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Quarta Rodada de Negociações para um 
Acordo de Comércio e Desenvolvimento 

Caricom-Canadá

De 17 a 20 de julho realizou-se em Barbados a quarta Rodada de Negociações para um Acordo de 
Comércio e Desenvolvimento entre a Comunidade do Caribe (Caricom) e o Canadá.
O objetivo da reunião foi discutir as principais questões abrangidas pela negociação: Comércio de 
Bens e Serviços, Investimentos, Políticas de Concorrência e Transparência, e Compras 
Governamentais.
Além disso, a Caricom apresentou sua primeira proposta de texto sobre Cooperação Energética e 
Serviços Financeiros e Turísticos.
Para o bloco regional este acordo representa o acesso especial a um mercado para exportar bens, 
algo de que já se está beneficiando sob o Regime de Preferências Comerciais Caribcan, protegido 
por uma isenção da Organização Mundial do Comércio (OMC) que originalmente caducava em 
dezembro de 2011. No entanto, essa isenção foi prorrogada pelo Conselho Geral da OMC por um 
período de dois anos, enquanto as duas partes completam as negociações de um acordo comercial 
compatível com as normas da OMC.
Além disso, o bloco do Caribe busca obter acesso ao mercado de serviços canadense - um setor 
produtivo de particular importância para a Caricom, que oferece grandes oportunidades de 
desenvolvimento à região - e conseguir atrair a presença de investimentos desse país, o que lhe 
permitiria ter acesso a capitais, tecnologia, conhecimento, inovação e experiência em práticas 
adequadas de processos produtivos, desenvolvimento de produtos e administração de negócios.
Finalmente, para a Caricom é prioritário que o acordo que seja negociado contemple a dimensão do 
desenvolvimento, incluindo-se nele medidas que ajudem a região a impulsionar sua capacidade 
exportadora, a desenvolver seu mercado interno e a facilitar um nível de cooperação com o Canadá 
que contribua para que a região enfrente seus desafios comerciais.

Caribe
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Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “A Caricom se prepara para a negociação com o Canadá”, em: Carta Mensal 

INTAL N° 159. Outubro de 2009.
• BID-INTAL. “Primeira rodada de negociações Caricom-Canadá”, em: Carta Mensal INTAL N° 

160. Novembro de 2009.
• BID-INTAL. “Avançam as negociações da Caricom com o Canadá”, em: Carta Mensal INTAL N

° 178. Junho de 2011.
• BID-INTAL. “Caricom fortalece integração com Canadá e Cooperação com Austrália”, em: 

Carta Mensal INTAL Nº 183. Novembro de 2011.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=ff011c3c-1cc8-4687-88e0-3b20a3976e69&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=19c75b65-125a-4c4c-9252-798cb9bdca0e&lang=pt


Agenda comercial centro-americana é bem 
variada

Guatemala realiza visitas oficiais ao Peru e à Argentina

Entre 18 e 20 de julho o Ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Harold Caballeros, realizou 
visitas oficiais a seus pares do Peru e da Argentina com a finalidade de aprofundar e fortalecer a 
relação bilateral com esses países.
Durante o encontro com o ministro peruano, Rafael Roncagliolo, os chanceleres assinaram uma 
Declaração Conjunta e um Acordo de Cooperação Técnica e Científica com o objetivo de promover 
e trocar experiências e informações em áreas de interesse.
Na reunião com o ministro das Relações Exteriores e Culto da Argentina, Héctor Timerman, foi 
acordada a implementação de iniciativas de transferência de tecnologia no âmbito da agricultura e 
o intercambio de experiências em programas de assistência social, para o que promoverão uma 
reunião entre os ministros das respectivas pastas, bem como a assinatura de um convênio de 
cooperação em matéria agrícola. Além disso, os ministros realizaram a 2ª Reunião do Mecanismo 
de Consultas Políticas Guatemala-Argentina na qual assumiram compromissos em matéria 
econômico-comercial, diplomacia cultural, cooperação e abordagem do problema do crime 
organizado; e firmaram o Convênio sobre Cooperação Acadêmica. Finalmente, realizaram uma 
reunião preparatória para a 1ª Reunião da Comissão Mista de Cooperação que ocorrerá no início de 
2013, que terá como objetivo apresentar a demanda de projetos de cooperação técnica (projetos, 
bolsas, seminários, cursos e visitas de especialistas) para ambos os países.

Para mais informações acesse os seguintes links: [1]; [2]; [3]

Implementação do Acordo de Associação com a União Europeia

No dia 16 de julho foi assinado o primeiro orçamento do Projeto de Facilitação da Participação da 

América Central
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http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1907
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1906
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1895
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1896


Guatemala no Processo de Integração Regional e no Acordo de Associação entre a América Central 
e a União Europeia. O Projeto busca capacitar e dotar das ferramentas necessárias os ministérios 
guatemaltecos, bem como informar a sociedade civil, para conseguir uma participação efetiva do 
país nos processos de integração regional e no Acordo de Associação firmado recentemente com a 
União Europeia.[1] O orçamento é de US$ 10 milhões, dos quais US$ 8,5 milhões serão aportados 
pela União Europeia.

Primeira rodada de negociação entre El Salvador e Equador

De 4 a 6 de julho reuniram-se em San Salvador, El Salvador, as equipes de negociadores dos 
respectivos países para realizar a Primeira Rodada de negociação para um Acordo de Alcance 
Parcial de Complementação Econômica. Neste primeiro encontro foram discutidos os textos 
normativos relativos a acesso a mercados, regras de origem, procedimentos alfandegários e 
facilitação do comércio, medidas de defesa comercial, medidas sanitárias e fitossanitárias, 
obstáculos técnicos ao comércio, solução de controvérsias e disposições institucionais. O 
Ministério da Economia de El Salvador declarou ter acordado 60% dos temas que regularão a 
relação bilateral.
Em 2011 o fluxo de comércio entre El Salvador e Equador chegou a US$ 250 milhões. As 
importações pelo país centro-americano do Equador estão compostas principalmente por petróleo 
cru, atum, eletrodomésticos, artigos de cerâmica e medicamentos, enquanto os produtos mais 
exportados para esse destino são papel e papelão, manufaturas de ferro e aço, e confecções, entre 
outros.
Está previsto que a 2ª Rodada seja realizada em Quito em setembro e espera-se que o processo 
esteja concluído no final deste ano.
Além disso, El Salvador realizou as Reuniões de Avaliação de Meio Termo do Programa de 
Cooperação Técnica 2011-2013 com o Equador e a Argentina nos dias 18 e 31 de julho, 
respectivamente. O Programa com o Equador contém 25 projetos de cooperação técnica que foram 
acordados entre os dois países, dos quais seis já foram finalizados e os restantes 19 se encontram 
em execução. Por sua vez, no encontro com a Argentina foram analisados os 22 projetos ativados 
entre ambos os países.

Mais informações nos seguintes links [1];[2];[3]

Costa Rica e Colômbia lançam negociação de TLC

A primeira rodada de negociação do Tratado de Livre Comércio (TLC) entre Costa Rica e Colômbia 
se realizou em Bogotá de 30 de julho a 3 de agosto.
Neste encontro foram concluídos 11 dos 22 capítulos que farão parte do documento do acordo. Os 
capítulos fechados são: regras de origem e procedimentos alfandegários, facilitação de comércio e 
procedimentos alfandegários, obstáculos técnicos ao comércio, propriedade intelectual, 
concorrência, serviços transfronteiriços, solução de controvérsias, disposições iniciais, 
transparência, administração do acordo e disposições finais. Utilizar o TLC assinado entre Costa 
Rica e Peru[2] como texto base para esta negociação permitiu realizar uma negociação muito 
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http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1896
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=1896
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:ronda-de-negociaciones-con-ecuador&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:ronda-de-negociaciones-con-ecuador&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=2275:el-salvador-y-ecuador-dan-seguimiento-a-la-cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-bilateral&Itemid=77
http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=2294:el-salvador-y-argentina-eval%C3%BAan-proyectos-de-cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica&Itemid=77


[1] Ver Carta Mensal INTAL N° 191: “América Central assina Acordo de Associação com a União Europeia”, 
julho de 2012.
[2] Ver Carta Mensal INTAL N° 177: “Costa Rica e Panamá concluíram as negociações com Peru”, maio de 
2011.
[3] Ver Carta Mensal INTAL N° 190: “Novas dimensões da relação Ásia-América Latina”, junho de 2012.

diligente dos textos normativos.
Além disso, as partes realizaram uma primeira troca de opiniões sobre o acesso a mercados de 
bens. Neste sentido, analisaram as ofertas industriais e as solicitações agrícolas que foram 
previamente intercambiadas e acordaram realizar um intercâmbio de ofertas melhoradas antes da 
próxima rodada de negociação.
O Ministério do Comércio Exterior da Costa Rica publicou estudos setoriais para ajudar a definir a 
posição nacional em cada um deles, enquanto as oportunidades para Colômbia, segundo o 
Ministério de Comércio, Indústria e Turismo desse país, se definiram na indústria, na agroindústria 
e no setor agrícola.
O fluxo de comércio entre Costa Rica e Colômbia duplicou entre 2002 e 2011, alcançando US$ 
503,9 milhões. Com relação à composição, a economia centro-americana exporta para a Colômbia 
preparações alimentícias, artigos e aparelhos para próteses, chumbo, vodca, medicamentos, 
placas, lâminas, tiras e folhas de plástico, sementes e frutos oleaginosos e pneus; já as importações 
pela Costa Rica dessa origem estão compostas principalmente por derivados de petróleo e alguns 
produtos químicos.
Cabe destacar que além das semelhanças na forma de fazer negócios e na proximidade geográfica, 
os dois países compartilham interesses na Aliança do Pacífico, da qual a Costa Rica procura ser 
parte. [3]
A segunda rodada será realizada na Costa Rica de 24 a 28 de setembro.

