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Homenagem a Raúl Prebisch

Em abril passado o economista latino-americano Raúl Prebisch (1901-1986) teria feito aniversário, 
no mesmo mês de sua morte. Em homenagem à sua vida e à sua obra, foi inaugurado no Auditório 
do Intal, que tem seu nome, um mural que abrange os principais fatos da sua produtiva carreira.

Veja uma reprodução do mural no seguinte link.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “The times and Life of Raul Prebisch”. en: Carta Mensual INTAL N° 177, maio de 
2011.
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A América Latina se prepara para a Rio+20

De 20 a 22 de junho próximo será realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Sustentável (Cnuds), também conhecida como Rio+20. Chefes de Estado e de 
governo, outras autoridades e personalidades da sociedade civil discutirão questões fundamentais 
para o desenvolvimento sustentável. A Conferência tem como objetivos: (a) assegurar um 
compromisso político renovado para o desenvolvimento sustentável, (b) avaliar o progresso até o 
momento e as falhas persistentes na implementação dos resultados das cúpulas mais importantes 
sobre desenvolvimento sustentável e (c) abordar os novos e emergentes desafios.
Com o objetivo de obter um compromisso político durante a Cúpula, os países-membros estão 
realizando desde 2010 reuniões preparatórias para discutir os objetivos e temas centrais. O grau 
de compromisso a ser alcançado pelos estados-membros dependerá da qualidade destes 
preparativos nacionais e regionais.[1]

A Cúpula anterior

A Rio+20 marcará o 20º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento (Cnumad), conhecida informalmente como Eco-92, foi realizada de 3 a 14 de 
junho de 1992. Nessa ocasião, os 178 governos participantes acordaram adotar um enfoque de 
desenvolvimento que protegesse o meio ambiente, assegurando ao mesmo tempo o 
desenvolvimento econômico e social. Os principais resultados da Cúpula foram: (1) a aceitação do 
conceito de desenvolvimento sustentável pela comunidade internacional, divulgado por meio da 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; (2) o acordo sobre a Convenção Marco 
das Nações Unidas sobre as Mudanças climáticas (CQNUMC), que mais tarde daria origem ao 
Protocolo de Kyoto; e (3) a Agenda 21 (também chamada de Programa 21), um plano de ação 
detalhado que tem como foco metas ambientais e de desenvolvimento no século 21.
Além disso, a Rio+20 coincidirá com o décimo aniversário da Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável realizada em Johannesburgo. Essa cúpula teve como objetivo a 
adoção de compromissos concretos com relação ao Programa 21 e deu origem ao Plano 2002 de 
Implementação de Johannesburgo. Este último definiu a necessidade de melhorar a integração do 
desenvolvimento sustentável nas atividades de todos os órgãos, programas e fundos das Nações 
Unidas, bem como de incluir seus objetivos nos princípios das instituições financeiras 
internacionais. Em Johannesburgo também foi assumido o compromisso de empreender ações 
concretas nos níveis regional, nacional e global que promovam a integração dos três componentes 
do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 
do meio ambiente.

Temas centrais

A Conferência Rio+20 terá dois focos principais: (1) a economia verde no contexto do 
desenvolvimento sustentável e na erradicação da pobreza; (2) o marco institucional para o 
desenvolvimento sustentável.
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Economia verde:
A noção de economia verde ou ecológica é concebida dentro do conceito geral dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável. Como já se mencionou, este se baseia em três pilares (econômico, 
ambiental e social) que se reforçam mutuamente. Além disso, essa noção insiste em um enfoque 
integral, equitativo e com visão do futuro para a tomada de decisões em todos os níveis: regional, 
nacional, e global.[2] Nesse sentido, o conceito de economia verde faz referência à interseção entre 
meio ambiente e economia, sem deixar de lado as considerações sociais. Vincula-se assim à 
problemática decorrente das pautas atuais de consumo e produção, que exercem grande pressão 
sobre muitos ecossistemas.
A economia verde no contexto da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável pode 
ser considerada um meio pelo qual são promovidos de forma simultânea objetivos econômicos e 
ambientais.[3] Para isso, é necessário não só estabelecer preços adequados (em que os efeitos 
sobre o meio ambiente sejam contabilizados como um custo dentro dos mesmos), mas também que 
os governos cumpram uma função decisiva financiando investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento e infraestrutura que atendam a considerações ecológicas, e facilitando um 
entorno normativo que incentive os investimentos do setor privado. Além disso, os governos devem 
garantir que as políticas a favor da economia verde apoiem a criação de emprego e a geração de 
receitas dos setores mais pobres.
Com esta base, a Rio+20 buscará definir um roteiro para a economia verde deixando de lado as 
soluções únicas (one-size-fits-all) e propondo várias opções para ações de desenvolvimento 
sustentável em nível nacional e internacional, além de um conjunto de ferramentas e experiências 
de boas práticas.

Marco institucional:
O marco institucional para o desenvolvimento sustentável abrange o conjunto de organismos, 
organizações, redes e acordos que participam de atividades de formulação ou execução de 
políticas. Durante os últimos 20 anos, este marco se ampliou de maneira exponencial e hoje 
existem mais de 500 acordos ambientais multilaterais. Esta multiplicação de regimes e acordos 
leva muitas vezes à falta de coerência e coordenação das ações para o desenvolvimento 
sustentável.
Por isso, a Rio+20 buscará melhorar a coordenação entre as instituições internacionais que 
participam dos três pilares do desenvolvimento sustentável e fortalecer os órgãos 
intergovernamentais responsáveis pelo desenvolvimento sustentável na ONU, bem como fortalecer 
o Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA) e outras agências da Organização 
de Nações Unidas (ONU).[4]. Seus principais objetivos são:

• Garantir a coerência e a integração de políticas nas esferas econômica, social e ambiental;
• Melhorar a análise, a avaliação e o assessoramento científico;
• Fortalecer a execução, a supervisão e a prestação de contas;
• Limitar a sobreposição ou duplicação de atividades;
• Estimular a participação ativa dos governos e da sociedade civil;
• Fortalecer as capacidades nacionais e locais para o desenvolvimento sustentável.

Alinhamentos para a América Latina

Carta Mensal INTAL N° 188 - abril 2012 - Todos os direitos reservados

  12

Coluna de Análise



De 7 a 9 de setembro de 2011 realizou-se na sede da Cepal, em Santiago, a Reunião Regional 
Preparatória para a América Latina e o Caribe da Rio +20. Os países presentes ao encontro no Chile 
manifestaram seu compromisso com o objetivo do desenvolvimento sustentável assegurando o 
equilíbrio entre os seus três pilares, e preservando os princípios fundamentais das 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Além disso, destacaram os avanços alcançados até o 
momento e reconheceram as lacunas persistentes. Em especial, assinalaram os problemas que os 
pequenos Estados insulares do Caribe enfrentam e alguns obstáculos para o sucesso do 
desenvolvimento sustentável, como o hiato científico e tecnológico, a insuficiência de 
financiamento e a fragmentação na implementação de programas e políticas.
Com a proximidade da Rio+20, os países latino-americanos destacaram que é necessário alcançar 
compromissos para:

“i) a erradicação da pobreza extrema,
ii) uma mudança dos padrões de produção e consumo, em que os países desenvolvidos devem ter 
uma liderança mundial,
iii) o acesso e a transferência efetivos a tecnologias seguras e adequadas, sem condicionalidades e 
em termos preferenciais para os países em desenvolvimento,
iv) a promoção de um regime global de propriedade intelectual que facilite a transferência dessas 
tecnologias, de acordo com os compromissos assumidos por cada país,
v) a implementação total dos direitos de acesso à informação, participação e justiça ambientais, 
como foi consagrado no Princípio 10 da Declaração do Rio,
vi) uma institucionalidade global para o desenvolvimento sustentável que seja eficiente e flexível e 
alcance uma integração efetiva dos seus três pilares,
vii) financiamentos novos, adicionais, estáveis e previsíveis para apoiar atividades de 
implementação nos países em desenvolvimento,
viii) o cumprimento dos compromissos para a redução e adaptação às mudanças climáticas e a 
criação de resiliência aos seus impactos,
ix) maiores níveis de cooperação Sul-Sul e intercâmbio de experiências bem-sucedidas
x) recuperação da harmonia com a natureza,
xi) melhores formas de medir a riqueza dos países que reflitam adequadamente os três pilares do 
desenvolvimento sustentável.”[5]

