe do BID-Intal 
dá seguimento à execução do plano de trabalho, fornece assessoramento e apoio técnico à equipe 
de consultores e facilita o diálogo entre as Coordenações Nacionais da Argentina e do Chile. 

Obs.: Figura traduzida. Fonte: Diagnóstico Integrado do PTI.

Figura 1: Fluxo metodológico das etapas 0, 1 e 2 para a formulação do PTI
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[1] Este texto foi realizado por Alejandra Radl e Ignacio Estévez.
[2] Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan).
[3] Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).
[4] A Primeira Reunião de Presidentes Sul-Americanos, em Brasília no ano 2000, lançou um processo de 
integração e cooperação de diversos eixos que integra os 12 países independentes da América do Sul: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
Nessa ocasião, os Presidentes se comprometeram a promover a integração regional para encarar os desafios 
vigentes e aproveitar as vantagens oferecidas pela globalização. Um resultado concreto a partir dessa 
perspectiva foi a criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), 
com o objetivo de “promover a integração e modernização da infraestrutura física sob uma concepção 
regional do espaço sul-americano” (Comunicado de Brasília, 2000) (link).
[5] Em 2008, os presidentes sul-americanos criaram a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) como um 
espaço de articulação e diálogo político de alto nível que envolve os 12 países da região. Nesse âmbito 
institucional foi estabelecida uma série de conselhos setoriais de nível ministerial, sendo um deles o 
Cosiplan. O Conselho é constituído com a instância de discussão política e estratégica para implementar a 
integração da infraestrutura regional dos países-membros da Unasul. A IIRSA foi incorporada como o Fórum 
Técnico do Cosiplan para assuntos relacionados com o planejamento da integração física regional (link).
[6] A API é um conjunto limitado de projetos estratégicos de alto impacto para a integração física e o 
desenvolvimento socioeconômico regional. O objetivo da Agenda é promover a conectividade da região a 
partir da construção e operação eficiente da infraestrutura para a sua integração física, atendendo critérios 
de desenvolvimento social e econômico sustentável, preservando o meio ambiente e o equilíbrio dos 
ecossistemas (link).
[7] Programas Territoriais de Integração (PTI) (link).
[8] O PAE 2012-2022 é fruto de um processo de discussão e consensos alcançados pelo Cosiplan durante 
2011. O PAE foi aprovado pelos Ministros na 2ª Reunião Ordinária do Cosiplan (Brasília, novembro de 2011) e 
ratificado pelos Presidentes na 6ª Reunião do Conselho de Chefas e Chefes de Estado da Unasul (Lima, 
novembro de 2012) (link).
[9] Reunião do Grupo Técnico Executivo sobre Programas Territoriais de Integração (abril de 2013, Buenos 
Aires) (link).
[10] 4ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan (novembro de 2013, Santiago do Chile) (link).
[11] O Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA (CCT) está integrado pelo BID, pela CAF e pelo Fonplata. O 
CCT fornece apoio técnico e financeiro aos países em todos os temas relacionados com o Plano de Trabalho 
Anual do Cosiplan-IIRSA (link).
[12] Metros acima do nível do mar.
[13] Ver Apresentação do Projeto do Túnel Binacional Água Negra - Julio Ortiz Andino – Dirección Nacional de 
Vialidad - Argentina – Ebitan no Workshop Binacional PTI Túnel de Água Negra (novembro de 2014, Buenos 
Aires) (link).
[14] A Equipe de Trabalho Ampliado está integrada pelas Coordenações Nacionais Cosiplan-IIRSA da 
Argentina e do Chile e os órgãos de governo nacional e regional/estadual envolvidos na matéria. A 
formulação do PTI é apoiada por uma equipe de assistência técnica.
[15] Workshop Binacional PTI Túnel de Água Negra (novembro de 2014, Buenos Aires) (link).
[16] 5ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan (dezembro de 2014, Montevidéu) (link).
[17] Planejamento paralelo: ações, projetos, planos ou programas em diversas temáticas que se encontram 
em andamento na Área de Ação, que podem contribuir para a formulação do PTI.
[18] Workshop Binacional PTI Túnel de Água Negra (março de 2015, La Serena) (link).
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Blocos de Integração
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Integração financeira da Aliança do 
Pacífico

No dia 11 de março foi realizado em Santiago, Chile, o 1º Encontro de Integração Financeira da 
Aliança do Pacífico (AP), organizado pelo Conselho Empresarial da AP e pelo BID.
O ministro da Fazenda do Chile destacou a necessidade da aliança público-privada para promover a 
integração financeira – com um papel fundamental do mercado de valores -, assim como do 
fortalecimento da coordenação entre os responsáveis pelas finanças públicas dos países da AP. 
Neste sentido, haverá uma reunião de trabalho entre os ministros da Fazenda do Chile, Colômbia, 
México e Peru em abril em Washington, no âmbito das reuniões do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), para promover a integração financeira, trocar experiências sobre política fiscal e coordenar 
investimentos em infraestrutura.
Nos painéis do encontro em Santiago, do qual participaram representantes dos governos e do setor 
financeiro dos países da AP, foram abordados assuntos como o papel do Mercado Integrado Latino-
Americano (Mila), seguros, fundos de pensão, setor bancário e mercados de renda fixa.
Em outra iniciativa envolvendo a região, de 6 a 8 de março foi realizado na Colômbia o Diálogo de 
Cartagena “Cúpula Trans-Pacífico 2015”, com organização do Instituto Internacional de Estudos 
Estratégicos (IISS, sigla em inglês). O encontro contou com a participação dos presidentes do país 
anfitrião e do Panamá, de ministros dos países da AP, do presidente do BID, Luis Alberto Moreno, 
de representantes do setor privado e de acadêmicos. Entre os temas estratégicos tratados se 
destacam a segurança e a defesa, a cooperação da AP com a Ásia, as perspectivas do TPP e a 
integração de serviços financeiros.