Mais informações nos seguintes links [1]; [2]

Entra em vigor o Acordo de Alcance Parcial entre El Salvador e Cuba

Desde 1º de agosto está em vigor o Acordo de Alcance Parcial (AAP) entre El Salvador e Cuba. O 
acordo contempla a redução de tarifas alfandegárias – e inclusive sua eliminação em alguns casos - 
para 618 partidas por parte de El Salvador aos produtos cubanos e 433 por parte de Cuba aos 
produtos salvadorenhos. O AAP tinha sido assinado em setembro de 2011 depois de três rodadas 
de negociação.
As exportações de El Salvador para Cuba em 2011 chegaram a US$ 7,1 milhões, enquanto as 
importações totalizaram US$ 3,4 milhões. Os envios ao país caribenho se compõem principalmente 
de fios de algodão, manufaturas de fibra de vidro, medicamentos, produtos de papel e papelão, 
operadores de metal para janelas, manufaturas de cimento, entre outros. Entre as compras a Cuba 
destacam-se os medicamentos, materiais de construção, reagentes para diagnóstico e rum, entre 
outros.

Mais informações no seguinte link.
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=66a822f7-3be2-4633-ba6f-ef05b6397465&lang=pt
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https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3915
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3915
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/junio/CP-1429.aspx
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:acuerdo-de-alcance-parcial-con-cuba&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77


México sedia nova reunião da Estratégia de 
Segurança da América Central

No dia 24 de julho realizou-se na cidade do México a 2ª Reunião do Grupo de Especialistas em 
Segurança para o Componente de Combate ao Crime da Estratégia de Segurança da América 
Central (Esca), que teve como objetivo trocar pontos de vista e revisar a cooperação técnica na 
matéria.
Participaram do encontro os vice-ministros das Relações Exteriores de 19 países e representantes 
de organismos internacionais, entre os quais o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
que se comprometeram a tornar mais eficiente a cooperação entre os membros do Grupo de 
Amigos da Esca e os países de América Central. 

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]  

Textos sobre o assunto:   
• BID-INTAL. “Fórum sobre a Estratégia de Segurança da América Central”, em: Carta Mensal 

N°182, outubro de 2011. 
• BID-INTAL. “Compromisso com a Estratégia de Segurança da América Central”, em: Carta 

Mensal N°187, março de 2012. 
• BID-INTAL. “Avanços na implementação da Estratégia de Segurança”, em: Carta Mensal N

°180, agosto de 2011.  
• BID-INTAL. “BID apoia Estratégia Regional de Segurança na América Central”, em: Carta 

Mensal N°174, fevereiro de 2011. 
• BID-INTAL. “Segurança e integração: Cúpula da Segurança Cidadã Regional na América 

Central”, em: Carta Mensal N°179, julho de 2011. 
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Atividades da CAN

Equador assume a Presidência Pro Tempore da CAN 

No dia 31 de julho, no âmbito da reunião ampliada do Conselho Andino de Ministros das Relações 
Exteriores da Comunidade Andina de Nações (CAN), o Equador assumiu a Presidência Pro Tempore 
do organismo pelo período de um ano. Durante a cerimônia, o chanceler do Equador, Ricardo 
Patiño Aroca, afirmou a intenção de imprimir um dinamismo renovado ao bloco que permita 
reorientá-lo e fortalecê-lo frente aos desafios do atual contexto internacional. Sobre esta questão, 
destacou que seu país tem o firme compromisso de continuar o processo de reengenharia da CAN, 
iniciado pela Colômbia, para otimizar a coordenação entre os países da sub-região.  

Para mais informações, ver: [1].   

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Presidentes da CAN buscam dinamizar a integração andina", na: Carta Mensal 
Nº 180, agosto 2011.

 Lançamento do Observatório Andino da Micro, Pequena e Média Empresa 

No dia 4 de julho os países da CAN realizaram o lançamento oficial do Observatório Andino da 
micro, pequena e média empresa da sub-região andina (ObaPyMe). O Observatório tem por 
finalidade promover o desenvolvimento das Mipymes pela difusão de informações atualizadas, 
facilitação do acesso a ferramentas de uso prático e troca de experiências para promover as 
exportações do setor. Em especial, se buscará fortalecer ações e serviços de informação em prol da 
associatividade e da promoção em inovação tecnológica.  

Para mais informações, ver: [1].

Comunidade Andina
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3208&accion=detalle&cat=NP&title=ecuador-asume-presidencia-pro-tempore-de-la-can
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3196&accion=detalle&cat=NP&title=paises-de-la-can-lanzan-observatorio-andino-de-la-mipyme-y-definen-acciones-que-desarrollaran-conjuntamente-en-el-quinquenio-20122017


Venezuela é membro do Mercosul

No dia 30 de julho realizou-se no Rio de Janeiro, a 10ª Reunião Extraordinária do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), onde foi formalizado o ingresso da Venezuela no Mercosul, depois de seis 
anos da assinatura do Protocolo de Adesão ao bloco. Segundo a Decisão N°27/12, a partir de 12 de 
agosto de 2012 a Venezuela adquiriu a condição de estado-membro e participará com todos os 
direitos e obrigações do Mercosul.
O novo membro tem um mercado de 27,7 milhões de consumidores, com uma renda per capita 
anual de US$ 11.945.[1] Com esta adesão, o Mercosul terá 47,5% da população da América Latina e 
59,0% do seu PIB, e uma uma renda por habitante 24,4% superior ao do total da região (Quadro 
1). Além disso, dado que a Venezuela é um dos principais produtores e exportadores mundiais de 
petróleo, sua incorporação é significativa em termos de segurança energética, o que complementa 
a relevância que o bloco já tem em matéria de segurança alimentar.

MERCOSUL
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Nos últimos cinco anos, as exportações do Mercosul para a Venezuela cresceram a um ritmo médio 
anual acumulativo (a.a.) de 9,0% até totalizar US$ 6,867 bilhões em 2011, enquanto as 
importações dessa origem se expandiram 10,9% a.a. e alcançaram US$ 2,079 bilhões nesse ano, 
dando lugar a um superávit para os sócios fundadores de US$ 4,788 bilhões. É preciso destacar 
que o intercâmbio com a Venezuela tem pouca relevância para o bloco, representando 1,9% das 
exportações e 0,6% das importações. Apesar do dinamismo exibido pelos fluxos comerciais entre 
os sócios originais do Mercosul e a Venezuela, este foi menos intenso que os fluxos internos do 
bloco original e destes com o resto do mundo;[2] por isso, a importância relativa do mercado 
venezuelano se reduziu ao longo dos últimos cinco anos (Gráfico 1). O Brasil, com dois terços das 
exportações e 60,9% das importações, é o principal sócio comercial da Venezuela na sub-região.

Fonte: Cepal – Badestat.

Quadro 1. População, PIB e PIB per capita dos países do Mercosul, 2011

País População (milhares 
de pessoas)

PIB (bilhões de US$ 
correntes)

PIB per capita (US$ 
correntes)

Argentina 40.719 448,165 11.006

Brasil 196.812 2.476,648 12.584

Paraguai 6.567 23,397 3.563

Uruguai 3.384 46,710 13.803

Venezuela (R. 
Bolivariana da)

29.492 313,601 10.633

Total Mercosul 276.974 3.308,521 11.945

Como porcentagem do 
total da América 
Latina

47,5% 59,0% 124,4%
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O comércio entre os membros fundadores do Mercosul e Venezuela mostra um padrão tipicamente 
interindustrial: os principais itens de exportação correspondem a alimentos e outros produtos de 
origem agropecuária, enquanto as importações se compõem principalmente de petróleo e seus 
derivados. No entanto, entre os envios também se destacam os produtos farmacêuticos e algumas 
autopeças, e nas compras, alumínio e algumas manufaturas de metal, entre outros (Quadro 2).

Segundo a Classificação Única do Comércio Internacional (Cuci) Rev. 4, 3 dígitos. 
Em porcentagem

Quadro 2. Composição do comércio do Mercosul com a Venezuela, 2011

Exportações Participação Acumulada

Carne de animais da espécie 
bovina, fresca, refrigerada ou 
congelada

7,7% 7,7%

Fonte: Indec, Secex, BCP e BDU.

Gráfico 1. Comércio do Mercosul com a Venezuela

Em bilhões de US$ e como porcentagem do total. 2006-1011
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Açúcares, melaço e mel 7,6% 15,3%

Outras carnes e miudezas 
comestíveis de carnes, frescos, 
congelados ou refrigerados

7,6% 22,9%

Óleos e gorduras fixas de 
origem vegetal, e suas 
respectivas frações, 
quimicamente não 
modificados, em bruto ou 
refinados

6,0% 28,9%

Leite, creme e produtos 
lácteos, exceto manteiga e 
queijo

5,9% 34,8%

Animais vivos não incluídos no 
capítulo 03

5,3% 40,1%

Partes, peças e acessórios de 
automotivos

4,8% 44,9%

Medicamentos (inclusive 
medicamentos veterinários)

3,0% 47,9%

Milho (exceto milho doce) em 
grãos

2,1% 50,0%

Produtos e preparados 
comestíveis, n.e.p.