Além disso, no debate para a formulação de uma posição regional para a Rio+20, os países da 
América Latina esperam que os países desenvolvidos façam um esforço muito mais intenso e 
direcionado do que no passado para mudar o atual modelo global de produção e consumo para um 
modelo compatível com assentamentos humanos sustentáveis e com a conservação dos territórios 
naturais, a biodiversidade e a estabilidade climática. Neste contexto, reitera-se a necessidade de 
que os países desenvolvidos cumpram o compromisso de destinar 0,7% da sua renda nacional 
bruta para a assistência oficial ao desenvolvimento e que estes recursos devem ser diferentes dos 
destinados a enfrentar problemas públicos globais, como as mudanças climáticas, que serão novos 
e adicionais. Os países também assinalam que é necessário aplicar mecanismos de financiamento 
inovadores, como os impostos globais sobre as transações financeiras internacionais e sobre as 
emissões de carbono, para gerar novos fluxos de renda pública.
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[1] Para ver o cronograma das reuniões preparatórias, acesse o seguinte link.
[2] PNUMA. Hacia una economía verde: guías para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
2011
[3] ONU. Assembleia Geral. Objetivos e Temas da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável. Dezembro de 2010.
[4] Friedrich-Ebert-Stiftung. Retreat on Río+20, Background Note. Session III: Envisioning the Rio+20 
outcome. 2011.
[5] CEPAL. América Latina y el Caribe ante Rio+20. Santiago de Chile. Outubro de 2011.
[6] Friedrich-Ebert-Stiftung. Retreat on Rio+20, Background Note. Session IV: Envisioning the Rio+20 
outcome. 2011.
[7] Para informações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ver o seguinte link.

Expectativas 

Há 20 anos os líderes mundiais reconheceram a necessidade de integrar e equilibrar as 
considerações econômicas, sociais e ambientais na maneira de entender o desenvolvimento em 
nível local, nacional, regional e global.[6] Desde 1992 se conseguiu avançar na adoção e criação de 
acordos ambientais multilaterais (AAM) e na incorporação do princípio de desenvolvimento 
sustentável nas legislações nacionais. No entanto, até agora, o cumprimento dos objetivos fixados 
pelos AAM foi limitado.
A Cúpula Rio+20 busca, a partir do paradigma de desenvolvimento sustentável, criar novas 
configurações alinhadas com os desafios atuais. Um resultado bem-sucedido exige um 
compromisso político renovado de alto nível e a adoção de medidas concretas para proporcionar 
recursos adicionais a fim de superar os obstáculos ao desenvolvimento sustentável.
Um dos cenários possíveis seria, por exemplo, adotar um conjunto de metas concisas e indicadores 
concretos que reflitam e sejam construídos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM).[7] Além disso, poderia ser incluída uma reforma das instituições que têm a tarefa 
de enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável, de forma que a sua estrutura atual seja 
mais coordenada e eficaz. Também se deverá buscar a maneira de levar o conceito de economia 
verde para as necessidades regionais e nacionais. Por último, o envolvimento da sociedade civil 
será fundamental para garantir que as metas definidas sejam executadas e contem com o apoio 
público.
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http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=281&menu=32
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20III.pdf
http://www.cepal.org/rio20/noticias/paginas/5/43755/2011-685-RIO+20-Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_ante_Rio+20.pdf
http://www.cepal.org/rio20/noticias/paginas/5/43755/2011-685-RIO+20-Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_ante_Rio+20.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/BN_Session%20IV.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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Estados Unidos e Caricom estreitam 
relação comercial

No dia 31 de março foi realizada em Georgetown, Guiana, a 4ª Reunião do Conselho de Comércio e 
Investimento - CCI (Trade and Investment Council - TIC) Estados Unidos – Caricom. O encontro foi 
promovido no âmbito da Iniciativa da Bacia do Caribe (Caribbean Basin Iniative- CBI), o programa 
de preferências comerciais unilaterais dos Estados Unidos para a América Central e o Caribe.
Esta iniciativa nasceu em 1983, com a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos e a 
promulgação pelo então presidente Ronald Reagan do Caribbean Basin Economic Recovery Act 
(Cbera), um acordo preferencial não recíproco que entrou em vigor em 1984, com o objetivo de 
expandir o acesso sem tarifas alfandegárias para a importação de artigos dos países-membros do 
CCI que satisfazem determinados critérios de elegibilidade.
A iniciativa se expandiu em 2000 com a assinatura do Caribbean Basin Trade Partnership Act 
(CBTPA), como parte do Trade and Development Act. Continuou se ampliando com a assinatura do 
Trade Act 2002. Depois, ampliou-se novamente em 2006, com a concessão de benefícios 
adicionais ao Haiti, por meio da assinatura do HOPE Act em 2008, e depois com o HOPE Act II no 
mesmo ano e em 2010 com o HELP Act. Os benefícios comerciais concedidos pelos Estados Unidos, 
junto com as reformas estruturais realizadas pelos países beneficiários, a fim de liberalizar seus 
regimes comerciais, contribuíram para a diversificação das suas exportações e para o crescimento 
econômico da bacia do Caribe.
De acordo com o “9º Relatório para o Congresso sobre a Operação da Lei de Recuperação 
Econômica da Bacia do Caribe”, de 31 de dezembro de 2011, atualmente 18 países e territórios 
dependentes[1] recebem benefícios no âmbito do Cbera. E oito deles[2] recebem benefícios no 
âmbito do CBTPA, que entrou em vigor em outubro de 2000 e que terá efeito até setembro de 
2020, ou, se isso ocorrer antes, até a data da assinatura de um acordo de livre comércio entre os 
Estados Unidos e um país beneficiário do CBTPA.
Em 2004, os Estados Unidos assinaram o Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, a 
América Central e a República Dominicana (Cafta-RD). À medida que o Cafta-RD foi entrando em 
vigor nos países signatários, estes deixaram de pertencer ao grupo de beneficiários do Cbera, já 

Caribe
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http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/caribbean-basin-initiative-cbi
http://agoa.gov/build/groups/public/@agoa_main/documents/webcontent/agoa_main_002118.pdf
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2011/2011-caribbean-basin-initiative-cbi-report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2011/2011-caribbean-basin-initiative-cbi-report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2011/2011-caribbean-basin-initiative-cbi-report
http://www.cafta.sieca.int/
http://www.cafta.sieca.int/
http://www.cafta.sieca.int/
http://www.cafta.sieca.int/


[1]Os países beneficiários da Cbera são: Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Ilhas Virgens 
Britânicas, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Panamá, Antilhas Holandesas, São 
Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago.
[2]Os países que recebem benefícios da CBTPA são: Barbados, Belize, Guiana, Haiti, Jamaica, Panamá, Santa 
Lúcia, Trinidad e Tobago.
[3] Fonte: WTO. "Document WT/TPR/S/200", p. 17.

que o acordo consolida o acesso preferencial ao mercado norte-americano, que antes era 
concedido de maneira unilateral. O Panamá deixará de ser um país beneficiário do Cbera e do 
CBTPA quando o Acordo de Promoção Comercial Estados Unidos-Panamá, promulgado pelo 
presidente Barak Obama em outubro de 2011, entrar em vigor.
As importações norte-americanas no âmbito do CBTPA passaram de US$ 9,9 bilhões em 2006 para 
US$ 4,7 bilhões em 2008. Esta redução se deve ao fim dos benefícios que o Cbera concedida a El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana, ao ter entrado em vigor o 
Cafta-RD.[3]
Não obstante, a Declaração Conjunta emitida ao fim desta 4ª Reunião do CCI reflete o impacto 
positivo desta iniciativa, ao mencionar que nos últimos três anos o comércio bilateral passou de 
US$ 15,7 para US$ 21,8 bilhões, um aumento de 39%. Neste sentido, a Declaração reforça a 
posição adotada pelos líderes das duas partes durante a 5ª Cúpula das Américas, realizada em 
Trinidad e Tobago em 2009: expressando "a contribuição positiva do comércio entre as nossas 
nações para a promoção do crescimento, da geração de empregos e do desenvolvimento”.
Durante esta reunião, os Estados Unidos concordaram que, mediante um pedido, terá início um 
processo para considerar a concessão de benefícios comerciais unilaterais no âmbito do CBTPA 
para os países da Bacia do Caribe e para os territórios dependentes que atualmente não recebem 
estes benefícios. Além disso, foi decidido que serão concluídas o mais rápido possível as 
negociações para substituir o Acordo que criou o Conselho de Comércio e Investimentos, assinado 
em 1991, por um Acordo-Quadro de Comércio e Investimentos do século 21. Os Estados Unidos 
serão o próximo anfitrião da reunião do Conselho de Comércio e Investimentos, em 2013.
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http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s235-02_e.doc
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Nicarágua e El Salvador ratificam TLC entre 
América Central e México