Aliança do Pacífico
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Aliança para a Prosperidade do Triângulo 
Norte: Guatemala e Honduras assinam 

Acordo de União Alfandegária 

No fim de fevereiro, os presidentes da Guatemala e de Honduras assinaram um acordo para 
estabelecer uma União Alfandegária entre as duas economias.
O acordo se enquadra em um dos eixos do Plano da Aliança para a Prosperidade do Triângulo Norte 
da América Central - do qual El Salvador também faz parte -, que busca melhorar as condições de 
vida da população destes três países. A Aliança foi concebida no âmbito da crise provocada pela 
emigração de crianças e jovens destes países para os Estados Unidos.

As linhas de ação da Aliança para a Prosperidade do Triângulo Norte

Nos primeiros dias de março, houve reuniões para definir os quatro eixos do Plano da Aliança, com 
a participação do presidente do BID, Luis Alberto Moreno. Moreno explicou que o Plano é uma 
oportunidade de trabalho conjunto para resolver de forma regional questões vinculadas a logística, 
energia e inserção na economia global destes países.
O Plano se baseia nos seguintes eixos: dinamizar o setor produtivo, desenvolver o capital humano, 
melhorar a segurança cidadã e o acesso à justiça, e fortalecer as instituições do Estado (Quadro 1).

América Central
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A União Alfandegária

A criação de uma União Alfandegária faz parte do eixo cujo objetivo é dinamizar o setor produtivo. 
Guatemala e Honduras tinham assinado no dia 26 de fevereiro o acordo que estabelece a União em 
Tela, Honduras, onde também foi realizada uma reunião com setores privados dos países-membros 
com o lema “O apoio do setor privado à Iniciativa Aliança para a Prosperidade e o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Triângulo Norte”.
A União Alfandegária será estabelecida em três etapas: a primeira é a de livre circulação de bens e 
a facilitação do comércio; a segunda, de modernização e convergência normativa; e, a última, de 
desenvolvimento institucional. Uma estimativa do Ministério da Economia da Guatemala indica 
que hoje as mercadorias se deslocam entre esse país e Honduras a uma velocidade de 16 km/hora, 
que seria duplicada com o cumprimento da primeira fase do acordo, e se triplicará quando o plano 
previsto estiver implementado.

- Fortalecimento da 
formação técnica e 
vocacional para o 
trabalho e inserção 
laboral
- Ampliação da 
cobertura e da 
qualidade da educação 
de nível médio
- Melhoria da 
qualidade do entorno 
habitacional
- Melhoria da saúde, 
nutrição e 
desenvolvimento 
infantil

- Promoção dos 
setores estratégicos de 
investimento
- Modernização e 
expansão da 
infraestrutura e dos 
corredores logísticos
- Redução dos custos 
de energia e melhoria 
da confiabilidade do 
serviço elétrico

- Fortalecimento da 
capacidade financeira 
do Estado
- Melhoria da 
eficiência dos gastos
- Aumento da 
transparência

- Fortalecimento dos 
programas de 
prevenção da violência
- Fortalecimento das 
instituições de 
segurança cidadã
- Promoção de centros 
de atendimento para 
jovens em situação de 
risco social
- Modernização do 
sistema de justiça

Desenvolver o capital 
humano

Dinamizar o setor 
produtivo

Fortalecer as 
instituições do 

Estado

Melhorar a segurança 
cidadã e o acesso à 

justiça

Fonte: BID-Intal com informações do Ministério das Relações Exteriores da Guatemala 
(http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=4050).

Quadro 1. Eixos do Plano da Aliança para a Prosperidade do Triângulo 
Norte da América Central
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A eliminação dos três cruzamentos terrestres existentes na fronteira, que permitirá a livre 
mobilidade de mercadorias e pessoas entre esses dois países, deverá ser concluída antes do fim de 
2015. As alfândegas de Agua Caliente (entre Chiquimula e Ocotepeque) e El Florido (entre 
Chiquimula e Copán) deverão funcionar como alfândegas integradas a partir de 1º de junho; e as 
alfândegas periféricas de 1º de dezembro. O Ministério de Relações Exteriores da Guatemala 
estima que o crescimento econômico adicional decorrente da eliminação das alfândegas seria de 
1% por ano.
O Quadro Geral dos trabalhos para o estabelecimento da União Alfandegária entre a Guatemala e 
Honduras instrui os ministros responsáveis pela integração econômica regional a definirem ações 
que permitam sua implementação no âmbito do Subsistema de Integração Econômica Centro-
Americana. Além disso, a Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana (Sieca) atuará 
como instância de apoio técnico do processo para as demais instâncias (executiva, técnica e 
ministerial).
Espera-se que El Salvador também volte ao processo de União Alfandegária quando o pacto entre 
Honduras e a Guatemala estiver concluído, de acordo com o que foi afirmado na Reunião 
Intersetorial dos Conselhos de Ministros das Relações Exteriores, Integração Econômica e Finanças 
ou Fazenda do Sica.
Dentro do eixo para dinamizar os setores produtivos, além da criação da União Alfandegária, 
também foi levada em consideração a integração extrarregional, principalmente em questões 
relacionadas ao DR-Cafta e a outros tratados comerciais existentes.