2,0% 52,0%

Resto 48,0% 100,0%

Importações Participação Acumulada

Óleos de petróleo e óleos de 
minerais betuminosos (exceto 
os óleos crus); preparados…

38,8% 38,8%

Óleos de petróleo ou óleos de 
minerais betuminosos, crus

19,1% 57,9%

Produtos residuais derivados 
do petróleo, n.e.p., e produtos 
conexos

12,6% 70,4%

Alumínio 9,2% 79,6%

Produtos laminados planos, de 
ferro ou de aço ligado, não 
folheados ou chapeados nem 
revestidos

7,2% 86,8%

Alcoóis, fenóis, fenóis-alcoóis 
e seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou 
nitrosados

3,3% 90,1%

Hulhas, mesmo em pó ou não, 
mas não aglomeradas

2,2% 92,3%
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Nos itens mais relevantes das vendas do Mercosul para a Venezuela, os principais concorrentes do 
bloco são Estados Unidos, Nova Zelândia, China, México, Canadá, Alemanha e outros países latino-
americanos (Quadro 3).

Participação do setor em importações pela Venezuela do Mercosul, participação 
do Mercosul em importações venezuelanas do setor e principais concorrentes e 

sua respectiva participação em importações venezuelanas do setor. Em 
porcentagem 

Quadro 3. Importações pela Venezuela do Mercosul. Principais seções e 
concorrentes do bloco no mercado venezuelano, 2011

Tipo de produto Particip. em import. 
do Mercosul

Particip. do Mercosul 
em import. do setor

Principais 
concorrentes e 
participação

Animais vivos e 
produtos do reino 
animal

23,8% 72,7% N. Zelândia 13,2%
Nicarágua 7,3%
Chile 1,8%

Produtos das 
indústrias químicas ou 
das indústrias conexas

16,4% 10,4% EUA      28,7%
México  8,6%
Alemanha          5,2%

Máquinas e aparelhos, 
material elétrico e 
suas partes; aparelhos 
de gravação ou 
reprodução de som, 
aparelhos de gravação 
ou reprodução de 
imagem e som em 

13,8% 5,8% EUA      37,7%
China    20,1%
Panamá 5,8%

Fonte: Elaboração própria com dados do Comtrade.

Hulhas, mesmo em pó ou não, 
mas não aglomeradas

2,2% 92,3%

Energia elétrica 1,3% 93,6%

Produtos laminados planos, de 
ferro ou de aço não ligado, 
folheados, chapeados ou 
revestidos

0,9% 94,6%

Artigos de arame (exceto 
cabos isolados para 
eletricidade) e grades para 
cercas

0,8% 95,4%

Restante 4,6% 100,0%
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De 13 a 15 de agosto realizo-se em Montevidéu, Uruguai, a primeira reunião do Grupo de Trabalho 
ad hoc que se encarregará da adesão da Venezuela. Entre os principais temas deliberados 
destacam-se a incorporação da normativa do bloco pela Venezuela, a adequação da sua estrutura 
tarifária à Tarifa Externa Comum (TEC) e a adesão à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), ao 
cronograma de desgravação do comércio intrabloco e as relações com o resto do mundo. A 
adaptação da Venezuela à normativa do Mercosul se realizará de maneira gradual e flexível. De 
acordo com o Protocolo de Adesão, a adoção da NCM e da TEC deverão se realizar em um período 
de quatro anos, ao passo que a liberalização do comércio entre a Venezuela e os sócios fundadores 
se implementará em períodos diferenciados segundo os países envolvidos: a Argentina e o Brasil 
deverão consumar a desoneração da entrada de produtos venezuelanos antes de agosto de 2016, 
enquanto está previsto que o Paraguai e o Uruguai façam o mesmo três anos mais tarde. A 
Venezuela, por sua vez, deverá permitir a entrada livre de tarifa alfandegária dos bens originários 
dos membros originais em agosto de 2018. No entanto, alguns produtos sensíveis não serão 
desonerados até 2024.

Fonte: Elaboração própria com dados do Comtrade.

televisão, e as partes e 
acessórios destes 
aparelhos

Metais comuns e suas 
obras

8,1% 17,1% China    23,4%
EUA      20,9%
México  5,1%

Produtos do reino 
vegetal

7,3% 23,3% EUA      24,6%
Canadá 21,2%
México  4,5%

Produtos das 
indústrias alimentares; 
bebidas, líquidos 
alcoólicos e vinagre; 
tabaco e seus 
sucedâneos 
manufaturados

6,8% 18,8% EUA      22,5%
Bolívia   15,2%
Colômbia           9,7%

Plástico e suas obras; 
borracha e suas obras

6,2% 18,4% China    16,0%
EUA      21,6%
México  7,3%

Gorduras e óleos 
animais ou vegetais; 
produtos da sua 
dissociação; gorduras 
alimentares

5,0% 38,9% EUA      28,3%
Equador            17,4%
Bolívia   8,5%

Carta Mensal INTAL N° 192 - agosto 2012 - Todos os direitos reservados

19  

Blocos de Integração



Quadro 4. Tarifas NMF aplicadas pelo Mercosul e pela Venezuela Média da 
tarifa das subpartidas de cada seção do Sistema Harmonizado, 2011 

Seção Mercosul Venezuela

TOTAL 12,0 12,5

I. Animais vivos e produtos do 
reino animal

9,4 17,5

II. Produtos do reino vegetal 8,3 13,4

III. Gorduras e óleos 10,0 18,5

IV. Alimentos, bebidas e 
tabaco

14,8 18,5

IX. Madeira, carvão, cortiça e 
suas obras

8,2 12,6

V. Produtos minerais 2,6 5,7

VI. Produtos químicos e 
conexos

7,4 7,4

VII. Plástico, borracha e suas 
obras

12,2 13,2

VIII. Peles, couros, peleteria e 
suas obras

12,6 11,9

X. Papel e papelão 10,7 12,9

XI. Têxteis 21,7 18,2

XII. Calçados 23,3 18,9

XIII. Obras de pedra, gesso, 
cimento, vidro, etc.

11,1 14,3

XIV. Pérolas, pedras preciosas 
ou semipreciosas, metais 
preciosos e suas obras

9,9 12,3

XIX. Armas, munições, suas 
partes e acessórios

20,0 14,9
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É importante destacar que a adequação da Venezuela à TEC não é uma questão de menor 
importância. Como se observa no Quadro 4, embora a tarifa NMF média seja relativamente similar, 
existe uma importante dispersão entre as tarifas aplicadas pelo Mercosul e pela Venezuela nas 
diferentes categorias de produtos. Por exemplo, o bloco grava com tarifas maiores têxteis, 
calçados, armas e instrumentos de precisão, enquanto a Venezuela tem alíquotas mais altas para as 
seções restantes, destacando-se a maior proteção que outorga às manufaturas de origem 
agropecuárias (em especial, animais vivos e produtos do reino animal e gorduras e óleos).

Relações bilaterais com a Venezuela

A agenda com a Venezuela também se mostrou muito ativa em questões bilaterais. Por um lado, 
destacam-se dois acordos em matéria energética. Primeiro, os presidentes da Argentina e da 
Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner e Hugo Chávez Frias, assinaram um convênio de 
cooperação energética entre as produtoras de petróleo estatais Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) e Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PdVSA), com o objetivo de promover o 
planejamento conjunto em toda a cadeia de valor petrolifera dos dois países. Além disso, se 
buscará incorporar a YPF na Empresa Mixta de la Faja Petrolífera del Orinoco e a PdVSA em 
projetos de exploração de petróleo e gás de xisto na Argentina, entre outros aspectos relevantes. 
Em segundo lugar, os presidentes da Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) do 
Uruguai e da PdVSA assinaram um acordo para cancelar a dívida da empresa uruguaia com sua 
equivalente venezuelana de cerca de US$ 860 milhões durante um período de 15 anos, relativos à 
compra de petróleo cru. Além disso, a Ancap poderia participar da produção venezuelana de 
petróleo.
Por outro lado, o governo venezuelano acordou com o Brasil a compra de seis aeronaves fabricadas 
pela Embraer por US$ 270 milhões. O contrato prevê também a opção de comprar 14 aviões 
adicionais, o qual poderia totalizar US$ 900 milhões.

Notas: A tarifa aplicada pelo Mercosul corresponde à média simples da tarifa aplicada por 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (nem sempre coincide para os quatro países). Dados de 

2011, com exceção do Paraguai (2010). NMF: Nação Mais Favorecida. Fonte: Elaboração 
própria com dados da OMC. 