A Nicarágua e El Salvador foram os primeiros países a ratificar o Tratado de Livre Comércio (TLC) 
entre a América Central e o México, assinado em novembro passado. Esse ato data de 22 de março 
na Nicarágua e de 29 do mesmo mês em El Salvador.
O acordo unifica os tratados que a Costa Rica, a Nicarágua e o Triângulo Norte (Guatemala, 
Honduras e El Salvador) tinham com o México.
Apesar da proximidade geográfica, a importância relativa do comércio bilateral é baixa. A 
participação do México nas exportações do istmo foi de 3,3% de janeiro a novembro de 2011, 
enquanto 8,2% das suas importações tiveram esta origem. Quando o novo acordo entrar em vigor, 
o intercâmbio comercial deve aumentar e deve haver uma diversidade maior dos produtos 
comercializados.

América Central
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Laços externos da América Central", em: Carta Mensal INTAL N° 184, dezembro 
de 2011.

• BID-INTAL. "Convergência entre TLCs América Central e México", em: Carta Mensal INTAL N° 
183, novembro de 2011.

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio da América Central do Sieca

Gráfico 1. Comércio da América Central com o México, 1994-2011

Em milhões de US$ e %

Carta Mensal INTAL N° 188 - abril 2012 - Todos os direitos reservados

  20

Blocos de Integração

http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=789378ba-da19-4954-aaff-3d8bd147388a&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=cf8ceb72-8925-4b76-8bc1-27b600e1df55&lang=pt


Nicarágua entra para a Aladi

A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou no dia 20 de março por unanimidade a incorporação 
da Nicarágua à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). O país centro-americano 
iniciou em abril de 2009 a sua adesão ao Tratado de Montevidéu de 1980, que deu origem à Aladi, 
e concluiu recentemente o processo formal de adesão. Com a incorporação da Nicarágua, a Aladi 
passa a ter 14 países-membros.
Na Aladi a Nicarágua será considerada um país com menor desenvolvimento econômico relativo 
(PMDER), como a Bolívia, o Equador e o Paraguai, e por isso terá preferências tarifárias não 
recíprocas. Cabe destacar que a cláusula PMDER tem como objetivo estabelecer condições 
favoráveis para a participação dos países menos desenvolvidos no processo de integração 
econômica, baseando-se nos princípios da não reciprocidade e da cooperação comunitária. Com a 
entrada na Aladi, a Nicarágua espera ampliar e diversificar as suas exportações, fortalecer a 
integração regional, buscar um equilíbrio nas relações comerciais e aumentar os investimentos 
estrangeiros de países latino-americanos.

Mais informações nos seguintes links: [1], [2].
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Encontro Empresarial Andino promove o 
comércio intrarregional

Nos dias 28 e 29 de março foi realizado o Encontro Empresarial Andino, organizado pela Secretaria 
Geral da Comunidade Andina de Nações (CAN), com a participação das autoridades máximas dos 
organismos de Promoção de Exportações da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru e de mais de 700 
empresários. A reunião foi uma iniciativa da Presidência Pro Tempore da Comissão da CAN, a cargo 
do Ministério de Comércio Exterior da Colômbia, com o objetivo de dinamizar o comércio 
intra-andino e estimular o turismo, os investimentos e as exportações. O encontro é uma das ações 
do renovado impulso que está sendo dado dentro da CAN à política de promoção de exportações, o 
que levou à reativação de mecanismos regionais, como o Comitê de Promoção de Exportações e o 
Comitê Andino das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Ao término da reunião as autoridades da 
CAN destacaram a alta participação dos pequenos e médios empresários nas rodadas de negócios 
organizadas, o protagonismo dos produtos manufaturados (destacando-se vestuário, materiais de 
construção e artigos para a casa) e a concretização de negócios no valor de aproximadamente US$ 
100 milhões.
Cabe destacar que o impulso do comércio intra-andino é um dos principais objetivos planejados da 
Agenda Estratégica Andina, aprovada em 2010. O comércio entre os países da CAN passou de US$ 
2,02 bilhões em 2000 para US$ 7,81 bilhões em 2010 (Gráfico 1). No conjunto das exportações 
entre os países da CAN, 74% correspondem a produtos manufaturados e 26% a produtos não 
manufaturados. Considerando as exportações totais intracomunitárias, a Colômbia tem a maior 
participação, com 39,2% das exportações e 39,8% das importações (Gráfico 2).

Comunidade Andina
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Fonte: Secretaria Geral da Comunidade Andina, Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(SICEXT). 

Gráfico 1: Evolução do Comércio Intrarregional

Em US$ milhões e em %
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Mais informações nos seguintes links: [1], [2], [3], [4].

Fonte: Secretaria Geral da Comunidade Andina, Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(SICEXT). 

Gráfico 2: Composição do Comércio Intrarregional em 2010

Em%
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http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np27-3-12.htm
http://www.elcomercio.com/negocios/CAN-busca-alianzas-estrategicas-empresas_0_671932824.html
http://www.larepublica.com.co/node/5817
http://www.comunidadandina.org/public/Folleto_Encuentro_Empresarial.pdf


Políticas ativas em países do Mercosul 
diante do desaquecimento da economia no 

mundo

Em contraste com o cenário de crescimento intenso do PIB e do comércio mundial que favoreceu o 
salto exportador do Mercosul de 2003 a 2008,[1] a recuperação da economia internacional depois 
da última crise mostra um desempenho mais fraco e as perspectivas para 2012 indicam que o PIB 
mundial subirá apenas 3,3% (Gráfico 1). A desaceleração atinge tanto países desenvolvidos (PD) 
como em desenvolvimento (PED) e está provocando uma estagnação do ritmo de expansão do 
comércio global, tanto de preços como de quantidades (Gráfico 2). De acordo com as projeções da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), as exportações mundiais cairão 3,7% em termos reais 
este ano. O Mercosul não está imune a estas tendências e seus fluxos de comércio se 
desaceleraram consideravelmente nos últimos meses.

