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Mudanças climáticas: As incertezas da COP 
18

Dezembro de 2012 marca o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto e ainda 
não foi acordado um segundo compromisso internacional que o substitua.[1] Este Protocolo, 
assinado em 1997, na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(CQNUMC), constitui o primeiro passo importante para um regime climático de caráter global e é o 
âmbito legal para o comércio internacional de carbono e para a transferência de tecnologias 
apropriadas para reduzir o impacto do fenômeno, dando um tratamento especial e diferenciado aos 
países em desenvolvimento.
Entre 30 de agosto e 5 de setembro de 2012, os representantes de 18 países se reuniram na 
Conferência de Mudanças Climáticas em Bangkok, Tailândia, para definir o documento de trabalho 
que será debatido no 18º período de sessões da Conferência das Partes (CP), conhecida como “COP 
18”, e no 8º período de sessões da Conferência das Partes na qualidade de “Reunião das Partes no 
Protocolo de Kyoto (CP/RP 8)”, que serão realizadas em Doha, Qatar, de 26 de novembro a 7 de 
dezembro de 2012, segundo decisão tomada durante a COP17 de Durban.
A CQNUMC visa conseguir que os países signatários se comprometam a que as emissões globais 
alcancem seu pico máximo em 2015 e que comecem, a partir desse momento, uma redução tão 
ambiciosa quanto indispensável. A COP 18 persegue o objetivo de conseguir acordos para uma 
nova redução de emissões, com a entrada em vigor de um segundo período de compromisso que foi 
batizado de “Kyoto 2”.[2] No âmbito dessa reunião, espera-se realizar uma rodada de conversações 
que permitam avançar no documento que está sendo elaborado com o objetivo de alcançar um 
pacto global[3] em que se definam limites anuais de emissão para os próximos anos, medidos em 
toneladas equivalentes de carbono (tCO2e). Alinhada com o objetivo central da CQNUMC, 
decorrente do resultado mais importante da Cúpula da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992, a 
reunião de Qatar continuará impulsionando a “estabilização das concentrações de gases de efeito 
estufa na atmosfera, em um nível que previna a perigosa interferência antropogênica com o 
sistema climático”. Esse nível deveria ser atingido em um período suficiente que permita aos 
ecossistemas se adaptarem naturalmente às mudanças climáticas, assegurando que a produção de 
alimentos não seja ameaçada e permitindo um desenvolvimento econômico sustentável.
Um dos pontos prioritários da agenda da reunião é a identificação do financiamento que exige a 
proposta de criação de um “Fundo Verde para o Clima”,[4] uma entidade operacional criada no 
âmbito do artigo 11 da CQNUMC, encabeçada pela Austrália e pela África do Sul, com uma 
Secretaria baseada na Coreia do Sul, cujo objetivo é fazer a gestão e financiar, a partir de 2013, 
projetos, programas e políticas de redução de emissões em países em desenvolvimento. Na COP 16 
de Cancun, os países industrializados chegaram ao compromisso de aportar US$ 30 bilhões de 
financiamento rápido para os países em desenvolvimento durante os primeiros três anos. Existe um 
acordo entre os membros para que esse montante aumente progressivamente de forma anual, com 
a expectativa de que o Fundo Verde conte com um orçamento de US$ 100 bilhões anuais a partir 
de 2020.
A negociação de uma segunda etapa do Protocolo de Kyoto abre um panorama que apresenta 
muitas interrogações e diversos cenários possíveis. Os temas cruciais que condicionam o resultado 

Carta Mensal INTAL N° 195 - novembro 2012 - Todos os direitos reservados

7  

Coluna de Análise

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11108.pdf
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11147.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11147.pdf
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11148.pdf
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php


[1] BID-INTAL. “A Cúpula de Copenhague”, Carta Mensal INTAL N° 160, Novembro de 2009.
[2] “Kyoto2” ou “K2” é uma nova abordagem para regular as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa. 
Oferece um âmbito para um novo Protocolo Climático, que por meio de mecanismos de mercado consiga 
evitar a necessidade do uso do carvão. Para mais informações acesse o site www.kyoto2.org
[3] “Kioto2” procura ser um acordo de compromisso global, de caráter vinculante, para as emissões de gases 
de efeito estufa, ao contrário do Protocolo de Kyoto de 1997 baseado em compromissos nacionais. O 
mecanismo de “Kyoto1” poderia ser abandonado ou os dois sistemas poderiam continuar funcionando de 
forma paralela.
[4] O Fundo Verde para o Clima foi aprovado por Decisão 1/CP.16 na Cúpula de Cancun, México (COP 16) em 
2010 e ratificado na Cúpula de Durban, África do Sul (COP 17) em 2011, mediante a Decisão 3/CP.17. O 
primeiro Relatório Anual da Diretoria do Fundo Verde será apresentado na COP 18, a realizar-se em Doha, 
Qatar, de 26 de novembro a 7 de dezembro de 2012 (ver Relatório de Avanço publicado no site da MNUCCC).
[5] Países do “Anexo I” são 37 países industrializados que são parte do Protocolo de Kyoto.

das negociações são:

• O papel dos Estados Unidos no desenho de um regime legal internacional que inclua 
compromissos obrigatórios de redução de emissões;

• o nível de compromissos que China e Índia assumirão como principais emissores;
• a homogeneidade da posição que os países em desenvolvimento assumirão como bloco;
• a decisão da União Europeia e da Austrália de assinar a segunda fase do Protocolo, em 

contraposição à já anunciada negativa por parte da Rússia, do Canadá e do Japão.