XV. Metais comuns e suas 
obras

11,8 10,7

XVI. Máquinas e aparelhos 
elétricos e eletrônicos

9,1 10,0

XVII. Material de transporte 12,0 13,7

XVIII. Instrumentos de 
precisão

12,3 7,2

XX. Mercadorias e produtos 
diversos

18,0 18,2

XXI. Obras de arte ou objetos 
de coleção e antiguidades

4,0 8,6
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[1] Fonte: Cepal. Dados de 2011. PIB per capita a preços correntes.
[2] No período em questão, o comércio intrazona dos sócios originais cresceu 16,0%, enquanto suas 
exportações e importações para e do resto do mundo cresceram, respectivamente, 12,4% e 20,0%.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Agenda política e comercial intensa na 43ª Reunião do Conselho do CMC”, em: 

Carta Mensal N° 191, julho de 2012.
• BID-INTAL. Informe MERCOSUL N°16. Série Informes Subregionais de Integração. Buenos 

Aires, dezembro de 2011.
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Atividade das agendas bilaterais em clima 
de esfriamento do comércio

No último mês os países do Mercosul mantiveram uma agenda intensa apesar de certa redução de 
impulso do comércio provocada por um contexto macroeconômico externo e interno menos 
favorável. O dinamismo do relacionamento se refletiu tanto nas relações intrabloco, como em nível 
bilateral entre os países-membros e com outras economias latino-americanas.  

Relações intra-Mercosul 

No final de julho realizou-se no Rio de Janeiro a 10ª Reunião Extraordinária do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), na qual além de formalizar-se a entrada da Venezuela no bloco foram 
aprovadas a Decisão do CMC N°28/12, que regulamenta o funcionamento dos órgãos do Mercosul 
durante a suspensão do Paraguai, e a Decisão N°29/12, por meio da qual se designou o brasileiro 
Ivan Ramalho para exercer o cargo de Alto Representante do bloco, até o final do mandato do seu 
antecessor (Samuel Pinheiro Guimarães, que renunciou em junho passado) no dia 1º de fevereiro 
de 2014. Além disso, o Brasil apresentou as prioridades da sua Presidência Pro Tempore (PPT) do 
bloco, entre as quais se destacam a aceleração da incorporação da Venezuela; a organização de um 
Fórum Empresarial do Mercosul; a possível criação de um Escritório Regional de Aduanas para 
tratar a valorização alfandegária, um programa de mobilidade acadêmica, uma agência destinada a 
fortalecer a competitividade setorial em diversas áreas tecnológicas, centros de excelência 
Mercosul sobre clima e prevenção de desastres naturais e estudos relacionados à água; um projeto 
de interconexão de fibra ótica entre os países-membros; o estímulo à formação de técnicos em 
informação e comunicação; etc. 

Comércio bilateral entre Argentina e Brasil 

As secretárias de Comércio Exterior da Argentina e do Brasil, Beatriz Paglieri e Tatiana Lacerda 
Prazeres, se reuniram com o objetivo de monitorar o intercâmbio comercial entre os dois países, 
depois de ter sido decidido na Cúpula de Mendoza no final de junho agilizar os procedimentos 
administrativos para aumentar a previsibilidade do comércio bilateral. Cabe destacar que, em um 
contexto de desaceleração da atividade econômica entre ambos os países, o intercâmbio bilateral 
evoluiu com taxas declinantes e maiores tensões por diversas restrições ao intercâmbio, o 
comércio bilateral mostrou um desempenho pior do que o comércio total. De janeiro a julho de 
2012, as vendas totais do Brasil caíram 1,7%, enquanto os envios para a Argentina diminuíram 
18,2%. As exportações totais da Argentina, por sua vez, se reduziram 1,1% i.a. durante o primeiro 
semestre enquanto as destinadas ao Brasil diminuíram 7,6%. 
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Na contração do comércio bilateral sobressai a queda dos fluxos do setor automotivo, que 
explicaram 14,2% da redução nas exportações brasileiras para o mercado argentino e quase 40% 
das compras pelo Brasil da Argentina durante a primeira metade do ano.
A esse respeito, deve-se destacar que a ministra da Indústria da Argentina, Débora Giorgi, e o 
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil, Fernando Pimentel, acordaram 
avançar na negociação de um novo protocolo automotivo entre os dois países, que substituirá o 
atual depois do seu vencimento em junho de 2013. Argentina propôs aumentar as exigências em 
matéria de conteúdo regional, com o objetivo de substituir importações de autopeças originárias 
da extrazona.

Reunião bilateral Brasil-Uruguai

Os presidentes do Brasil e do Uruguai, Dilma Rousseff e José Mujica, mantiveram um encontro no 
qual se comprometeram a aumentar os esforços para estreitar o vínculo bilateral. Acordaram a 
criação de um Grupo de Alto Nível e Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável e a 

Fonte: MDIC.

Gráfico 1. Comércio de bens do Brasil com a Argentina: Variação interanual 
de exportações e importações (em porcentagem) e saldo da balança (12 

meses móveis - em bilhões de US$)
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Integração, que buscará consolidar um Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável e a 
Integração Brasil-Uruguai com ênfase especial em:

- Integração produtiva: particularmente em petróleo e gás, construção naval, energia eólica e 
biotecnologia e harmonização de regras e procedimentos de qualidade e certificação;
- Ciência, tecnologia e inovação;
- Comunicação e informação;
- Integração da infraestrutura de transportes: nova ponte sobre o Rio Yaguarón, restauração da 
Ponte Internacional Barão de Mauá, restabelecimento da conexão ferroviária por Rivera - Santana 
do Livramento, e implementação da Hidrovia Uruguai-Brasil;
- Livre circulação de bens e serviços: fortalecimento de mecanismos de consulta e facilitação do 
comércio bilateral, equivalência de medidas sanitárias e fitossanitárias, reconhecimento mútuo 
entre os organismos de avaliação da conformidade, entre outros aspectos relevantes;
- Livre circulação de pessoas: implementação de procedimentos que facilitem o trânsito de 
cidadãos entre ambos os países;
- Integração energética: consolidação de uma proposta de integração dos sistemas 
eletroenergéticos dos dois países.
Adicionalmente, cabe destacar que o Brasil e o Uruguai concluíram as negociações do Acordo sobre 
Intercâmbio de Informações Tributárias e se comprometeram a assinar um Tratado para Evitar a 
Dupla Tributação da Renda e do Patrimônio. Cabe recordar que em maio passado o Uruguai tinha 
assinado um tratado similar com a Argentina.

Vínculos regionais

Acordos entre Argentina e Bolívia

Os presidentes da Argentina e da Bolívia, Cristina Fernández e Evo Morales, assinaram uma série de 
acordos bilaterais. Em matéria energética, destacam-se o convênio que estabelece as bases para a 
compra pela Empresa Nacional de Argentina (Enarsa) de propano, butano e/ou gás liquefeito da 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a partir da segunda metade de 2014, bem 
como o contrato interrompível de comércio de gás natural entre as duas empresas, sujeito à 
disponibilidade e capacidade de transporte.
Os mandatários firmaram também um acordo de cooperação sobre inclusão digital, 
telecomunicações e conteúdos educativos e culturais, e outro que estabelece o reconhecimento 
mútuo de títulos de educação superior.

Relações Uruguai-Peru

O chanceler uruguaio Luis Almagro realizou uma visita oficial a Lima, onde se reuniu com seu 
colega peruano, Rafael Roncagliolo, para discutir temas de relevância na agenda bilateral. Em 
especial, cabe destacar que o Uruguai aceitou a proposta peruana de se tornar observador na 
Aliança do Pacífico. Este mecanismo busca a integração econômica entre países da América Latina 
e a região da Ásia-Pacífico. As economias latino-americanas que integram o esquema são o México, 
Chile, Colômbia e Peru, enquanto a Costa Rica e o Panamá participam na qualidade de 
observadores. 
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Volatilidade e novos máximos no preço de 
matérias-primas agrícolas