MERCOSUL
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Embora o Brasil tenha procurado restringir as suas importações, por meio, por exemplo, da 
renegociação do acordo que rege o intercâmbio do setor automotivo com o México e de maiores 
exigências administrativas, as disposições mais relevantes com relação ao comércio exterior se 
referem ao estímulo às exportações. Recentemente o governo brasileiro anunciou uma série de 
medidas complementares ao “Plano Brasil Maior”, lançado em meados de 2011, com o objetivo de 
aumentar a competitividade da economia brasileira por meio do fomento dos investimentos, do 
aumento da produtividade e da inovação e da redução dos custos tributários, econômicos e 
financeiros. As novas medidas se articulam em torno de oito pontos.
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Primeiro: o Brasil busca reduzir a valorização do real (2,9% no primeiro trimestre de 2012). De 
acordo com a visão brasileira, essa valorização se deve às políticas monetárias expansivas dos 
países desenvolvidos, que mantêm as suas moedas depreciadas artificialmente. Entre as 
disposições se destacam a maior compra de reservas pelo Banco Central, o Imposto sobre as 
Operações Financeiras (IOF) sobre a entrada de capitais e a redução da taxa de juros de referência 
(Selic). Não se descarta a aplicação de novas medidas.
Segundo: foram anunciadas reduções da carga tributária com o objetivo de estimular a produção e 
as exportações e elevar o índice de emprego em diversos setores. Os encargos trabalhistas serão 
reduzidos em 15 setores (Gráfico 5) e implicarão uma redução prevista de arrecadação de impostos 
de quase US$ 2,7 bilhões durante 2012,[2] e também será reduzido o Imposto sobre os Produtos 
Industriais (IPI) em algumas atividades (linha branca de eletrodomésticos, móveis, laminados PET, 
papel de parede, luminárias e outros artigos de iluminação). Além disso, será ampliado o Programa 
Reporto, cujo objetivo é promover o desenvolvimento de infraestrutura por meio da isenção de 
impostos, para incluir investimentos em armazenamento, proteção ambiental e sistemas de 
segurança e monitoramento, com um impacto fiscal projetado de mais de US$ 100 bilhões em 
2012. Também será prorrogado o pagamento do Programa de Integração Social (PIS) e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de abril e maio para novembro e 
dezembro, respectivamente, para os setores de autopeças, têxtil, confecções, calçados e móveis.
Terceiro: o Brasil buscará estimular a produção doméstica por meio do regime de compras 
governamentais. Para isso, estabelece a prioridade para a aquisição de bens e serviços nacionais 
com uma margem de preferência de 8% a 25% para produtos brasileiros sobre os importados nas 
áreas de medicamentos, fármacos, biofármacos, retroescavadeiras e motoniveladoras. Cabe 
destacar que este é um ponto sensível na relação bilateral entre a Argentina e o Brasil.[3] Além 
disso, o mercado de compras públicas brasileiras, por si só atrativo pelo seu tamanho, será mais 
interessante ainda durante os próximos anos devido à realização de grandes obras de 
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Quarto: o Brasil decidiu adotar diversas medidas para melhorar o financiamento das exportações. 
Os recursos disponíveis para este fim vão mais do que dobrar, passando de cerca de US$ 700 
milhões previstos para este ano para aproximadamente US$ 1,7 bilhão. Além disso, mais operações 
poderão se beneficiar do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), aumentarão os 
prazos de pagamento e a porcentagem máxima do valor a ser financiado, e ao mesmo tempo se 
buscará reduzir a complexidade dos procedimentos administrativos, entre outras medidas 
relevantes.
Quinto: o Brasil anunciou medidas em matéria de defesa comercial entre as quais se destacam 
algumas de caráter setorial (têxtil, confecções, calçados) e o reforço institucional e do controle das 
fronteiras terrestres.
Sexto: foram lançados diversos incentivos ao setor de informática e telecomunicações, 
destacando-se a isenção de IPI, PIS e Cofins sobre as compras nacionais e importadas do setor de 
semicondutores.
Sétimo: no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento 4 (PSI-4) se buscará ampliar o 
volume de crédito, estender os prazos de financiamento e reduzir as taxas de juros. Entre os 
principais setores beneficiários se destacam os de veículos e autopeças, bens de capital, setores 

infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Fonte: Elaboração própria com dados do Governo Federal do Brasil.

Gráfico 5. Redução dos encargos trabalhistas: Redução prevista da 
arrecadação por setores, em % do total
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intensivos em conhecimento, calçados, instrumental médico, material eletrônico e de 
telecomunicações, móveis, têxteis, confecções, etc.
Oitavo: foi criado o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Carro), com o objetivo de aumentar o conteúdo 
regional, fomentar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção do meio 
ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e autopeças. Antes de esse programa 
ser anunciado, alguns países já tinham questionado o Brasil pelas medidas de estímulo ao setor 
automotivo. Na mencionada reunião do Conselho do Comércio de Mercadorias da OMC, a Austrália, 
Coreia, União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Japão, Hong Kong e China manifestaram sua 
preocupação com a isenção do pagamento de IPI para os carros fabricados no Brasil, que os coloca 
em uma situação vantajosa em relação aos produtos importados.
Por outro lado, a recente missão brasileira aos Estados Unidos, chefiada pela presidenta Dilma 
Rousseff, abordou alguns temas comerciais. Cabe destacar entre eles a obtenção do 
reconhecimento da cachaça como bebida exclusivamente brasileira pelos Estados Unidos e o 
pedido de abertura do mercado desse país para as carnes originárias do Brasil.
No caso da Argentina, a preocupação com a queda do saldo da balança comercial e da 
conta-corrente (Gráfico 3) levou as autoridades a ampliarem as restrições às importações. Durante 
os últimos meses estas continuaram se expandindo em um ritmo muito superior ao das exportações
, como vinha acontecendo desde anos anteriores (com exceção de 2009, no contexto da crise). 
Entre as medidas adotadas, destaca-se a obrigação de apresentar a Declaração Jurada Antecipada 
de Importação (Djai), que afeta a entrada de produtos de todas as origens. Em fevereiro, mês da 
sua implementação, as compras externas registraram a primeira variação interanual negativa em 
mais de dois anos.
As barreiras comerciais geraram preocupação de diversos sócios. Por um lado, no que diz respeito 
ao comércio intra-Mercosul, a Argentina se comprometeu a implementar medidas de discriminação 
positiva para reduzir os obstáculos que afetam o ingresso dos produtos originários do Paraguai e 
do Uruguai. Este último país, por sua vez, comprometeu-se a não aumentar as reclamações pelas 
barreiras argentinas perante a OMC.[4] Os sócios menores do bloco também manifestaram seu 
mal-estar pelas barreiras que afetam o ingresso dos seus produtos no mercado brasileiro. No 
âmbito empresarial, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) comunicou sua 
preocupação com as demoras na concessão de Licenças Não Automáticas (LNA) à importação na 
Argentina e nos certificados sanitários. Os produtos brasileiros mais afetados pelas restrições 
argentinas seriam autopeças, confecções, calçados, linha branca de eletrodomésticos, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, perfumes e pneus, entre outros.
Além disso, na reunião do Conselho para o Comércio de Bens da OMC realizada em 30 de março 
passado, 40 países[5] assinaram uma declaração conjunta em que manifestaram sua preocupação 
com as restrições às importações aplicadas pela Argentina. Entre elas, destacaram a ampliação da 
lista de bens sujeitos a LNA e o descumprimento do prazo máximo para expedi-las segundo as 
regras do organismo, as demoras e os aumentos de custos para os exportadores ocasionados pela 
Djai e por outras barreiras informais. A declaração solicita que a Argentina suprima as restrições e 
sustenta que os países signatários se reservam o direito de continuar formalmente com as 
reclamações perante a OMC. Chile, China, Colômbia, Hong Kong China, Malásia, Peru e Cingapura 
também comunicaram sua inquietação a respeito das medidas. A Argentina, por sua vez, rejeitou a 
declaração por considerar que as medidas são compatíveis com a normativa da OMC e mostrou sua 
preocupação com as políticas de estímulo adotadas pelos países desenvolvidos no âmbito da crise.
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Por outro lado, as exportações argentinas para os Estados Unidos a partir de maio serão afetadas 
pela recente decisão deste país de excluir o país sul-americano do Sistema Geral de Preferências 
(SGP).[6] A suspensão das preferências unilaterais se baseia no descumprimento por parte da 
Argentina dos laudos arbitrais do Ciadi a favor de empresas norte-americanas, segundo os quais 
deveria pagar a elas aproximadamente US$ 300 milhões mais juros. A Argentina, por outro lado, 
emitiu um comunicado afirmando que as empresas norte-americanas que reclamaram a exclusão 
do país do SGP não concordaram com iniciar os procedimentos para receber as sentenças conforme 
a legislação nacional e que as autoridades comerciais norte-americanas não aceitaram a proposta 
argentina de resolver a diferença de interpretação do regulamento do Ciadi. De acordo com o 
argumento da Chancelaria argentina, os Estados Unidos insistem que se aplique um mecanismo 
contrário ao sistema legal vigente.
Em 2011 as importações norte-americanas de produtos argentinos amparadas pelo SGP chegaram a 
US$ 477 milhões (aproximadamente 11% das compras totais feitas ao país sul-americano) e a 
Argentina foi a nona origem em ordem de importância dentro do programa. A exclusão do SGP 
impactará sobre as exportações argentinas para os Estados Unidos dos produtos que estavam 
incluídos no sistema, encarecendo seu preço no mercado de destino, pois ingressarão pagando as 
tarifas alfandegárias de Nação Mais Favorecida (NMF).

Pagamento estimado por tarifas alfandegárias (em US$). De acordo com capítulos 
do Sistema Harmonizado

Quadro 1. Estimativa do impacto da supressão da Argentina do SGPa/

Capítulo Pagamento estimado por 
tarifas alfandegárias
(em milhares de US$)

20 Preparações de hortaliças, 
frutas ou outros frutos ou 
demais partes de plantas.

9.197

17 Açúcares e produtos de 
confeitaria.

3.139

4 Leite e produtos lácteos; ovos 
de aves; mel natural; produtos 
comestíveis de origem animal 
não especificados nem 
compreendidos em outra 
parte.