A seguir, o vídeo da assinatura do Acordo entre a Guatemala e Honduras.
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http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=4014
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202015/15329.pdf
https://www.mineco.gob.gt/guatemala-y-honduras-firman-compromiso-inedito-hacia-la-integracion-centroamericana
https://www.mineco.gob.gt/ministros-de-economia-y-relaciones-exteriores-anunciaron-la-desaparicion-de-cruces-fronterizos-entre
https://www.mineco.gob.gt/ministros-de-economia-y-relaciones-exteriores-anunciaron-la-desaparicion-de-cruces-fronterizos-entre
https://www.mineco.gob.gt/ministros-de-economia-y-relaciones-exteriores-anunciaron-la-desaparicion-de-cruces-fronterizos-entre
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=4052
https://www.youtube.com/watch?v=_yxvBEAByT0&list=UU1-RB50T0douIYGWIAfMNGw


A logística no centro das negociações do 
Panamá com Israel

O Panamá está negociando um Tratado de Livre Comércio com Israel. De 2 a 5 de março realizou-se 
a segunda rodada, na qual foi avaliado o avanço nos textos redigidos no primeiro encontro e foram 
abordadas questões institucionais, solução de controvérsias, propriedade intelectual, facilitação de 
comércio e normas técnicas.
Na primeira rodada tinha sido aprovado o Quadro de Negociação e os trabalhos tinham abrangido a 
metade dos temas do acordo: tratamento nacional e acesso a mercados, regras de origem, medidas 
fito e zoossanitárias, defesa comercial, alguns aspectos institucionais, serviços e investimentos.
Segundo o Ministério de Comércio e Indústrias do Panamá, além dos assuntos abordados 
tradicionalmente neste tipo de acordo, o tratado com Israel contempla o uso da plataforma 
logística panamenha, em especial do Canal do Panamá, como ponto de atração para a economia 
israelense, que busca ampliar a sua presença no mercado latino-americano. Por isso, estão sendo 
incorporadas à negociação disciplinas que apoiem este objetivo e beneficiem o setor logístico.
Por enquanto, o comércio direto entre esses dois países é pouco relevante: em 2013 o Panamá 
exportou para Israel apenas US$ 1,04 milhão, e importou US$ 12,6 milhões (Gráfico 1). As 
exportações se compõem de produtos baseados em recursos naturais e as importações, de 
manufaturas.
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http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4436
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4436
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4434


Fonte: BID-Intal com base no DataIntal.

Gráfico 1. Evolução do comércio do Panamá com Israel

Em milhares de US$
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Primeira rodada da União Alfandegária 
Centro-Americana: regulamentos técnicos, 

acordo com a UE e negociação com a 
Coreia

De 23 a 27 de fevereiro foi realizada na Guatemala a 1ª rodada da União Alfandegária Centro-
Americana, correspondente ao primeiro semestre de 2015, sob a Presidência Pro Tempore (PPT) 
desse país.
Cabe lembrar que desde 2010 a integração centro-americana inclui um processo de negociações 
semestrais, durante os quais há três rodadas de negociação. Participam dessas rodadas as equipes 
técnicas e os vice-ministros de integração centro-americana. Cada período fica sob a 
responsabilidade do país com a PPT do bloco. Durante estas reuniões presenciais são negociados e 
elaborados os Regulamentos Técnicos Centro-Americanos (RTCA), que depois são aplicados nos 
seis países.
Nesta ocasião houve avanços na elaboração do RTCA de medicamentos naturais para uso humano, 
medicamentos veterinários e produtos lácteos, e foi concluída a revisão do Regulamento de 
Registro Sanitário de Medicamentos de Uso Veterinário, que estava sendo atualizado para 
promover o comércio regional desses produtos.
Além disso, serão revistos os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Associação com a 
União Europeia sobre a proposta do Mecanismo de Reembolso do Documento Alfandegário de 
Importação, que seriam cumpridos antes de dezembro de 2015.
No aspecto extrarregional, também foi discutido o início das negociações para um Tratado de Livre 
Comércio conjunto com a Coreia do Sul, previsto para o primeiro semestre de 2015.
Foi decidida ainda a criação de um Grupo de Facilitação de Comércio, e revista a Estratégia Centro-
Americana neste tópico apresentada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Além disso, os vice-ministros discutiram a agenda estratégica da integração econômica, que busca 
traçar as diretrizes para aprofundar o processo nos próximos dez anos.
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http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2834:viceministra-de-economia-participa-en-i-ronda-de-union-aduanera-centroamericana-2015&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2834:viceministra-de-economia-participa-en-i-ronda-de-union-aduanera-centroamericana-2015&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2834:viceministra-de-economia-participa-en-i-ronda-de-union-aduanera-centroamericana-2015&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
https://www.mineco.gob.gt/viceministros-centroamericanos-se-reunen-para-facilitar-comercio-regional
https://www.mineco.gob.gt/viceministros-centroamericanos-se-reunen-para-facilitar-comercio-regional
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Equador aplica salvaguarda geral 
alfandegária

Desde o dia 11 de março o Equador aplica uma salvaguarda geral de balança de pagamentos com o 
objetivo de compensar o efeito negativo da queda do preço do petróleo (seu principal produto de 
exportação) e a valorização do dólar (moeda oficial no Equador). Esta sobretaxa alfandegária que 
varia de 5% a 45% será aplicada durante 15 meses sobre as importações de 2.800 produtos (entre 
os quais bens de capital, matérias-primas não essenciais, pneus, cerâmicas, bens de consumo 
finais) que representam um terço das importações equatorianas.
Anteriormente o Equador já tinha aplicado uma salvaguarda cambial sobre os produtos originários 
da Colômbia e do Peru, que precisou ser eliminada por instrução da Secretaria-Geral da 
Comunidade Andina, que a considerou contrária aos princípios do Acordo de Cartagena.

Textos sobre o assunto:
• INTAL. “Peru e Equador solucionam conflitos comerciais”, em: Carta Mensal INTAL N˚ 218, 

outubro de 2014.
• INTAL. “Salvaguarda cambial entre países andinos”, em: Carta Mensal INTAL N˚ 221, janeiro 

de 2015.
• INTAL. “CAN não autoriza salvaguardas aplicadas pelo Equador”, em: Carta Mensal INTAL N° 

222, fevereiro de 2015.