A seca nos Estados Unidos impulsionou a alta do preço das matérias-primas agrícolas em julho e 
nos primeiros dias de agosto de 2012, em um contexto de elevada volatilidade. O comportamento 
destes preços tem grande relevância para a economia mundial, devido à sua importância em 
termos de segurança alimentar e a seu impacto sobre a inflação em nível global. De fato, alguns 
membros do G-20, (França, Estados Unidos e México, que exerce a presidência do Grupo), avaliam 
a possibilidade de convocar uma reunião com o objetivo de coordenar respostas frente ao aumento 
do preço dos alimentos.[1] O encontro seria o primeiro do Fórum de Resposta Rápida, mecanismo 
criado em 2011 pelo G-20 que se baseia no Sistema de Informação do Mercado Agrícola (Sima). Na 
reunião se buscaria um acordo para evitar algumas políticas implementadas na crise de 2007-
2008 — como as restrições às exportações — que poderiam aumentar a volatilidade.
Este tema tem grande relevância para a América Latina e o Caribe (ALC). É preciso assinalar que o 
aumento dos preços das matérias-primas agrícolas impacta sobre os países da região de maneira 
diferenciada, beneficiando os exportadores líquidos desses produtos — como é o caso das 
economias do Cone Sul —, por meio de aumentos nos valores exportados, melhoras na conta-
corrente da balança de pagamentos e nos termos do intercâmbio e maiores receitas tributárias e 
prejudicando os importadores líquidos da América Central e do Caribe com os efeitos opostos. A 
publicação recente do BID, How Will the Food Price Shock Affect Inflation in Latin America and the 
Caribbean?, considera que a velocidade e a magnitude da transmissão do aumento dos preços 
internacionais dos alimentos aos preços internos diferem muito entre as economias da região. No 
Brasil, Colômbia, México e Uruguai o impacto não é significativo, por seu efeito de revalorização 
dos tipos de cambio nominais. A Bolívia, Honduras, República Dominicana e alguns países do 
Caribe registram uma transferência muito significativa dos preços internacionais aos internos, cujo 
grau depende da participação dos alimentos na cesta de consumo.
Em um contexto de elevada volatilidade, o preço da soja se situou em julho 10% acima do máximo 
relativo alcançado em julho de 2008 (anterior ao desencadeamento da crise global), enquanto o do 
milho foi 4,4% maior que o máximo de abril de 2011 (Gráfico 1). Estas cotações recorde foram 
impulsionadas pelo mencionado efeito da seca nos Estados Unidos, que gerou uma significativa 
deterioração do estado dos cultivos. Os menores rendimentos e produção esperados implicam, 
além disso, uma redução da já apertada relação reserva/consumo, especialmente no caso do milho 
por seu uso na produção de etanol. [2]
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Cabe destacar que os Estados Unidos são o principal produtor e exportador mundial de milho 
(38,1% e 51,0%, respectivamente, do total global na safra 2010/2011) e um dos atores relevantes 
no mercado da soja, no qual sua importância é relativamente menor pela participação significativa 
dos países do Cone Sul.[3] O preço do trigo também aumentou consideravelmente em julho (25,2% 
em comparação com o mês anterior), o que se explica pela baixa esperada na produção da Rússia e 
de outros países como o Cazaquistão e a Ucrânia, embora não tenha alcançado o máximo verificado 
em março de 2008. É importante mencionar que os preços dos três produtos se encontram 
estreitamente relacionados, de certa forma por serem parcialmente substitutos em sua utilização 
como forragem.
O traço mais distintivo dos mercados agrícolas na atualidade é a volatilidade, que se relaciona com 
vários fatores e faz com que seja muito difícil vislumbrar a evolução futura dos preços. Em primeiro 
lugar, a “financeirização” (o crescimento na utilização de instrumentos financeiros associados ao 
preço das matérias-primas) contribui para a instabilidade ampliando os movimentos: frente aos 
máximos alcançados, produzem-se realizações de lucros que reduzem as cotações. Esta 
participação dos bens agrícolas nas bolsas de investimento responde em parte ao contexto de 
baixas taxas de juros e à busca de alternativas aos ativos financeiros tradicionais.

Nota: As linhas pontilhadas mostram os máximos alcançados em julho de 2008 (soja) e abril 
de 2011 (milho) e seus níveis em julho de 2012. Fonte: FMI

Gráfico 1. Evolução dos preços das principais matérias-primas agrícolas

Índices 2005=100
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[1] Blas (2012)
[2] No dia 10 de agosto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês) publicou 
seu relatório de estimativas (World Agricultural Supply and Demand Estimates, Wasde) reafirmando o 
panorama de redução da produção, manutenção da demanda e reservas em níveis mínimos.

Em segundo lugar, os preços das matérias-primas se relacionam de forma negativa com o valor do 
dólar norte-americano frente a outras divisas, de modo que os câmbios nas cotações das moedas 
têm impacto direto nos preços destes produtos.
Em terceiro lugar, as mudanças nas decisões dos principais importadores mundiais (como a China) 
podem gerar modificações bruscas, caso, por exemplo, decidam retardar as compras com o objetivo 
de não validar preços elevados. Há outros fatores que poderiam ser considerados de maior prazo, 
que também impactam a volatilidade nos preços das commodities agrícolas, tais como a evolução 
da inflação e a taxa de juros nos Estados Unidos, do crescimento do PIB dos países emergentes e 
das mencionadas reservas. [4]
Apesar de os fatores estruturais por trás do aumento de preços das matérias-primas agrícolas se 
manterem, em comparação com a evolução de alta de 2007-2008, existem alguns traços 
diferenciados. Por um lado, no momento a economia mundial ainda estava em uma fase de grande 
dinamismo global, que chegou ao fim com o desencadeamento da crise financeira. Em 2007, os 
países desenvolvidos cresceram 2,8% e os emergentes 8,7%, enquanto para 2012 se espera um 
aumento do PIB de 1,4% e 5,6%, respectivamente.[5] Por outro, embora em 2007-2008 os 
fenômenos climáticos tenham sido graves,[6] não haviam afetado deste modo o principal ator no 
mercado de commodities agrícolas. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica 
Nacional (NOAA, sigla em inglês), é preciso voltar a 1956 para encontrar registros de uma seca nos 
Estados Unidos com a gravidade da atual. Finalmente, naquele momento o preço do arroz tinha 
sido o de maior aumento. Na atualidade, apesar de a cotação deste cereal se manter em níveis 
elevados, destacam-se os aumentos nos preços do milho, a soja e o trigo.
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• BLAS, J. G20 plans response to rising food prices. Financial Times. 12 de agosto de 2012.
• DOPORTO MIGUEZ, I.; MICHELENA, G. “La volatilidad de los precios de los commodities: el 

caso de los productos agrícolas”. Buenos Aires: CEI, maio de 2011. [27 p.]
• UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA. World Agricultural Supply and 

Demand Estimates (WASDE), Aug 2012.
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• BID-INTAL. “Perspectivas de aumento dos preços dos alimentos durante a próxima década”, 
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[3] A Argentina e o Brasil venderam juntos 42,2% das exportações mundiais de soja em grãos, 70,1% de torta 
de soja, e 65,1% de óleo de soja na campanha de 2010/2011. Os Estados Unidos participaram com 44,1%, 
14,0% e 15,4%, das exportações destes produtos. Fonte: USDA. World Agricultural Supply and Demand 
Estimates (Wasde), agosto de 2012.
[4] DOPORTO MIGUEZ, I.; MICHELENA, G. (2011)
[5] Fonte: FMI World Economic Outlook Update, Jul. 2012.
[6] Seca na Austrália e Argentina.
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Entrada histórica da Rússia na OMC

Mais de 19 anos após ter solicitado sua adesão, no dia 22 de agosto a Rússia se tornou o 
156°membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). A incorporação se concretizou 30 dias 
depois de o presidente Vladimir Putin ratificar a normativa aprovada pelo Parlamento, que adéqua 
a legislação comercial russa às normas do organismo. As condições da adesão foram acordadas na 
8ª Conferência Ministerial realizada em Genebra em dezembro passado.
Esta incorporação tem especial importância para o sistema multilateral do comércio porque esse 
país era a única grande economia do mundo que não fazia parte da OMC, desde a incorporação da 
China em 2001.

Perfil comercial da Rússia

A Rússia é, junto com o Brasil, a Índia e a China, um dos países emergentes de maior dinamismo e 
peso relativo na economia mundial. Tem um mercado de 138,1 milhões de habitantes, com um PIB 
per capita de US$ 17.000 anuais.[1] Durante a última década suas exportações cresceram a um 
ritmo médio anual acumulativo (a.a.) de 17,7%, enquanto as importações aumentaram 19,7% a.a. 
até totalizar, respectivamente, US$ 522 bilhões e US$ 324 bilhões (Gráfico 1) em 2011. Nesse ano 
foi o nono exportador mundial (2,9% do total), e se situou no 18º lugar entre os importadores 
(1,8% do total).[2]
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Em 2011, os combustíveis contribuíram com quase 6 de cada 10 dólares exportados pela Rússia, 
tornando o país o principal exportador mundial desses produtos (10,8% do total em 2010, segundo 
dados da OMC). As importações se encontram mais diversificadas, destacando-se maquinaria, 
veículos terrestres e suas partes, produtos farmacêuticos e plásticos e suas manufaturas (Quadro 
1).

Fonte: OMC.

Gráfico 1. Rússia: Exportações, importações e saldo do comércio de bens

Em bilhões de US$
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No que tange à composição geográfica do comércio, os sócios mais relevantes da Rússia são a UE e 
os países da Ásia-Pacífico. Por sua vez, a América Latina e o Caribe (ALC) absorvem somente 1,6% 
das exportações russas e fornecem 3,3% das importações desse país.

Fonte: Comtrade.

Segundo capítulos do sistema harmonizado. Ano 2011. Em porcentagem.

Quadro 1. Rússia: Composição de fluxos de comércio de bens por tipo de 
produtos

Exportações Participação Acumulada

Combustíveis 59,1% 59,1%

Uso Reservado 13,9% 72,9%

Fundição, ferro e aço 4,6% 77,5%

Adubos 2,1% 79,6%

Pérolas, pedras e metais 
preciosos e suas obras

2,0% 81,7%

Outros 18,3% 100,0%

Importações Participação Acumulada

Máquinas e aparelhos 
mecânicos

18,2% 18,2%

Veículos terrestres e suas 
partes

13,3% 31,4%

Máquinas e aparelhos elétricos 10,9% 42,3%

Produtos farmacêuticos 4,6% 46,9%

Plástico e suas obras 3,5% 50,5%

Outros 49,5% 100,0%
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Compromissos assumidos

Como conseqüência da sua adesão, a Rússia assumiu o compromisso de adotar a normativa da 
OMC. Entre os aspectos mais relevantes, cabe destacar que a tarifa máxima que o país poderá 
aplicar será, em média, de 7,8%, ao passo que era de 10% a vigente em 2011. A tarifa aplicada será 
igual à consolidada a partir da adesão para mais de um terço dos produtos, enquanto 25% das 
cortes serão efetivas ao final de três anos. Os períodos de aplicação mais longos correspondem a 
aves domésticas (8 anos) e veículos de motor, helicópteros e aeronaves civis (7 anos). Alguns 
produtos agropecuários estarão sujeitos a tarifas alfandegárias específicas (açúcar) e outros, a 
contingentes tarifários (carnes bovinas e suínas, entre outros).