1.983

28 Produtos químicos 
inorgânicos; compostos 
inorgânicos ou orgânicos dos 
metais preciosos, dos 
elementos radiativos, de 
metais das terras raras ou de 
isótopos.

1.780

Carta Mensal INTAL N° 188 - abril 2012 - Todos os direitos reservados

  30

Blocos de Integração

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/march/us-trade-representative-ron-kirk-comments-presidenti
http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=4037


[1]Ver GAYÁ, R.; MICHALCZEWSKY, K. 2011. El salto exportador del MERCOSUR en 2003-2008. Más allá del 
boom de las materias primas. Buenos Aires: BID-INTAL.
[2] Este valor e todos os montantes correspondentes ao comunicado do Brasil que se encontram expressos 
em dólares foram convertidos pelo tipo de câmbio vigente no momento da elaboração deste artigo 
(R$/US$=1,83).
[3]Ver BID-INTAL. "Comércio Argentina-Brasil: a negociação bilateral consegue superar entraves ao 
intercâmbio", em: Carta Mensal N° 178, junho de 2011, e BID-INTAL. "Intensa agenda bilateral de cooperação 

Nota: a/ Foi calculado o pagamento da tarifa alfandegária por subpartida tomando o valor das 
importações norte-americanas a partir da Argentina no âmbito do SGP durante 2011 (fonte 

USITC) e aplicando a tarifa NMF ad valorem equivalente média para essas subpartidas 
aplicada em 2011 (fonte OMC). Não se considerou o câmbio nas importações norte-americanas 

que poderia ocorrer frente à variação do preço. Fonte: Elaborações próprias com dados da 
USITC e da OMC.

41 Peles (exceto a peleteria) e 
couros.

1.473

8 Frutas e frutos comestíveis; 
cascas de cítricos, melões ou 
melancias.

1.154

35 Matérias albuminoides; 
produtos à base de amido ou 
de fécula modificados; colas; 
enzimas.

937

16 Preparações de carne, de 
pescado ou de crustáceos, 
moluscos, demais 
invertebrados aquáticos.

848

15 Gorduras e óleos animais ou 
vegetais; produtos da sua 
dissociação; gorduras 
alimentares elaboradas; ceras 
de origem animal ou vegetal.

813

72 Fundição, ferro e aço. 589

29 Produtos químicos orgânicos. 511

39 Plástico e suas manufaturas. 389

40 Borracha e suas manufaturas 336

87 Veículos automotivos, tratores, 
ciclos e demais veículos 
terrestres, suas partes e 
acessórios.

228

Outros 1.590

Total 24.968
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entre os países do Mercosul", em: Carta Mensal N° 180, agosto de 2011.
[4] Informação com base em notícias da imprensa sobre encontros entre autoridades argentinas e 
paraguaias, e sobre a reunião entre os presidentes da Argentina e do Uruguai (não houve um comunicado 
oficial sobre o conteúdo da reunião).
[5] Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, Japão, México, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Suíça, 
Tailândia, Taipei Chinesa, Turquia e União Europeia (27 países).
[6] O SGP permite a entrada no mercado norte-americano sem tarifas alfandegárias de 4.881 produtos de 129
 origens, entre estas vários países latino-americanos. Em 2010 as importações totais dos Estados Unidos sob 
este programa representaram US$ 22,5 bilhões.
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Avanços da Unasul

Banco do Sul

Com a ratificação pelo Uruguai do Convênio Consultivo do Banco do Sul no dia 3 de abril, a 
instituição foi formalmente criada. O Convênio prevê que, para o organismo entrar em 
funcionamento, deverá ser verificado o depósito dos instrumentos de ratificação pela maioria 
simples dos sete países que integram o Banco, que, por sua vez, devem representar dois terços do 
seu capital. Este último já tinha sido ratificado pela Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia, e 
entre os sócios fundadores estão pendentes as ratificações do Brasil e do Paraguai.
Cabe mencionar que o Convênio Constitutivo do Banco do Sul foi assinado em 2009, e sua Ata de 
Fundação foi assinada em dezembro de 2007. O Banco do Sul tem como objetivo financiar o 
desenvolvimento econômico e social dos países da Unasul, contribuir para a redução das 
assimetrias e promover a distribuição equitativa dos investimentos dentro dos países-membros.

Mais informações no seguinte link: [1]

Textos sobre o assunto:

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

Reunião Ordinária de Ministros das Relações Exteriores

No dia 17 de março foi realizada a Reunião Ordinária de Ministros das Relações Exteriores de 
países da Unasul, com intervenções do presidente do Paraguai e presidente Pro Tempore da 
Unasul, Fernando Lugo Méndez; do ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge Lara Castro, 
e da secretária-geral da Unasul, María Emma Mejía.

UNASUL
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Durante o encontro, a secretária-geral destacou perante os chanceleres dos países-membros os 
avanços obtidos com a aprovação da Agenda Prioritária de Projetos de Integração (API) pelo 
Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) em novembro de 2011. Esta 
Agenda abrange 88 obras de infraestrutura agrupadas em 31 grandes projetos que conectarão a 
geografia do subcontinente, com um investimento de cerca de US$ 15 bilhões. As obras devem 
estar prontas em 2022.
Além disso, María Emma Mejía destacou os avanços para colocar em funcionamento durante o 
próximo ano a Rede de Conectividade Sul-Americana para a Integração, que inclui conexões de 
fibra ótica por via terrestre e cabos submarinos que permitirão ampliar o acesso e baratear os 
custos de internet na região. Durante o encontro, a secretária também fez um balanço da 
institucionalidade da Unasul durante o último ano e dos seus desafios pendentes.

Mais informações no seguinte link: [1]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Unasul e a infraestrutura", em: Carta Mensal INTAL No. 184, dezembro de 2011.
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6ª Cúpula das Américas

Nos dias 14 e 15 de abril 34 chefes de Estado e de governo se reuniram na cidade de Cartagena, 
Colômbia, por ocasião da 6ª Cúpula das Américas, com o tema “Conectando as Américas: sócios 
para a prosperidade”, em alusão ao objetivo de definir uma agenda de alto nível para o 
desenvolvimento da região e de enfrentar os desafios atuais do continente.
As autoridades discutiram pobreza e desigualdade, desastres naturais, tecnologias da informação, 
segurança cidadã e integração física do continente.
Embora não tenham conseguido fazer uma declaração conjunta, os países chegaram a um acordo 
relativo a vários temas muito importantes para a região, entre eles a assinatura do Acordo e 
Compromisso da Colômbia e dos Estados Unidos para a implementação do Tratado de Livre 
Comércio entre os dois países, prevista para o dia 15 de maio de 2012.
Além disso, foi divulgado um Comunicado reiterando o compromisso dos chefes de Estado de 
garantir uma ampla participação na Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável “Rio 
+20”, que se realizará no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho próximo, com foco na economia verde 
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e no marco institucional 
para o desenvolvimento sustentável (link).
Na Cúpula foram assinados dois comunicados que refletem a preocupação com a ameaça que o 
problema das drogas representa na região e a necessidade de somar esforços no mais alto nível 
político para enfrentar este desafio comum. Neste sentido, ficou definido em um Comunicado o 
pleno apoio das máximas autoridades presentes à realização da Conferência Internacional de 
Ministros das Relações Exteriores e de chefes de Organismos Nacionais Especializados contra o 
Problema Mundial das Drogas, que se realizará em Lima, Peru, nos dias 25 e 26 de junho deste ano. 
Além disso, os líderes expressaram em outro Comunicado sua preocupação com as atividades do 
crime organizado transnacional e a necessidade de fortalecer a cooperação no continente para 
combater este flagelo.
Também foi assinado um Comunicado reconhecendo a importância do 6º Fórum de 
Competitividade das Américas: inovação para a prosperidade, marcado para 24 a 26 de outubro 
próximo na cidade de Cali, Colômbia, e destacando a importância da presença das autoridades 
máximas no assunto na região.

Junto com esta Cúpula também foi realizada a Cúpula Empresarial das Américas: Integração e 
Oportunidades na Década das Américas, nos dias 13 e 14 de abril, organizada pelo setor privado 
colombiano com o apoio do governo da Colômbia e o apoio técnico do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O objetivo foi criar um espaço único de encontro e diálogo entre os líderes 
empresariais mais importantes do continente para analisar as oportunidades de comércio e 
investimentos presentes e futuras na região latino-americana.
Esta foi a segunda Cúpula das Américas da qual o presidente Barack Obama participou. O 
mandatário norte-americano tinha comparecido à Cúpula de Trinidad e Tobago de 2009, onde se 
comprometeu a promover uma relação renovada com a região.