Comunidade Andina
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=25ed05bd-cd26-4a43-ad66-11d52734ef15&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=b504a0d6-5980-407a-8a95-485ecc2d4c6f&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=6801d210-9663-4516-9354-8a25131c52ef&lang=pt


Novo projeto para fortalecer Zonas de 
Integração Fronteiriça

Com o apoio da União Europeia, a Comunidade Andina desenvolveu um novo projeto para melhorar 
a integração nas zonas de fronteiras dos países-membros, que se chama Integração Regional 
Participativa na Comunidade Andina (Inpandes).
As Zonas de Integração são definidas como “âmbitos territoriais fronteiriços adjacentes aos países-
membros da Comunidade Andina regulados pela Decisão 501 e nos quais se busca executar planos, 
programas e projetos para promover seu desenvolvimento de maneira conjunta, compartilhada e 
coordenada”. Aproximadamente 10% do total da sua população se encontram em Zonas de 
Integração Fronteiriça e 32% do comércio intracomunitário é realizado por meio delas, por 
transporte terrestre.
Com a implementação deste novo projeto as administrações locais serão fortalecidas, serão 
implementadas mesas de participação da sociedade civil, e desenvolvidos programas de coesão 
econômica e social. Além disso, serão subvencionados projetos para fortalecer as capacidades das 
administrações locais e gerar empregos nessas Zonas.

Textos sobre o assunto:
• INTAL. “CAN: avanços na Estratégia Andina de Cooperação Transfronteiriça”, em: Carta 

Mensal INTAL N° 200, abril de 2013.
• INTAL. “Integração e Facilitação Fronteiriça na América do Sul”, em: Carta Mensal INTAL N° 

219, novembro de 2014.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4b45edb4-ae95-435e-aa5f-10331a576147&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=fb977614-7391-4972-9609-05c3dae1b90a&lang=pt


Setor automotivo: Argentina e Brasil 
renovam acordos com México

A Argentina e o Brasil definiram com o México as condições para o intercâmbio de produtos da 
indústria automotiva nos próximos quatro anos. O livre comércio estava previsto para entrar em 
vigor em 2015, mas as duas maiores economias do Mercosul o adiaram para 19 de março de 2019. 
Até lá, o intercâmbio com o México será regido por cotas crescentes de importação sem tarifas 
alfandegárias. Para se beneficiarem das preferências, os veículos e autopeças deverão ter um 
conteúdo regional mínimo de 35%, que irá subindo até chegar a 40% no momento de liberalizar o 
intercâmbio.
No caso da Argentina, o valor dos veículos leves que poderão entrar sem tarifas passará de US$ 575
 milhões em 2015 para US$ 638 milhões em 2018 (um aumento anual de 3,5%) e o contingente 
será administrado pelo país exportador. No caso do Brasil, a cota livre de tarifas passará de US$ 
1,56 bilhão para US$ 1,705 bilhão (crescimento de 3% anual). A parte correspondente a cada 
empresa, neste caso, será distribuída conjuntamente pelo país exportador (70%) e pelo importador 
(30%).[1]
Deve-se mencionar que o Mercosul conta com dois Acordos de Complementação Econômica (ACE) 
com o México. O ACE N°55, vigente desde 2003, regula o intercâmbio do setor automotivo - de 
grande relevância no comércio total - mediante preferências acordadas bilateralmente entre os 
países do bloco sul-americano e o México. Em 2012 Brasil tinha renegociado com o México as 
condições do intercâmbio com o objetivo de reduzir as importações desse país. A Argentina 
suspendeu temporariamente a aplicação das preferências diante da impossibilidade de estabelecer 
novas condições e depois o acordo foi restabelecido.
Já o ACE N°54, em vigor desde 2006, estabelece um marco para a negociação de Tratados de Livre 
Comércio (TLC) bilaterais de cada país do Mercosul com o México. Até o momento, somente o 
Uruguai conta com um acordo desse tipo, enquanto o Paraguai e o México decidiram recentemente 
retomar as negociações para assinar um TLC. 

Mercosul

Carta Mensal INTAL N° 223 - março 2015 - Todos os direitos reservados

33  

Blocos de Integração

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10944-boletin15-023
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10933-comunicado15-020
http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/2479-paraguay-y-mxico-reanudan-negociaciones-con-miras-a-un-acuerdo-comercial.aspx


[1] Os valores anuais valerão de 19 de março de um ano até 18 de março do ano seguinte.

Textos sobre o assunto:
• INTAL. “Acompanhamento da agenda interna e externa”, em: Carta Mensal INTAL N° 187, 

março de 2012.
• INTAL. “Mais medidas comerciais nos países do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N° 191, 

julho de 2012.
• INTAL. “Aspectos destacados dos vínculos externos dos países do Mercosul”, em: Carta 

Mensal INTAL N° 201, maio de 2013.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7d425889-4440-4dfd-8405-b1caeb13d515&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b5ecd152-8858-41ae-b2b0-e9e16775bd34&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=332efd66-0e29-49cc-83fb-edbc6b1ef350&lang=pt


Panorana Regional e Global
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Nicarágua e Cuba buscam estimular suas 
relações comerciais

Representantes do setor público e privado de Cuba e da Nicarágua se reuniram recentemente em 
Manágua para colocar em funcionamento o Acordo de Alcance Parcial (AAP) assinado entre os dois 
países em março de 2014 e que entrou em vigor em novembro.
O Acordo contém capítulos relativos a preferências tarifárias, tratamento em matéria de tributos 
internos, medidas sanitárias e fitossanitárias, e cooperação comercial. A eliminação total das 
tarifas alfandegárias para o comércio de produtos originários prevê algumas exceções, 
estabelecidas nos Anexos A e B. A Nicarágua não está abrangida pela liberalização de carnes, 
lácteos e algumas hortaliças, enquanto Cuba manteve exceções em alguns alimentos e materiais de 
construção.
Embora o AAP busque aumentar os fluxos de comércio bilateral entre as partes, até agora este não 
superou os US$ 2 milhões. O objetivo destas reuniões recentes é coordenar a execução desse 
acordo e melhorar os laços econômicos bilaterais.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202015/15346.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202015/15347.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202015/15348.pdf
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Avaliação de impacto de Acordos 
Comerciais Regionais

O objetivo deste texto é comentar um trabalho sobre avaliação de impacto de Acordos Comerciais 
Regionais (ACR). Para ter uma visão geral sobre avaliação de impacto, consulte a matéria publicada 
na Carta Mensal Intal Nº 216, que explica o objetivo e as metodologias utilizadas.