Fonte: Comtrade.

Participação no total de economias selecionadas, 2011. Em porcentagem.

Quadro 2. Federação Russa: Composição de fluxos de comércio de bens 
segundo sócios

Sócio Exportações Importações

União Europeia 48,4% 43,4%

Ásia-Pacífico 16,2% 30,4%

Estados Unidos 3,4% 4,5%

América Latina e Caribe 1,6% 3,3%

Restante do mundo 30,4% 18,4%

Total 100,0% 100,0%
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[1] Tipo de câmbio da Paridade do Poder Aquisitivo (PPA).  Fonte: CIA World Factbook.
[2] Fonte: OMC.

Além disso, a Rússia eliminará ou modificará os programas de subvenções industriais para garantir 
a coerência com a normativa da OMC. No caso da agricultura, a ajuda total com efeitos distorcivos 
sobre o comércio não poderá superar US$ 9 bilhões em 2012 e será reduzida gradualmente até 
alcançar US$ 4,4 bilhões seis anos mais tarde.
Em matéria de serviços, a Rússia assumiu compromissos específicos em 11 setores e 116 
subsetores, com destaque para telecomunicações, seguros, serviços bancários, transportes e 
serviços de distribuição. Em alguns casos a liberalização será imediata, enquanto em outros se 
concretizará nos próximos anos.

Fonte: OMC.

Em porcentagem

Quadro 3. Federação Russa: Tarifa alfandegária máxima média, anterior e 
posterior à adesão à OMC. Setores selecionados

Setor Anterior à adesão Posterior à adesão

Média total 10% 7,8%

Produtos agropecuários 13,2% 10,8%

-Lácteos 19,8% 14,9%

-Cereais 15,1% 10,0%

-Oleaginosas 9,0% 7,1%

Manufaturas 9,5% 7,3%

-Produtos químicos 6,5% 5,2%

-Automotivos 15,5% 12,0%

-Maquinaria elétrica 8,2% 6,2%

-Madeira e papel 13,4% 8,0%
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Reunião de Mecanismos Regionais e Sub-
regionais de Integração

Nos dias 16 e 17 de agosto realizou-se a primeira Reunião de Mecanismos Regionais e Sub-
regionais de Integração, na sede da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). O encontro 
cumpre o mandato recebido pelos chefes e chefas de Estado e de Governo da Comunidade dos 
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), e tem como objetivo fortalecer a 
complementaridade e cooperação entre os mecanismos de integração da região. Cabe mencionar 
que a Celac, criada em 2010 a partir da iniciativa do Brasil, é um organismo intergovernamental 
formado por todos os países latino-americanos e caribenhos como um fórum de solidariedade, 
cooperação, complementaridade e concertação política.
Durante a reunião, autoridades da Aladi, da Aliança Bolivariana das Américas (Alba), da 
Comunidade Andina de Nações (CAN), da Corporação Andina de Fomento (CAF), da Comunidade 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), do Mercado Comum do Sul (Mercosul), da 
Organização Latino-Americana de Energia (Olade), da Associação dos Estados do Caribe (AEC), do 
Sistema Econômico Latino-Americano (Sela), da União Sul-Americana das Nações (Unasul) e de 
outros mecanismos se comprometeram a: (i) evitar a dispersão, a fragmentação e a duplicação de 
tarefas; e (ii) trabalhar para a construção da cidadania latino-americana, a ampliação do comércio 
regional, a superação das assimetrias, a integração energética, a modernização da infraestrutura e 
a inclusão social na região. Além disso, foi acordada a implementação de um site comum que reúna 
a informação das agendas de todos os organismos, e a realização de reuniões bianuais para 
articular as tarefas em comum.

Textos sobre o assunto: 
• BID-INTAL. "1a Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos", em: 

Carta Mensal Nº 184, dezembro de 2011.
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“Cúpula Conectar as Américas 2012”: O 
desenvolvimento da banda larga na região.

De 17 a 19 de julho foi realizada no Panamá a “Cúpula Conectar as Américas 2012”, organizada 
pela União Internacional das Telecomunicações (UIT) e o Governo de Panamá, na qual se debateu o 
desenvolvimento da banda larga na região, um tema que se encontra em rápida expansão na 
América Latina e no Caribe.
A reunião é parte do programa da UIT “Conectar o Mundo”, em cujo âmbito se realiza uma série de 
eventos com foco nas diferentes prioridades regionais.
O objetivo da Cúpula é mobilizar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para 
reduzir a brecha em matéria de tecnologias da informação e da comunicação existente na região. O 
evento oferece a oportunidade de encontro para se estabelecerem novas parcerias entre 
representantes dos setores público e privado e agências regionais de desenvolvimento.
Durante a primeira sessão denominada “Para um futuro construído em banda larga”, os membros 
da Comissão sobre Banda Larga das Américas, abordaram a questão da importância das iniciativas 
para fomentar a inclusão da banda larga na região. 
Por sua vez, no painel interativo “Financiando a banda larga”, foi explorado o leque de opções 
disponíveis para a participação dos governos como facilitadores do desenvolvimento da banda 
larga, por meio de subsídios aos consumidores finais, reformas de mercado e políticas de 
concorrência e fiscais ou de parcerias público-privadas que financiem a infraestrutura, um objetivo 
fundamental para alcançar a inclusão digital e permitir o acesso generalizado e acessível a 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) universais e sustentáveis.
O módulo “Inclusão digital: dando voz a quem não tem voz” destacou a importância da inclusão 
digital na construção de sociedades inclusivas, que permitam o desenvolvimento social econômico 
de indígenas, pessoas com necessidades especiais, mulheres, meninas, jovens e crianças.
Finalmente, o painel “TIC para a segurança pública: Telecomunicações de emergência e mudanças 
climáticas” abordou a grande importância das telecomunicações de emergência na redução de 
risco e manejo de desastre, constituindo uma enorme contribuição para salvar vidas.
Cabe destacar que Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se encontra altamente 
comprometido com a ajuda a seus países-membros na América Latina e no Caribe, no desafio de 
desenvolver esta infraestrutura tecnológica fundamental, apoiando o projeto de planos nacionais 
de banda larga e fortalecendo parcerias público-privadas necessárias para expandir sua cobertura. 
Sua Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação promove a criação e o crescimento de 
empresas dinâmicas na região. Já a Oficina de Alianças Estratégicas cria vínculos e abre diálogos 
com aliados que compartilham seus objetivos de desenvolvimento.
Com esta meta, o Banco desenvolveu o relatório “Construindo pontes, criando oportunidades: a 
banda larga como catalisadora do desenvolvimento econômico e social nos países da América 
Latina e do Caribe”, que inclui uma declaração comum com recomendações sobre como acelerar o 
desenvolvimento e o uso de serviços de banda larga de linha fixa e móvel na América Latina e no 
Caribe.

Para mais informações acesse os seguintes links: [1], [2], [3], [4]
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De 17 a 19 de julho foi realizada no Panamá a “Cúpula Conectar as Américas 2012”, organizada 
pela União Internacional das Telecomunicações (UIT) e o Governo de Panamá, na qual se debateu o 
desenvolvimento da banda larga na região, um tema que se encontra em rápida expansão na 
América Latina e no Caribe.
A reunião é parte do programa da UIT “Conectar o Mundo”, em cujo âmbito se realiza uma série de 
eventos com foco nas diferentes prioridades regionais.
O objetivo da Cúpula é mobilizar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para 
reduzir a brecha em matéria de tecnologias da informação e da comunicação existente na região. O 
evento oferece a oportunidade de encontro para se estabelecerem novas parcerias entre 
representantes dos setores público e privado e agências regionais de desenvolvimento.
Durante a primeira sessão denominada “Para um futuro construído em banda larga”, os membros 
da Comissão sobre Banda Larga das Américas, abordaram a questão da importância das iniciativas 
para fomentar a inclusão da banda larga na região. 
Por sua vez, no painel interativo “Financiando a banda larga”, foi explorado o leque de opções 
disponíveis para a participação dos governos como facilitadores do desenvolvimento da banda 
larga, por meio de subsídios aos consumidores finais, reformas de mercado e políticas de 
concorrência e fiscais ou de parcerias público-privadas que financiem a infraestrutura, um objetivo 
fundamental para alcançar a inclusão digital e permitir o acesso generalizado e acessível a 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) universais e sustentáveis.
O módulo “Inclusão digital: dando voz a quem não tem voz” destacou a importância da inclusão 
digital na construção de sociedades inclusivas, que permitam o desenvolvimento social econômico 
de indígenas, pessoas com necessidades especiais, mulheres, meninas, jovens e crianças.
Finalmente, o painel “TIC para a segurança pública: Telecomunicações de emergência e mudanças 
climáticas” abordou a grande importância das telecomunicações de emergência na redução de 
risco e manejo de desastre, constituindo uma enorme contribuição para salvar vidas.
Cabe destacar que Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se encontra altamente 
comprometido com a ajuda a seus países-membros na América Latina e no Caribe, no desafio de 
desenvolver esta infraestrutura tecnológica fundamental, apoiando o projeto de planos nacionais 
de banda larga e fortalecendo parcerias público-privadas necessárias para expandir sua cobertura. 
Sua Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação promove a criação e o crescimento de 
empresas dinâmicas na região. Já a Oficina de Alianças Estratégicas cria vínculos e abre diálogos 
com aliados que compartilham seus objetivos de desenvolvimento.
Com esta meta, o Banco desenvolveu o relatório “Construindo pontes, criando oportunidades: a 
banda larga como catalisadora do desenvolvimento econômico e social nos países da América 
Latina e do Caribe”, que inclui uma declaração comum com recomendações sobre como acelerar o 
desenvolvimento e o uso de serviços de banda larga de linha fixa e móvel na América Latina e no 
Caribe.