Visite o número especial do Boletim do Setor de Integração e Comércio com todos os detalhes da 
Cúpula (link).
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Nos dias 14 e 15 de abril 34 chefes de Estado e de governo se reuniram na cidade de Cartagena, 
Colômbia, por ocasião da 6ª Cúpula das Américas, com o tema “Conectando as Américas: sócios 
para a prosperidade”, em alusão ao objetivo de definir uma agenda de alto nível para o 
desenvolvimento da região e de enfrentar os desafios atuais do continente.
As autoridades discutiram pobreza e desigualdade, desastres naturais, tecnologias da informação, 
segurança cidadã e integração física do continente.
Embora não tenham conseguido fazer uma declaração conjunta, os países chegaram a um acordo 
relativo a vários temas muito importantes para a região, entre eles a assinatura do Acordo e 
Compromisso da Colômbia e dos Estados Unidos para a implementação do Tratado de Livre 
Comércio entre os dois países, prevista para o dia 15 de maio de 2012.
Além disso, foi divulgado um Comunicado reiterando o compromisso dos chefes de Estado de 
garantir uma ampla participação na Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável “Rio 
+20”, que se realizará no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho próximo, com foco na economia verde 
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e no marco institucional 
para o desenvolvimento sustentável (link).
Na Cúpula foram assinados dois comunicados que refletem a preocupação com a ameaça que o 
problema das drogas representa na região e a necessidade de somar esforços no mais alto nível 
político para enfrentar este desafio comum. Neste sentido, ficou definido em um Comunicado o 
pleno apoio das máximas autoridades presentes à realização da Conferência Internacional de 
Ministros das Relações Exteriores e de chefes de Organismos Nacionais Especializados contra o 
Problema Mundial das Drogas, que se realizará em Lima, Peru, nos dias 25 e 26 de junho deste ano. 
Além disso, os líderes expressaram em outro Comunicado sua preocupação com as atividades do 
crime organizado transnacional e a necessidade de fortalecer a cooperação no continente para 
combater este flagelo.
Também foi assinado um Comunicado reconhecendo a importância do 6º Fórum de 
Competitividade das Américas: inovação para a prosperidade, marcado para 24 a 26 de outubro 
próximo na cidade de Cali, Colômbia, e destacando a importância da presença das autoridades 
máximas no assunto na região.

Junto com esta Cúpula também foi realizada a Cúpula Empresarial das Américas: Integração e 
Oportunidades na Década das Américas, nos dias 13 e 14 de abril, organizada pelo setor privado 
colombiano com o apoio do governo da Colômbia e o apoio técnico do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O objetivo foi criar um espaço único de encontro e diálogo entre os líderes 
empresariais mais importantes do continente para analisar as oportunidades de comércio e 
investimentos presentes e futuras na região latino-americana.
Esta foi a segunda Cúpula das Américas da qual o presidente Barack Obama participou. O 
mandatário norte-americano tinha comparecido à Cúpula de Trinidad e Tobago de 2009, onde se 
comprometeu a promover uma relação renovada com a região.

Visite o número especial do Boletim do Setor de Integração e Comércio com todos os detalhes da 
Cúpula (link).

Carta Mensal INTAL N° 188 - abril 2012 - Todos os direitos reservados

  38

Panorana Regional e 
Global

http://www.summit-americas.org/sextacumbre.htm
http://www.summit-americas.org/sextacumbre.htm
http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/comm_rio_pt.pdf
http://rio20.net/pt-br/
http://rio20.net/pt-br/
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=6163d10f-e1c0-4cd7-be14-7121a4b2dda6&lang=pt
http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/reunion_drugs_pt.pdf
http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/comm_dot_pt.pdf
http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/foro_competividad_pt.pdf
http://www.cumbreempresarialdelasamericas.com/
http://www.cumbreempresarialdelasamericas.com/
http://www.cumbreempresarialdelasamericas.com/
http://www.cumbreempresarialdelasamericas.com/
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html
http://www.iadb.org/es/newsletters/trade/newsletter-int-edicion-especial-1,6584.html


4ª Cúpula de líderes dos Brics

No dia 29 de março foi realizada em Nova Délhi, Índia, a 4ª Cúpula de Líderes dos Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), que teve como foco a cooperação para a estabilidade, a 
segurança e a prosperidade global em diversos âmbitos, como governança global, economia, 
comércio, desenvolvimento sustentável, luta contra o terrorismo e segurança energética e 
alimentar.
Os líderes dos Brics manifestaram sua preocupação com a situação econômica global atual, 
caracterizada por menores perspectivas de crescimento e maior instabilidade dos mercados, 
principalmente na Eurozona. Eles responsabilizaram o aumento das dívidas soberanas e o ajuste 
fiscal de médio prazo nos países desenvolvidos pelo aumento da incerteza sobre a expansão 
global, e as políticas monetárias expansivas pela crescente volatilidade dos fluxos de capital e dos 
preços das matérias-primas que afetam as economias emergentes. Os Brics reafirmaram seu 
compromisso de cooperar com a comunidade internacional para manter a estabilidade 
macroeconômica e promover a recuperação global, e destacaram o papel que o G-20 deve exercer 
para atingir esse objetivo. Além disso, pediram mais regulação, cooperação, supervisão e reformas 
no sistema financeiro internacional e um fortalecimento da presença das economias emergentes e 
dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global. Nesse sentido, destacaram a 
adesão recente da Rússia à Organização Mundial do Comércio (OMC).
Em termos de comércio internacional, os Brics sustentaram que continuarão se esforçando para 
preservar o sistema multilateral e contribuir para a conclusão bem-sucedida da Rodada de Doha. 
Rejeitaram as iniciativas plurilaterais para avançar na liberalização setorial, alegando que elas são 
contrárias aos princípios de transparência, inclusão e multilateralismo da OMC.
Em matéria financeira, os Brics concluíram dois acordos destinados a reduzir os custos de 
transação das operações entre estes países: o Acordo Mestre para Estender Facilidades Creditícias 
em Moeda Local por meio do Mecanismo de Cooperação Interbancária dos Brics e o Acordo 
Multilateral de Confirmação de Linhas de Cartas de Crédito entre os bancos de desenvolvimento e 
comércio exterior destes países.
As autoridades destacaram a importância da segurança energética e alimentar para o 
desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Eles se comprometeram a contribuir para 
os esforços globais na questão das mudanças climáticas, destacando que o crescimento deve ser 
sustentável e inclusivo sem limitar o desenvolvimento, e salientaram a importância que a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) terá nesse sentido. 
Afirmaram também que os países desenvolvidos deveriam aumentar seu apoio financeiro, 
tecnológico e de desenvolvimento de capacidades para a redução do impacto das mudanças 
climáticas nos países em desenvolvimento.
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Avanços nas negociações para o TLC 
Chile-Tailândia