O trabalho de Foster et al. (2010) avalia os efeitos da criação de comércio dos ACR com base em 
um universo de 174 países exportadores no período 1962-2000. O trabalho detalha os efeitos 
sobre a variedade de produtos exportados (margem extensiva) e sobre o volume de produtos já 
exportados (margem intensiva).
Em um primeiro passo, utiliza um modelo gravitacional em que a variável explicada é o nível de 
exportações e as variáveis explicativas são o PIB dos parceiros comerciais, sua população, a 
distância e uma variável dummy que é igual a 1 se os dois países fizerem parte do mesmo ACR. O 
coeficiente associado a essa variável dummy é um indicador do efeito do ACR sobre os fluxos 
comerciais entre ambos e que apresenta a eventual criação de comércio.
No entanto, esta especificação pode ter o problema de endogeneidade. Pertencer a um ACR pode 
ser endógeno: os países se autosselecionam para pertencer a um ACR dependendo do nível de 
comércio que tenham antes do acordo. Por isso, em um segundo passo o trabalho incorpora um 
enfoque de propensity score matching para evitar o problema de potencial autosseleção. O método 
consiste em fazer uma inferência causal baseada em um contrafático: monta-se um par de países 
que não têm um ACR, mas contam com características semelhantes observáveis aos que, sim, têm 
um ACR (distância, pertencimento a um continente, diferença de PIB entre ambos, etc.). Isso 
permite comparar a situação dos países que assinaram o ACR com outros similares que não o 
fizeram, isolando o efeito do acordo de outros fatores que já o estimulavam. O procedimento 
considera as variáveis em diferenças, em vez de analisá-las em níveis; concretamente, é 
considerada a diferença entre as exportações três anos antes e três anos depois do 
estabelecimento do ACR. Assim, é realizada uma análise de diferenças em diferenças.
Os resultados mostram que as exportações respondem positivamente à assinatura de ACRs entre 
países, principalmente por meio da margem extensiva, mas há diferenças importantes em função 
da dimensão dos países. O efeito de criação de comércio é maior para pares de países pequenos 
(em PIB e população) e que são pequenos exportadores, nos quais predomina a margem intensiva. 
Não obstante, a margem extensiva (variedade) é maior para pares de países grandes e que são 
grandes exportadores. Isto se deve provavelmente a fato de os países de maior dimensão terem 
maior diversidade de recursos fatoriais e capacidade de inovação do que os pequenos.
A contribuição deste trabalho é muito interessante já que permite uma elaboração ulterior de um 
modelo gravitacional evitando os problemas de endogeneidade mediante o uso das metodologias 
de avaliação de impacto. Assim, obtém-se evidência empírica sobre os impactos de curto prazo dos 
ACRs, muitas vezes questionados pela incerteza sobre seus efeitos. É claro que o trabalho não visa 
identificar os efeitos dos ACR dentro dos países, mas sim apenas sobre seu desempenho 
exportador.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=04a1b2fd-b69b-449f-8570-3b734ccbf954&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=04a1b2fd-b69b-449f-8570-3b734ccbf954&lang=pt
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América Latina e Caribe: Receitas fiscais 
mantêm-se estáveis

As receitas fiscais na América Latina e no Caribe (ALC) mantiveram-se estáveis em 2013 e 
continuam sendo consideravelmente menores, em proporção aos rendimentos nacionais, do que na 
maioria dos países da OCDE. O relatório “Estatísticas tributárias na América Latina e no Caribe 
1990-2013” (quarta edição) revela que o índice médio das receitas fiscais nos 20 países da 
América Latina e do Caribe abrangidos pelo relatório foi de 21,3% como proporção do PIB em 2013, 
0,1 ponto percentual acima do índice em 2012. A carga fiscal como proporção do PIB aumentou de 
19,5% para 21,2% ao longo do período de 2009-2012. (Link)
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http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2015-03-10/estatisticas-tributarias-na-america-latina-e-no-caribe,11082.html


Chefes de Estado e líderes empresariais 
participarão da II Cúpula Empresarial das 

Américas

O evento empresarial mais importante das Américas reunirá autoridades governamentais de alto 
nível e líderes empresariais de expressão mundial. Centenas de empresários se unirão a chefes de 
estado do hemisfério ocidental entre os dias 08 e 10 de abril na cidade de Panamá para a II Cúpula 
Empresarial das Américas, organizado pelo Governo do Panamá com o apoio técnico do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. (Link)
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http://www.iadb.org/pt/noticias/anuncios/2015-03-04/ii-cupula-empresarial-das-americas,11076.html


BID reafirma compromiso de trabajar junto 
a El Salvador, Guatemala y Honduras en la 

Secretaría Técnica para el Plan del 
Triángulo Norte (só em espanhol)

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, participó en la II 
Cumbre para la Alianza de Prosperidad del Triángulo Norte junto a los presidentes Otto Pérez 
Molina, de Guatemala; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Juan Orlando Hernández Alvarado, 
de Honduras y Joe Biden, vicepresidente de EE.UU. (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-03-02/plan-del-triangulo-norte,11079.html