Para mais informações acesse os seguintes links: [1], [2], [3], [4]

Carta Mensal INTAL N° 192 - agosto 2012 - Todos os direitos reservados

  40

Panorana Regional e 
Global

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=9310
http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=9310
http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=9310
http://www.iadb.org/es/temas/competitividad-tecnologia-e-innovacion/banda-ancha,6128.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36882812
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36882812
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36882812
http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2012-05-30/banda-larga-na-america-latina-e-caribe,10006.html
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2012/pres202_12.jsp
http://caricomnewsnetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7648:connect-americas-summit-highlights-caricom-broadband-development&catid=78:business-tech&Itemid=421
http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2011-11-29/conectividade,9722.html
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BID-INTAL. Apesar das restrições crescentes ao comércio, o G-20 se compromete a combater o 
protecionismo, em: Carta Mensal N° 191, Julho de 2012.

BID-INTAL. Assinado o Acordo Comercial entre UE, Colômbia e Peru, em: Carta Mensal N° 191, Julho 
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BID-INTAL. Caricom: Diretrizes para reformar a Secretaria, em: Carta Mensal N° 190, Junho de 
2012.

BID-INTAL. Novas dimensões da relação Ásia-América Latina, em: Carta Mensal N° 190, Junho de 
2012.

BID-INTAL. Últimos Preparativos para a Rio+20 , em: Carta Mensal N° 190, Junho de 2012.

BID-INTAL. Mudanças climáticas nas agendas dos blocos latino-americanos, em: Carta Mensal N° 
189, Maio de 2012.

BID-INTAL. Avanço nos acordos regionais de países andinos, em: Carta Mensal N° 189, Maio de 
2012.

BID-INTAL. 6ª Cúpula das Américas, em: Carta Mensal N° 188, Abril de 2012.

BID-INTAL. Políticas ativas em países do Mercosul diante do desaquecimento da economia no 
mundo, em: Carta Mensal N° 188, Abril de 2012.

Carta Mensal INTAL N° 192 - agosto 2012 - Todos os direitos reservados

41  

Panorana Regional e 
Global

http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=fc915c93-462a-4ac0-9371-6f969b7e232d&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ca6c4714-4f30-42b5-8366-636b0c5afbdd&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ca6c4714-4f30-42b5-8366-636b0c5afbdd&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ca6c4714-4f30-42b5-8366-636b0c5afbdd&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ca6c4714-4f30-42b5-8366-636b0c5afbdd&lang=pt
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=4fbb7e68-b5eb-47b0-a744-ff8b69d7c35a&lang=pt
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RAMOS MARTÍNEZ, A.; GAYÁ, R.; CAMPOS, R.; MICHALCZEWSY, 
K. (2012). Marcos teóricos para el análisis de las zonas de 
procesamiento de exportaciones en América Latina y el Caribe. 
Nota Técnica #432. BID-Intal.

O trabalho examina diferentes marcos teóricos úteis para a compreensão, em um plano geral, dos 
possíveis efeitos do estabelecimento das zonas de processamento de exportações (ZPE) sobre as 
economias que as implementam, frequentemente com o objetivo de melhorar seu perfil de inserção 
internacional. Estes aspectos analíticos são muito pouco considerados na medida em que a 
discussão sobre as ZPEs se concentra rapidamente nas consequências concretas que têm sobre a 
balança de pagamentos, o emprego, o investimento e as contas fiscais, entre outros aspectos. Os 
enfoques examinados permitem dar certa base teórica ao debate e, portanto, de maneira indireta, a 
estudos de detalhe sobre o comportamento, o desempenho e os efeitos das ZPEs nos países que as 
escolheram como política de promoção das vendas externas.
A pesquisa começa com uma revisão histórica da concepção das ZPEs como instrumento de política 
pública na América Latina e no Caribe, ressaltando os limites e desafios que enfrentam no contexto 
global e pelo marco regulatório multilateral. Do exame bibliográfico depreende-se que não existe 
uma teoria específica ou orgânica que estude as ZPEs, mas sim aplicações de outros enfoques que, 
embora tenham sido concebidos para explicar fenômenos distintos, ajudam a examinar as 
características econômicas destes enclaves.
Em primeiro lugar, são descritas as teorias que se concentram na relação entre as ZPEs e o bem-
estar da economia receptora. Nesta categoria, os modelos de raiz neoclássica estudam o impacto 
destes enclaves sobre a renda nacional. Nas novas teorias do crescimento e do comércio 
internacional, as ZPEs têm sentido como um instrumento para promover o desenvolvimento 
produtivo por meio da diversificação das exportações, da transferência de tecnologia e dos 
vínculos com o restante da economia, incidindo de maneira indireta sobre o bem-estar. A análise 
custo-benefício, por sua vez, atende ao interesse de medir a eficácia das ZPEs por meio de um 
exame similar à avaliação de projetos de investimento.
Em segundo lugar, são examinadas teorizações nas quais a ZPE é entendida como um espaço 
diferenciado de incentivos em relação ao restante do território com o objetivo de atrair 
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investimentos e estimular a instalação de empresas (enfoques sobre o investimento estrangeiro 
direto e as empresas multinacionais).
Por último, é feita uma apuração dos aportes para a compreensão das ZPEs a partir dos modelos 
gravitacionais de comércio internacional. Neste caso, as ZPEs funcionam como um fator de 
facilitação dos fluxos de intercâmbio e, portanto, reduzem a distância econômica entre os países.
Um ponto a destacar é que as análises sobre as ZPEs chegam a conclusões muito diferentes, 
havendo autores que sustentam que estas zonas têm um impacto negativo sobre as economias que 
as acolhem, e outros que, pelo contrário, afirmam que elas são ferramentas que trazem benefícios 
para os países que as utilizam.

O documento está disponível no seguinte link (só em espanhol).
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Associação Latino-Americana de Integração, ALADI; Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. (2012). 30 
años de integración comercial en la ALADI. Montevidéu: ALADI.

O primeiro capítulo deste estudo descreve a evolução das economias latino-americanas no marco 
do processo de globalização dos últimos 30 anos, evidenciado na maior integração comercial e 
financeira entre os países. Segundo os autores[1], contribuíram para este processo diferentes 
fatores, tais como as mudanças tecnológicas na informática e nas comunicações, e no transporte. 
Por sua vez, os fluxos comerciais aumentaram impulsionados pelas negociações multilaterais e 
preferenciais. Entre 1980 e 2008, a Aladi teve um pequeno avanço na sua participação no 
comércio mundial de bens. O progresso da região foi mais notável nas exportações de manufaturas, 
o que se explica em grande parte pelo aumento das exportações de produtos industriais do México. 
Neste contexto, a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) mostrou um desempenho 
mais pobre no crescimento do PIB e ingresso de IEDs que outras economias emergentes, como a 
Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), a China e a Índia. De acordo com o trabalho, os 
desafios mais importantes para a região consistem em aprofundar os vínculos com a Ásia e o 
Pacífico, adaptar a produção e o comércio para mitigar as mudanças climáticas, e acelerar o 
processo de integração regional.
O segundo capítulo trata do processo de integração no marco da Aladi, caracterizado por três 
elementos: liberalização comercial unilateral, adesão ao sistema multilateral de comércio, e 
desenvolvimento de acordos regionais. A pesquisa sustenta que a Aladi teve, desde o início, um 
enfoque pragmático e flexível, com o objetivo de alcançar uma área de preferências econômicas, 
que incluía os acordos que os países-membros podiam assinar entre si. São descritos os diferentes 
tipos de acordos preferenciais, destacando o aumento do uso dos mecanismos de alcance parcial 
durante a década de 1980, embora com impacto limitado sobre os fluxos comerciais no âmbito da 
“crise da dívida”. Durante os anos 90, os autores verificam um crescimento dos Acordos de 
Complementação Econômica (ACE), com maior alcance normativo e com o efeito de aumentar a 
porcentagem de itens tarifários totalmente liberados do comércio intrarregional. O Convênio de 
Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), que tinha sido muito relevante na década anterior pela 
escassez de divisas, perdeu participação no comércio intrarregional nesta etapa. Finalmente, neste 
período começaram a se estender as assinaturas de acordos com terceiros países, principalmente 
por parte do México e do Chile. A publicação sustenta que a crise econômica do final da década de 
1990 interrompeu o dinamismo no processo de integração. Na etapa iniciada em 2003-2004, 
quando os países começaram a recuperar o crescimento, o bom desempenho macroeconômico 
promoveu o processo novamente, evidenciado em um aumento da participação do comércio livre 
de tarifas alfandegárias no total intrarregional. A Aladi é considerada pelos autores como uma 
instância dinâmica e útil para as negociações entre os países-membros, o que se reflete no número 
significativo de acordos assinados sob sua proteção.
O terceiro capítulo trata da evolução do comércio dos países da região. Mostra que suas 
exportações se multiplicaram por 7,3 nos últimos 30 anos, enquanto o comércio mundial foi 
multiplicado por 6,1. Tal aumento se explica mais pelos volumes que pelos preços de exportação 
em todo o período, embora desde 2003 os preços sejam o principal fator de crescimento. O 
trabalho também mostra a evolução da distribuição geográfica do comércio da Aladi, com um papel 
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[1] O documento foi preparado em conjunto pela Aladi e pela Cepal. Da elaboração dos capítulos 2, 3 e 4, 
participaram Gabriel Arimón, Fernando Correa e Diego Fernández, com a colaboração de Florencia Cóppola. 
Mercedes Baraibar, Sandra De León e Mercedes Rial realizaram uma leitura dos materiais e contribuíram com 
comentários importantes. A equipe trabalhou sob a supervisão de Diego Fernández, Chefe do Departamento 
de Cooperação e Formação da Aladi.Da elaboração dos capítulos 1 e 5, participaram Mariano Alvarez, José 
Durán Lima, Sebastián Herreros e Nanno Mulder, funcionários da Divisão de Comércio Internacional e 
Integração da Cepal, sob a supervisão de Osvaldo Rosales, diretor da divisão.