Terminou em Santiago no dia 21 de março a 4ª Rodada de Negociações de um Tratado de Livre 
Comércio (TLC) entre o Chile e a Tailândia, que tem como objetivo estimular a complementaridade 
produtiva entre as duas economias por meio da redução de tarifas alfandegárias e de barreiras 
técnicas ao comércio.
Cabe destacar que o Chile procurou estreitar seus laços comerciais com a região asiática nos 
últimos anos, principalmente com os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, 
sigla em inglês). Hoje possui TLC com a República da Coreia, China, Índia e Japão. Além disso, 
concluiu as negociações com a Malásia e o Vietnã e está discutindo o Acordo de Associação 
Transpacífico (TPP, sigla em inglês).[1]
As possibilidades de negociar um TLC com a Tailândia começaram a ser analisadas durante a 
Cúpula dos líderes do Apec na República da Coreia em 2005. No ano seguinte houve a reunião de 
um grupo de estudo de viabilidade e em maio de 2010 o governo tailandês aprovou o âmbito da 
negociação. Entre abril e agosto de 2011 houve as primeiras três Rodadas de Negociações, em que 
foram acertadas as modalidades e houve negociações em grupos de trabalho.
A Direção Bilateral de Relações Econômicas Internacionais (Direcon) do Chile destacou que no que 
se refere a Acesso a Mercados foram analisadas as propostas feitas anteriormente, que incluem a 
desoneração automática de 90% das linhas tarifárias quando o acordo entrar em vigor. Além disso, 
as partes avaliaram a possibilidade de o TLC incluir os capítulos de Serviços e Investimentos. A 
próxima rodada será realizará de 28 de maio a 1º de junho de 2012 em Bangkok e as partes 
esperam concluir os textos dos capítulos de Acesso a Mercados, Obstáculos Técnicos ao Comércio, 
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e Cooperação.
As exportações do Chile para a Tailândia chegaram a US$ 331 milhões em 2011, 16,9% acima do 
ano anterior. As importações originárias do país asiático chegaram a US$ 673 milhões, 19% acima 
do ano anterior (Gráfico 1). Os fluxos de comércio quase dobraram em relação aos registrados 
antes da crise de 2009
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Os principais bens exportados pelo Chile para este destino são cobre, produtos pesqueiros e da 
indústria florestal. Os três principais produtos concentram mais de 75% das exportações chilenas 
para este destino, enquanto os dez primeiros ficam com 92% das vendas (Quadro 1).
As principais oportunidades para as exportações chilenas decorrentes do TLC com a Tailândia são 
ligadas a frutas frescas, papel, papelão, celulose, alimentos para animais e produtos pesqueiros. O 
país asiático será beneficiado nos setores de veículos, motores, preparações vegetais, frutas, 
algumas categorias de têxteis, roupas e maquinarias.

Dados de 2011. Itens tarifários (SA, 8 dígitos)

Quadro 1. Chile: Principais produtos exportados para a Tailândia.

Valor Participação

Produtos US$ milhões Em % Acum.

1 Catodos e seções 
de catodos de 
cobre refinado

119 36,0 36,0

2 Salmão e truta 85 25,7 61,6

Fonte: Prochile.

Gráfico 1. Chile. Evolução do comércio do Chile com a Tailândia
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[1] A negociação do Acordo de Associação Transpacífico inclui os seguintes países: Austrália, Brunei, Chile, 
Estados Unidos, Malásia, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Quinta rodada de negociações do Acordo de Associação Transpacífico", em: 
Carta Mensal INTAL N°175, março de 2011.

Fonte: Prochile

3 Pasta química de 
madeira,à soda
ou ao sulfato, 
crua, de coníferas

52 15,7 77,3

4 Concentrados de 
molibdênio não 
torrado

21 6,3 83,7

5 Frutas frescas 7 2,1 85,8

6 Madeira 
simplesmente 
serrada 
longitudinalment
e, de pinus 
radiata (pinus 
insignis), de 
espessura 
superior a 6 mm

5 1,5 87,3

7 Vinhos 4 1,2 88,5

8 Demais moluscos, 
congelados, 
secos, salgados 
ou em salmoura

4 1,2 89,7

9 Óleo de peixe, 
cru, mas sem 
modificação 
química

4 1,2 90,9

10 Concentrados de 
molibdênio 
torrado

4 1,2 92,1

Outros 26 7,9 100,0

Total 331
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Reuniões dos Grupos Técnicos Executivos 
da IIRSA 

Reunião do Grupo Técnico Executivo sobre Agendas Cartográficas (Buenos Aires, 11 de abril de 
2012)

No dia 8 de março de 2012 foi realizada em Assunção, Paraguai, a Reunião Especial de 
Coordenadores Nacionais da IIRSA sobre Agendas Cartográficas prevista no Plano de Trabalho 
2012 do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul. Na 
atividade foram identificadas as áreas de ação do Conselho no assunto, e algumas delas serão 
iniciadas na primeira reunião do GTE sobre Agendas Cartográficas.
Os objetivos dessa reunião são: (i) definir o documento sobre diretrizes técnicas básicas para o 
desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Cosiplan; (ii) identificar os 
aspectos técnicos relacionados com a elaboração das faixas temáticas identificadas no documento; 
e (iii) elaborar o plano de desenvolvimento e implementação do SIG do Cosiplan.

Mais informações no seguinte link.

Reunião do Grupo Técnico Executivo sobre a Metodologia de Acompanhamento e Monitoramento 
(SSM) da API (Buenos Aires, 12 de abril de 2012)

A Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API) foi aprovada pelos Ministros na 2ª Reunião 
do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), realizada no dia 30 de 
novembro de 2011 em Brasília.
Com o objetivo de acompanhar esta Agenda, o Plano de Trabalho 2012 do Cosiplan prevê o 
desenvolvimento e a implementação de um mecanismo de monitoramento da API que responda a 
princípios de eficácia e simplicidade, fornecendo padrões comuns para apresentar informações 
sobre um assunto prioritário para o conjunto.
Os objetivos desta reunião são: (i) definir as diretrizes para o desenvolvimento do SSM; (ii) 
identificar as tarefas necessárias para projetar e implementar o sistema; e (iii) apresentar as 
informações básicas já existentes dos projetos estruturados da API no formato das fichas a serem 
criadas no sistema e preencher e/ou atualizar, conforme o caso, o campo referente à situação de 
cada projeto.

Mais informações no seguinte link.
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20ª Reunião de Coordenadores Nacionais 
da IIRSA (Buenos Aires: 13 de abril de 

2012)

Na 3ª Reunião da Unasul (Quito, agosto de 2009) os presidentes sul-americanos decidiram a 
criação, nesse âmbito institucional, do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(Cosiplan). O Estatuto e o Regulamento do Conselho foram aprovados pelos ministros do Cosiplan 
na sua primeira reunião (Buenos Aires, dezembro de 2009). Estes documentos orientam o trabalho 
do Conselho por meio da definição dos seus princípios e objetivos, e o dotam de uma estrutura que 
permitirá concretizar as ações encomendadas pelos presidentes dos países, incluindo a Iniciativa 
IIRSA como seu foro técnico de infraestrutura.
Com esta finalidade, durante 2011 o Cosiplan trabalhou na construção dos dois instrumentos que 
estruturarão o seu trabalho nos próximos dez anos: o Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012-2022 e 
a Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API).
O objetivo da 20ª Reunião de Coordenadores Nacionais da IIRSA é analisar os avanços realizados 
no Plano de Trabalho de 2012, que se enquadra nas áreas de ação do PAE priorizadas pelo Cosiplan 
para este ano, e programar as atividades do segundo semestre.

Para mais informações, acesse o seguinte link.
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La India y América Latina y el Caribe: Oportunidades y desafíos 
en sus relaciones comerciales y de inversión. Santiago de Chile: 
Cepal, fevereiro 2012.76 p.

Este trabalho da Cepal foi apresentado no seminário “A nova Índia e a nova América Latina: 
sinergias e complementaridades”, realizado em dezembro de 2011 em Buenos Aires. É evidente o 
interesse crescente pela vinculação entre o país asiático e a região, como também está refletido na 
publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) “India: Latin America's Next Big 
Thing?”[1]
O primeiro capítulo se concentra no papel da Índia e da América Latina e do Caribe (ALC) na 
economia mundial. A pesquisa afirma que, de acordo com dados preliminares, a Índia teria se 
tornado a terceira economia mundial em 2011,[2] depois dos Estados Unidos e da China, e que a 
sua população superaria em 2030 a do gigante asiático, transformando-se no país mais povoado do 
mundo.
Não obstante, o trabalho mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Índia é o mais 
baixo das economias emergentes denominadas BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 
e representa menos da metade que o da maior economia asiática. O trabalho indica que o mau 
estado da infraestrutura constitui um obstáculo para o crescimento da Índia, principalmente da 
rede de fornecimento de energia e das estradas. As estatísticas mostram que a participação do país 
no intercâmbio mundial de mercadorias ainda é reduzida (1,4% das exportações globais e 2,1% das 
importações em 2010). De qualquer forma, a Índia se transformou em um ator relevante no 
comércio internacional de serviços, principalmente de computação e informação, com um vigoroso 
crescimento na última década. O Investimento Estrangeiro Direto (IED) da Índia no exterior é 
realizado por empresas privadas e se destina principalmente à produção de manufaturas e cada vez 
mais ao setor de serviços.
O segundo capítulo explica detalhadamente as relações comerciais e de investimento entre o país 
asiático e a região. Embora a China seja o principal sócio asiático da ALC, o comércio entre a região 
e a Índia é um fenômeno recente e de grande dinamismo, especialmente com alguns países 
sul-americanos (Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Peru) e México. A cesta de exportações da 
região para a Índia se concentra em poucos produtos, principalmente primários e manufaturas 
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[1] MOREIRA, Mauricio Mesquita (coord.). India: Latin America's Next Big Thing? Washington: BID. 2010. 158 
p.
[2] PIB em paridade do poder de compra (preços internacionais).
[3] Asean+6 é a Associação das Nações do Sudeste Asiático constituída pela Asean (Brunei Darussalam, 
Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Birmânia, Filipinas, Cingapura, Tailândia, Vietnã) mais China, Japão, 
Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia.