BID, PNUD y CEPAL Coordinarán Esfuerzos 
en Singular Asociación por la Energía 

Sostenible para Todos en las Américas (só 
em espanhol e inglês)

Tres instituciones multilaterales regionales -el BID, la CEPAL y el PNUD- se reunieron en 
Washington el 23 de febrero de 2015 para comprometer conjuntamente sus excepcionales 
conocimientos y recursos en apoyo de la iniciativa de Energía Sostenible para Todos en las 
Américas de la ONU. (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-02-24/asociacion-por-la-energia-sostenible-para-las-americas,11073.html


Outras Atividades do BID
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BID cierra reunión anual en Corea 
destacando colaboración entre Asia, 

América Latina y el Caribe (só espanhol e 
inglês)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerró la 56ta reunión anual de su Asamblea de 
Gobernadores, que contó con una serie de eventos que destacaron los crecientes lazos entre Asia, 
América Latina y el Caribe. (Link)
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Consolidações fiscais para produtividade e 
inclusão social previstas para a América 

Latina e Caribe

Muitos países latino-americanos e caribenhos precisam fazer consolidações orçamentárias diante 
do quadro de crescentes desequilíbrios fiscais e maiores riscos financeiros, de acordo com o 
relatório macroeconômico anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O relatório 
de 2015 trata de como e com que rapidez os orçamentos devem ser consolidados e projeta um 
cenário base de crescimento anual para 2016-2019 de 3 por cento, equivalente ao da década de 
1990, mas abaixo dos 4,7 por cento registrados durante o período pré-crise de 2003-2008. 
Choques externos negativos adicionais na China, Japão e Europa podem corroer ainda mais o 
crescimento econômico. (Link)
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BID y China Fortalecen su Alianza (só em 
espanhol e inglês)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Popular de China (PBC) ampliaron su actual 
alianza para promover la cooperación entre China y América Latina y el Caribe (LAC). Concluido 
durante la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID-CII en Busan, Corea, este nuevo 
acuerdo marco provee un plan de cooperación más comprensivo y estratégico y con una visión de 
largo plazo en áreas tales como cooperación institucional, comercio e inversiones, finanzas e 
intercambio de conocimientos. (Link)
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BITAR, Sergio. Las tendencias mundiales y el futuro de América 
Latina.Inter-American Dialogue.

Esta publicação da Cepal foi elaborada por Sergio Bitar, do Diálogo Interamericano, com o apoio do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Seu objetivo é projetar cenários globais a longo prazo, destacando os principais dilemas e desafios 
para a América Latina, além de melhorar a capacidade de fazer previsões. O autor propõe pensar 
em visões de futuro a partir da região, com profundidade estratégica, a fim de vislumbrar o tipo e a 
magnitude dos desafios, aproveitar oportunidades e conter riscos a tempo. Neste sentido, busca 
fortalecer a capacidade prospectiva e a reflexão estratégica na região.
Na primeira seção são expostas seis tendências globais dominantes a partir de relatórios (que 
constam da bibliografia da publicação) preparados por centros de estudos de países desenvolvidos, 
que se enumeram a seguir:

1. Tecnologias disruptivas;
2. Escassez de recursos naturais;
3. Transformações demográficas;
4. Urbanização e expansão das cidades;
5. Mudanças climáticas; e
6. Governabilidade democrática.

Primeiramente, o trabalho agrupa as tecnologias disruptivas em cinco categorias relacionadas a:
• Saúde: buscam transcender as limitações físicas (avanços em matéria de diagnóstico 

avançado, com nanoestruturas, controle de funções e estruturas biológicas, bem como 
análises genéticas para detectar doenças antes da sua manifestação clínica).

• Energia: melhoram a eficiência e a segurança.
• Novos materiais: combinam tecnologias de fabricação digital e aditiva com nanomateriais e 

tecnologias da informação.
• Aquelas que reforçam a interconexão humana: a internet das coisas; e

Resenhas Bibliográficas
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• Robótica: avanços em veículos não motorizados e aparelhos miniaturizados.

O estudo adverte que são evidentes duas tendências fundamentais:
1. o aumento exponencial da interação e da conectividade entre seres humanos, e
2. o encurtamento do ciclo de vida de cada tecnologia e do prazo entre a criação tecnológica e 

o desenvolvimento comercial.