crescente da Ásia e uma perda de participação da Europa. O comércio intrarregional da Aladi, por 
sua vez, cresceu a um ritmo maior (8,3% a.a.) do que as compras extrazona (6,8%a.a.). Isso 
implicou que até 2008-2009 o coeficiente de importações intrarregionais se situou em 18,6%. O 
comércio intrarregional, que tem um comportamento pró-cíclico, tem um maior peso relativo caso 
se exclua o México da análise.
O quarto capítulo descreve as principais tendências do desempenho setorial do comércio exterior. 
Apesar de o valor agregado das exportações da Aladi ter sido inicialmente crescente, no último 
quinquênio houve uma tendência a reprimarização das exportações da região, explicada pelas 
vendas de energia e de metais não ferrosos destinados ao resto do mundo. Em contraste, as 
exportações da Aladi destinadas à própria região têm maior valor agregado, principalmente pela 
maior participação dos produtos químicos e veículos. São apresentados indicadores de vantagens 
comparativas reveladas e de comércio intraindustrial, mostrando que, para a maioria dos países da 
Aladi, o comércio de duas vias é superior no intercâmbio com a região ao extrarregional.
O quinto capítulo descreve a evolução do comércio de serviços no mundo e na Aladi, destacando o 
aumento recente da rubrica outros serviços (empresariais, de telecomunicações, financeiros, de 
informática, entre outros), em comparação com transportes e viagens. Além disso, apresenta-se o 
estado das negociações multilaterais, regionais e extrarregionais no setor.
No tocante às negociações multilaterais, o estudo afirma que a inclusão dos serviços na Rodada 
Uruguai não se traduziu em um nível importante de liberalização do comércio dos mesmos. As 
negociações em curso não apresentaram grandes avanços, e ficaram sujeitas ao que possa ocorrer 
nas negociações sobre agricultura e acesso aos mercados para os produtos não agrícolas. Sobre as 
negociações regionais, sustenta-se que aparecem cruzadas, em seus distintos níveis (bilaterais, 
sub-regionais e com sócios extrarregionais), pela dicotomia entre os modelos que constituem o 
AGCS e o TLCAN. Finalmente, a maioria dos acordos comerciais assinados pelos países-membros da 
Aladi com sócios extrarregionais durante a última década incluem capítulos sobre comércio de 
serviços.
A contribuição deste estudo reside na sua visão histórica sobre os alcances e os limites da Aladi. 
Também contém uma análise abrangente e detalhada dos fluxos comerciais de bens e serviços, em 
um período mais longo do que os que se costuma apresentar neste tipo de trabalhos, o que permite 
apresentar um panorama de maior profundidade histórica.

O documento está disponível no seguinte link (só em espanhol).
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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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* World Investment Report 2012 : Towards a new generation of 
investment policies. (2012). New York: UNCTAD.

Título:World Investment Report 2012 : Towards a new generation of 
investment policies
Otros responsables:Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, UNCTAD
Edición:New York: UNCTAD, 2012 [236 p.]
ISBN:978-92-1-112843-7
Serie:World Investment Report
Temas:<DESARROLLO ECONOMICO><REGIONALISMO><DESARROLLO 
SOSTENIBLE><POLITICA DE INTEGRACION>
Geográficos:<MUNDIAL>

Resumen:Prospects for foreign direct investment (FDI) continue to be 
fraught with risks and uncertainties. At $1.5 trillion, flows of global FDI 
exceeded pre-financial crisis levels in 2011, but the recovery is expected 
to level off in 2012 at an estimated $1.6 trillion. Despite record cash 
holdings, transnational corporations have yet to convert available cash 
into new and sustained FDI, and are unlikely to do so while instability 
remains in international financial markets. Even so, half of the global total 
will flow to developing and transition economies, underlining the 
important development role that FDI can play, including in least 
developed countries. A broader development policy agenda is emerging 
that has inclusive and sustainable development goals at its core. For 
investment policy, this new paradigm poses specific challenges. At the 
national level they include integrating investment policy into development 
strategy, incorporating sustainable development objectives, and ensuring 
relevance and effectiveness. At the international level it is necessary to 
strengthen the development dimension of international investment 
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agreements, manage their complexity, and balance the rights and 
obligations of States and investors. Against this background, this year's 
World Investment Report unveils the UNCTAD Investment Policy 
Framework for Sustainable Development. Mobilizing investment for 
sustainable development is essential in this era of persistent crises and 
pressing social and environmental challenges. As we look ahead to the 
post-2015 development framework, I commend this important tool for the 
international investment community.

Nota de contenido:
Preface, Key Messages and Overview
Chapter I: Global Investment Trends
Chapter II: Regional Trands in FDI
Chapter III: Recent Policy Developments
Chapter IV: Investment Policy Framework for Sustainable Development 
References
Annexes 

Accesos al documento:
eHM UNCTAD-WORLD.INVEST.REP. [2012]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Informe sobre el Comercio Mundial 2012 : Comercio y políticas 
públicas. Análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI. 
(2012). Ginebra: OMC.

Título:Informe sobre el Comercio Mundial 2012 : Comercio y políticas 
públicas. Análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI
Otros responsables:Organización Mundial del Comercio, OMC
Edición:Ginebra: OMC, 2012 [252 p.]
ISBN:9-789287-038173
Serie:Informe sobre el Comercio Mundial = World Trade Report
Temas:<ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, 
OMC><COMMODITIES><COMERCIO INTERNACIONAL><POLITICA 
AMBIENTAL><POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL><RECURSOS 
NATURALES><ACUERDOS PREFERENCIALES DE COMERCIO><INTEGRACION 
ECONOMICA>

Resumen:Este año, el Informe sobre el Comercio Mundial va más allá de 
los aranceles para examinar otras medidas de política que pueden afectar 
al comercio. Al haber disminuido los aranceles durante los años 
transcurridos desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948, la atención se ha desplazado 
paulatinamente a las medidas no arancelarias (MNA). La gama de esas 
medidas es vasta y compleja, obedece a múltiples motivos de política, y 
está en constante transformación. Los objetivos de política pública en que 
se basan las MNA han evolucionado. Son muchos los factores que 
impulsan el cambio, entre ellos la mayor interdependencia en un mundo 
globalizado, la conciencia social y la preocupación creciente por la salud, 
la seguridad y la calidad del medio ambiente. Muchos de estos factores 
exigen una integración más profunda, lo que ha desviado la atención de 
las formas más tradicionales y superficiales de cooperación. El comercio 
de servicios, que forma parte de este fenómeno, ha sido objeto de un 
examen más minucioso, junto con las políticas que afectan a este 
comercio.
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Autor:Meléndez-Ortiz, Ricardo; Bellmann, Christophe; Rodriguez Mendoza, 
Miguel
Título:The Future and the WTO : Confronting the Challenges. A Collection 
of Short Essays
Edición:Ginebra: ICTSD, July 2012 [220 p.]
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Resumen:The essays included in this book deal with a variety of topics, 
ranging from the functioning of the World Trade Organization (WTO) and 
the role of emerging economies to regional agreements and institutional 
challenges. They were written by a set of distinguished academics, 
policymakers, and practitioners, which, together, offer a very rich and 
enlightened perspective on the tasks ahead. The essays were originally 
commissioned by the International Centre on Trade and Sustainable 
Development (ICTSD) to provide participants at the Eighth WTO 
Ministerial Conference in 2011 and the Trade and Development 
Symposium (TDS) that took place in parallel with it, with up-to-date 
analysis on the most pressing issues that the multilateral trading system 
currently faces. No unified views can be found in this volume. The 
challenges as well as the opportunities that the multilateral trading system 
is confronted with are of a diverse nature and can be - indeed are - subject 
to different interpretations. Uniform and eventually consensus solutions 
have yet to be found, and the aim of this volume is to help in the search for 
them by providing brief, but thorough analyses on the most pressing 
issues in todayns global trade environment.
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