baseadas em recursos naturais, enquanto as importações se compõem de manufaturas de baixa, 
média e alta tecnologia, bem como manufaturas baseadas em recursos naturais. Assim sendo, o 
comércio intraindustrial entre a ALC e a Índia é muito reduzido. O trabalho mostra que o IED da 
Índia para a ALC tem se dirigido aos paraísos fiscais (Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Cayman), 
enquanto o investimento produtivo na região foi bastante limitado. Apesar de o país ter se 
mostrado reticente quanto a assinar acordos de amplo alcance com os países da região, fomentou 
acordos parciais com o Chile e o Mercosul.
Embora se espere que as vendas externas da região para a Índia aumentem, o desafio para a ALC 
será a concorrência que esta enfrentará com as exportações do restante do mundo. O processo de 
redução das barreiras comerciais entre os países da Ásia poderia prejudicar o comércio com a ALC. 
A Índia aplica tarifas muito elevadas e picos tarifários aos produtos que despertam mais interesse 
para a região, razão pela qual a ALC ficaria em grande desvantagem diante da redução destas 
barreiras no âmbito do acordo Asean+6.[3]
O terceiro capítulo traça algumas conclusões e recomendações. Aponta que a ALC e a Índia 
poderiam aumentar seu potencial mediante o fortalecimento das pontes de cooperação Sul-Sul. 
Neste contexto, a pesquisa reforça a necessidade de ajustar as políticas e estratégias por meio da 
criação de alianças comerciais birregionais e o aumento da cooperação a fim de diversificar o 
comércio, agregar valor e conhecimento às exportações e ajudar a criar condições estáveis para o 
crescimento. Segundo a publicação, apesar de as relações de comércio e investimento com a Índia 
estarem nos primeiros estágios, elas vêm se expandindo com rapidez, e a região tem o potencial de 
satisfazer as necessidades do país asiático com relação a matérias-primas e facilitar sua segurança 
alimentar. De qualquer modo, o trabalho destaca o risco de desvio de comércio em prejuízo da 
América do Sul devido à concorrência asiática na produção de matérias-primas, a menos que sejam 
adotadas políticas ativas relativamente à adoção de acordos bilaterais ou sub-regionais. De acordo 
com a pesquisa, além dos acordos de livre comércio, os países da ALC deveriam estabelecer 
associações comerciais e de investimentos que lhes permitissem fortalecer sua complementaridade 
produtiva e se integrar nas cadeias asiáticas de exportação e produção.
O trabalho conclui que os países das duas regiões enfrentam, por um lado, objetivos tais como a 
eliminação da pobreza, a melhora dos níveis de vida, o alcance da segurança alimentar; e, por 
outro lado, desafios como a falta de infraestrutura de logística relativa ao comércio, e de eficiência 
nos processos produtivos que tornam seus produtos menos competitivos nos mercados mundiais. 
Estes objetivos e desafios constituem áreas propícias ao diálogo e à cooperação, que a pesquisa 
sugere institucionalizar por meio de reuniões periódicas de alto nível e cúpulas com a participação 
do setor privado.
O valor da publicação consiste em chamar a atenção para a Índia e para a sua relação com a ALC, 
que foi menos estudada do que as relações com China. Além de oferecer um importante acervo 
estatístico e um panorama detalhado das características da economia indiana, o trabalho mostra 
quais são as oportunidades para a ALC em matéria de comércio e investimentos. Finalmente, revela 
os principais riscos para a região se ela não desenvolver acordos mais amplos com este país.
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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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* Caribbean Community, CARICOM. (2012). Turning Around 
CARICOM : Proposals to Restructure the Secretariat. 
Georgetown: CARICOM.

Autor inst.:Caribbean Community, CARICOM
Título:Turning Around CARICOM : Proposals to Restructure the Secretariat
Edición:Georgetown: CARICOM, January 2012 [159 p.]
Temas:<CARIBBEAN COMMUNITY, CARICOM><DEUDA PUBLICA><POLITICA 
FINANCIERA><COYUNTURA ECONOMICA><CRISIS>
Geográficos:<GRAN CARIBE>

Resumen:CARICOM is in crisis. This is for three reasons: longstanding 
frustrations with its slow progress have continued to mount; a serious 
weakening in its structure and operation over a number of year; 
continuing economic retrenchment since the 2008 financial crisis and the 
risk of a further downturn in 2012. The crisis is sufficiently severe to put 
CARICOM's very existence in question. This is because many of its Member 
States are highly indebted with the result that a further downturn in 2012 
could compromise their ability to fund the construct. The Secretariat and 
CARICOM institutions are not strong enough to cope with any major 
shortfall in funding. Notwithstanding the immediate dangers, there is 
evidence that, without fundamental change, CARICOM could expire slowly 
over the next few years as stakeholders begin to vote with their feet.

Accesos al documento:
E 332.135 / CARICOM-TUR / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Post-liberal Regionalism in South America : The case of 
UNASUR. (2012). Fiesole: European University Institute.

Título:Post-liberal Regionalism in South America : The case of UNASUR
Edición:Fiesole: European University Institute, 2012 [40 p.]
Serie:EUI Working Paper ECO; 2012-05
Temas:<REGIONALISMO><UNION DE NACIONES SURAMERICANAS, 
UNASUR><INTEGRACION REGIONAL><CONDICIONES POLITICAS>
Geográficos:<AMERICA DEL SUR>

Resumen:This paper examines the formal features, the political rationale, 
distinctiveness, potential, and difficulties of post-liberal regionalism, with 
a particular focus on the case of UNASUR. Through this organization, 
traditional unionism and aspirations of Latin American regional 
integration are redefined in a South American geographic and ideational 
framework. Through this strategy South America became a political and 
economic construct in order to respond to globalization challenges and to 
achieve its members' goals in development, regional autonomy 
(particularly in regards to the US), international influence and at the same 
time domestic governance of the involved countries. Nevertheless, the 
limits of this project's future are being defined by nationalism, traditional 
visions of sovereignty and by a regional construction that involve 
significant institutional limitations, which are product of its 
intergovernmental logic, internal asymmetries and ambivalent Brazilian 
leadership.

Accesos al documento:
eHM Z EUI-ECO.DT 2012-05 [2012]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la 
Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para 
América Latina y el Caribe. (2012). Santiago: CEPAL.

Título:La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la 
Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y 
el Caribe
Edición:Santiago: CEPAL, Marzo 2012 [58 p.]
Temas:<COOPERACION INTERNACIONAL><COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO><ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, 
ONU><PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
PNUD><BIODIVERSIDAD><PROTECCION AMBIENTAL><POLITICA 
AMBIENTAL><DESARROLLO SOSTENIBLE>
Geográficos:<AMERICA LATINA><GRAN CARIBE>

Resumen:En diciembre de 2009 la Asamblea General aprobó la resolución 
64/236, en virtud de la cual decidió organizar la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta Conferencia se 
realizará en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, 20 años después de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, conocida como Cumbre para la Tierra, y constituye una 
oportunidad histórica para hacer un balance de lo sucedido en estas dos 
décadas, evaluar los avances logrados y las dificultades encontradas y 
explorar nuevas formas de cooperación que permitan acelerar la 
transición hacia un desarrollo sostenible. Los Estados Miembros han 
acordado analizar dos temas principales para la Conferencia: a) una 
economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza y b) el marco institucional para el desarrollo sostenible. El 
documento que presentamos está dividido en dos partes: por un lado se 
evalúan los avances logrados y las dificultades encontradas en América 
Latina y el Caribe en la implementación de los compromisos mundiales 
sobre el desarrollo sostenible desde 1992 y, por otro, se proponen 
lineamientos para transitar hacia un desarrollo sostenible en la región.

Accesos al documento:
E 504 / ONU-SOS / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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