Neste âmbito, assinala a necessidade de a América Latina antecipar as mudanças tecnológicas por 
meio do fortalecimento de redes de prospecção tecnológica e sua relação com governos e 
empresas.
Em segundo lugar, antecipa um salto na demanda de recursos naturais nos países em 
desenvolvimento, tais como aço, energia, alimentos e água. Além disso, vincula a segurança 
alimentar e o preço dos alimentos com a velocidade de adoção de avanços tecnológicos. O autor 
sugere que a América Latina deveria melhorar as políticas relativas ao aproveitamento da água e da 
energia, de modo a alcançar uma melhor posição para enfrentar esses cenários futuros.
Em terceiro, sugere que as mudanças demográficas, tais como o crescimento das classes médias 
em países em desenvolvimento, implicarão maiores exigências cidadãs, gerando desafios para a 
governabilidade nacional e mundial. Para o autor, a vantagem estará nos países que tiverem mais 
jovens com boa formação técnica. Para a América Latina, levanta a necessidade de prover 
educação de qualidade e medir resultados a longo prazo, para alcançar eficiência e criatividade.
Como quarto ponto, mostra diferentes projeções sobre as cidades do futuro, destacando que mais 
de 80% da população mundial será urbana até 2030. Na América Latina, a população urbana 
chegaria a 90% do total. Isto implica desafios nas cidades grandes da região, diante de 
deficiências tais como o congestionamento do trânsito, o déficit habitacional e a ineficiência de 
serviços. Neste sentido, apresenta a necessidade de reformas institucionais e programas de 
investimento para superar tais obstáculos nas cidades da região.
Em quinto lugar, mostra que as mudanças climáticas têm consequências sobre o aumento da 
temperatura, modificações nas precipitações, entre outros efeitos. Aponta a necessidade de criar 
estratégias de “crescimento verde e inclusivo”, que promovam a inclusão social, resguardar o 
capital natural do planeta e gerar novos empregos de qualidade.
Em sexto, assinala uma crescente consciência cidadã – sobre os direitos e a capacidade de exigir 
seu cumprimento – a partir da alfabetização crescente, da redução da brecha digital entre países e 
dentro deles, entre outras tendências relevantes. Para o autor, isso implica que as instituições 
democráticas deverão se adaptar a estes novos desafios, com líderes com capacidade de responder 
a essas mudanças.
Na segunda seção, são descritos os desafios para a América Latina frente ao novo cenário global: 
como este influi nos processos de desenvolvimento, que objetivos as políticas públicas devem 
apresentar e que medidas devem ser antecipadas. Também mostra a necessidade de reforçar a 
capacidade prospectiva para superar o atraso existente em matéria estratégica.
Assim, define cinco metas prioritárias estabelecidas pelos governos e dirigentes políticos da região 
e explora como podem ser afetadas pelo novo cenário global: 
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1. Reforço democrático: sustenta que as tecnologias de comunicação e informação terão um 
impacto transformador sobre o funcionamento da democracia e a gestão dos governos. Por 
um lado, as classes médias exigirão novas formas de participação, transparência e poder 
local. Por outro, os governos disporão de crescente capacidade tecnológica para controlar os 
cidadãos.

2. Transformação produtiva: sustenta que a fim de elevar a competitividade é essencial 
aumentar a complexidade da base produtiva de bens e serviços, privilegiando os setores nos 
quais a América Latina já tem vantagens comparativas ou pode alcançá-las.

3. Inclusão social: propõe a realização de análise de perspectivas a longo prazo em matéria de 
desigualdade.

4. Cooperação e integração latino-americana: sustenta que serão necessárias novas alianças e 
uma integração regional crescente para fazer frente às tendências mencionadas.

5. Mudanças climáticas: propõe o acompanhamento dos cenários possíveis derivados das 
mudanças climáticas na região, medindo o custo dos programas de adaptação e mitigação. 
Além disso, sugere que a região tem potencial em biotecnologia, energias renováveis, 
eficiência hídrica e energética, biocombustíveis, entre outros.

A contribuição do trabalho reside em uma visão prospectiva dos cenários globais possíveis e seu 
impacto na América Latina, um tema de grande importância e pouco tratado na literatura. Neste 
sentido, consegue o objetivo de antecipar cenários para que a região possa aproveitar as 
oportunidades e reduzir os riscos. Além disso, coloca o foco na necessidade de uma estratégia 
regional e não nacional. Desta forma, torna-se uma fonte de consulta para responsáveis por 
planejar as políticas públicas com uma perspectiva de longo prazo. Embora a publicação mencione 
algumas das iniciativas regionais, seria interessante aprofundar em que medida elas podem 
contribuir para enfrentar o novo cenário regional.

BITAR, S. Why and How Latin America Should Think About the Future = As tendências mundiais e o 
futuro da América Latina. Washington: Inter-American Dialogue, 2013. (Link).
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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.

Alerta Bibliográfico
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* Abusada-Salah, R.; Acevedo, C.; Aichele, R.; Felbermayr, G. y 
Roldán-Pérez, A. (2015). Dimensiones y efectos económicos de la 
Alianza del Pacífico. Santiago de Chile: KAS.

Autor:Abusada-Salah, Roberto; Acevedo, Christóbal; Aichele, Rahel; 
Felbermayr, Gabriel; Roldán-Pérez, Adriana
Título:Dimensiones y efectos económicos de la Alianza del Pacífico
Edición:Santiago de Chile: KAS, enero de 2015 [78 p.]
Temas:<ARCO DEL PACIFICO><INTEGRACION ECONOMICA><INTEGRACION 
REGIONAL><LIBERALIZACION DEL COMERCIO><COYUNTURA ECONOMICA>
Geográficos:<CHILE><COLOMBIA><COSTA RICA><MEXICO><PERU>

Resumen:Después de una década de desarrollo estable, basado en una 
sólida política macroeconómica, Chile, Colombia, México y Perú 
decidieron integrarse de mayor manera en el marco de la Alianza del 
Pacífico. Costa Rica se sumó a este grupo el año 2013. El presente estudio 
evalúa el potencial de estos efectos integracionistas: Qué tan relevantes 
son los efectos económicos de la Alianza del Pacífico?

Nota de contenido:

I: Introducción [p. 5]

II: Alianza del Pacífico: Integración regional latinoamericana abierta al 
mundo [p. 7]

2. 1: El Mercosur y la Comunidad Andina [p. 8]
2. 2: La Alianza del Pacífico [p. 11]
2. 3: Estado de la integración comercial regional [p. 13]

Bibliografias em destaque do 
mês
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2. 4 : Estadísticas macroeconómicas de los miembros de la AdP [p. 16]
2. 5: Patrones de comercio de los miembros de la AdP [p. 20]

III: Metodología [p. 25]

3. 1: Breve descripción de la herramienta analítica [p. 25]
3. 2: Definición de escenarios [p. 30]

IV: Efectos de la Alianza del Pacífico y de otros esfuerzos de liberalización 
comercial en América Latina [p. 33]
 4. 1: Efectos económicos de la Alianza del Pacífico [p. 33]
 4. 2: Efectos de la liberalización comercial entre los países de la AdP y los 
del Mercosur [p. 55]
 4. 3: Efectos de un área de libre comercio latinoamericana [p. 58]

V: Implicaciones para la formulación de políticas comerciales [p. 61]

   Accesos al documento:
332.135 / ABU-DIM / 2015
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui

Carta Mensal INTAL N° 223 - março 2015 - Todos os direitos reservados

  62

Centro de 
Documentação INTAL

http://www.kas.de/wf/doc/kas_40265-1522-4-30.pdf?150218210307
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15280.pdf


* Carrión Fonseca, G.; Alaniz, E. y Mendoza, F. (2014). El 
Acuerdo de Asociación Comercial y de Inversiones entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos: Retos y oportunidades para las 
relaciones birregionales entre la UE y América Latina y el Caribe. 
Hamburgo: Fundación EU-LAC.

Autor:Carrión Fonseca, Gloria; Alaniz, Enrique; Mendoza, Francisco
Título:El Acuerdo de Asociación Comercial y de Inversiones entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos: Retos y oportunidades para las relaciones 
birregionales entre la UE y América Latina y el Caribe
Edición:Hamburgo: Fundación EU-LAC, noviembre 2014 [57 p.]
Temas:<ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES><RELACIONES 
BILATERALES><COMERCIO INTERNACIONAL><NEGOCIACIONES 
COMERCIALES><INVERSIONES><MERCADO DE TRABAJO><UNION 
EUROPEA, UE>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><ESTADOS UNIDOS><EUROPA>

Resumen:El estudio analiza los posibles efectos que el establecimiento del 
ATCI entre la Unión Europea y Estados Unidos pudiera traer en las 
dinámicas comerciales entre ambas regiones y la gobernanza del comercio 
mundial. Se sitúa dentro de un contexto en el que la emergencia de 
bloques comerciales alrededor del mundo pareciera comenzar a remplazar 
el rol de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como institución de 
facto para la negociación de acuerdos comerciales. Esencialmente, a 
través del estudio la autora plantea posibles escenarios, negativos y 
positivos, resultantes de la instrumentalización del Acuerdo como 
estándar de acuerdos comerciales que se pudiesen extender a presentes y 
futuros socios comerciales de ambas regiones.

Nota de contenido:
1: Marco conceptual y antecedentes de las negociaciones del acuerdo 
comercial e inversiones entre EEUU y la UE [p. 11]
2: Comercio, inversión y mercados laborales: Tendencias en América 
Latina y el Caribe [p. 18] 

• MERCOSUR, Comunidad Andina, Centroamérica y México, y 
CARICOM [p. 19]

• Inversión Extranjera Directa [p. 22]
• Mercados laborales en América Latina y el Caribe [p. 23]

Recuadro 1: Comercio, inversión, y mercados laborales en cuatro países de 
América Latina y el Caribe [p. 25]
3: Posibles impactos del ATCI y la heterogeneidad de acuerdos 
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comerciales entre ALC, la UE, y EEUU [p. 28] 
• Canje político-económico de las negociaciones del ATCI [p. 31]
• Posibles impactos del ATCI y heterogeneidad en América Latina y el 

Caribe [p. 33]
• Posibles tensiones y/o complementariedades entre el ATCI y los 

acuerdos comerciales bilaterales: posibles implicaciones para ALC 
[p. 35]

Recuadro 2: Los Acuerdos de Asociación entre UE-Centroamérica y UE-
CARICOM desde una perspectiva comparativa [p. 36].
4: Implicaciones para la gobernanza del comercio internacional y las 
relaciones birregionales entre ALC y la UE [p. 42] 

• La OMC y la gobernanza del comercio internacional [p. 43]
• Las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe [p. 45]
• Implicaciones del ATCI en las relaciones birregionales UE-ALC [p. 

48]
5: Conclusiones [p. 51]      

Accesos al documento:
339.9 / CAR-ACU / 2014
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Miguel, C., comp. y Tavares, M., comp. (2015). El desafío de la 
sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe: textos 
seleccionados 2012-2014. Santiago de Chile: CEPAL.

Autor:Miguel, Carlos de, comp.; Tavares, Marcia, comp.
Título:El desafío de la sostenibilidad ambiental en América Latina y el 
Caribe: textos seleccionados 2012-2014
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, febrero de 2015 [148 p.]
Serie:Páginas selectas de la CEPAL
Temas:<DESARROLLO SOSTENIBLE><CRECIMIENTO ECONOMICO><MEDIO 
AMBIENTE><OBJETIVOS DEL MILENIO, ODM>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Con esta publicación se inaugura la colección "Páginas Selectas 
de la CEPAL", una vitrina para distintos abordajes desarrollados en la 
institución, en algunos casos en asociación con otras organizaciones, 
sobre temas de relevancia transversal. De circulación únicamente 
electrónica, contiene extractos de documentos seleccionados y vínculos 
directos a la versión integral de cada uno. El tema elegido para esta 
primera edición es la sostenibilidad ambiental en el marco del desarrollo 
sostenible.

Nota de contenido:PrólogoPresentaciónI: El componente ambiental del 
desarrollo con igualdadII: Sostenibilidad ambiental en la agenda 
post-2015III: Lecciones del pasado y temas emergentes en relación al 
desarrollo sostenibleIV: El medio ambiente como dimensión del 
bienestarV: Hacia la implementación de los derechos de acceso en materia 
ambiental: El Principio 10 en América Latina y el CaribeVI: El medio 
ambiente en las políticas tributariasVII: Desarrollo sostenible y cambio 
estructuralVIII: El transporte, la pobreza y el avance hacia sociedades con 
bajas emisiones de carbonoIX: Impactos del cambio climático en las 
costas de América Latina y el CaribeX: Comercio en el contexto de las 
respuestas al cambio climáticoXI: La economía del cambio climático en 
América Latina y el Caribe: paradojas y desafíos del desarrollo sostenible.  
      Accesos al documento:
338 / CEPAL-DES / 2015
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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