Das conversações de Bangkok foi possível vislumbrar que entre os países industrializados da 
Convenção[5] não existe suficiente vontade política, no sentido do cumprimento de seus 
compromissos sob o Protocolo de Kyoto. Enquanto isso, países emergentes[6] como China, Brasil e 
África do Sul, que no atual Protocolo aceitaram assumir suas responsabilidades, mas não objetivos 
de redução de emissões, argumentam que os países em desenvolvimento suportam o peso de 70% 
da redução global de emissões e consideram insuficientes os 30% de redução dos países 
desenvolvidos.
Cabe destacar que, a partir de 31 de dezembro de 2012, não serão mais requeridos compromissos 
de redução, os países não deverão mais realizar notificações à CQNUMC, e também não deverão 
levar um registro de suas compensações de emissões. Esta flexibilização põe em risco o mecanismo 
integral de funcionamento dos mercados de carbono, dado que a compensação de emissões é um 
instrumento-chave com que contam os países em desenvolvimento para albergar em seus 
territórios projetos com baixa produção de carbono financiados por países desenvolvidos. À 
medida que se dilate o período para a consecução de um acordo vinculante, aumentará a ameaça 
de um cenário de vazio legal entre o final do primeiro período de cumprimento do Protocolo (2008
-2012) e o começo de um novo acordo.
Certamente, essa estagnação não é alheia à complicada situação econômica que as nações 
desenvolvidas atravessam há vários anos e que faz que os problemas das mudanças climáticas se 
mantenham em um patamar muito baixo nas prioridades de agenda dos governos. Pareceriam 
escassas, portanto, as possibilidades de que parte da recuperação econômica pudesse provir de um 
audacioso plano de reconversão produtiva, orientada para mitigar os efeitos negativos sobre o 
ambiente de uma economia concentrada no uso do carbono e da qual poderiam participar os países 
emergentes.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=ba83040e-d769-49c8-952e-4eca3f5768b3&lang=pt
http://www.kyoto2.org/
http://www.kyoto2.org/
http://www.kyoto2.org/
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600007112


[6] Países “Não Anexo I” são os países em desenvolvimento que são parte do Protocolo de Kyoto e formam o 
bloco G77/China.
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BID oferece apoio financeiro a países da 
Oeco 

O BID aprovou uma verba US$ 20 milhões para o Programa de Empréstimo Global do Banco de 
Desenvolvimento do Caribe (BDC), destinados a projetos dos países membros da Organização de 
Estados do Caribe Oriental (Oeco), elegíveis para receber financiamento da Associação 
Internacional de Fomento (AIF): Dominica, Granada, Santa Lucia e São Vicente e Granadinas.
Essas economias pequenas e vulneráveis têm um alto nível de exposição às mudanças em termos 
de comércio, investimento estrangeiro direto e turismo, desastres naturais e impacto das mudanças 
climáticas, assim como sérias restrições de acesso ao crédito.
Em resposta a essa situação, o BID por meio do BDC apoiará alguns de seus países-membros, que, 
embora não sejam membros do BID, poderão ter acesso a recursos financeiros destinados a 
enfrentar os desafios de desenvolvimento que devem encarar.
O Programa estará composto, por um lado, por US$ 14 milhões provenientes do capital ordinário 
do BID e, por outro, por US$ 6 milhões do Fundo para Operações Especiais, com um período de 
amortização de 30 e 40 anos, respectivamente.

Antecedentes da Oeco

A Oeco foi estabelecida em 1981 pelo Tratado de Basseterre e compreende seis Estados 
independentes (Antigua e Barbuda, Dominica, Granada, St. Kitts e Nevis, Santa Lúcia e São Vicente 
e Granadinas) e três territórios britânicos de ultramar (Anguila, as Ilhas Virgens Britânicas e 
Montserrat).
A Oeco é a sucessora da Associação de Estados das Índias Ocidentais[1], que reunia seis ilhas do 
Caribe oriental[2] e que em 1967 passaram de colônias britânicas a Estados em livre associação 
com o Reino Unido, por meio da Ata de Associação de Estados. Durante o período de livre 
associação, esses Estados participaram do Conselho de Ministros dos Estados Associados das 
Índias Ocidentais, como também do Mercado Comum do Caribe Oriental e da Associação de Livre 
Comércio do Caribe (Carifta, sigla em inglês), sendo esta última a antecessora da Comunidade do 

Caribe
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http://www.oecs.org/


[1] West Indies States Association (WISA) por sua denominação em inglês.
[2] As seis ilhas que faziam parte da Associação de Estados do Caribe Ocidental são Antigua, Dominica, 
Granada, St. Kitts e Nevis, Anguila, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas.
[3] Economic Union Treaty. The OECS: Deepening and Strengthening Integration Through an Economic Union. 
The OECS Secretariat. Santa Lúcia. 2008.
[4] Ver comunicação à imprensa da Secretaria da Oeco.

Caribe (Caricom, sigla em inglês).
Uma vez que cada um dos países da Associação de Estados das Índias Ocidentais conseguiu sua 
independência, sua cooperação continuou sob sua organização sucessora, a Oeco, que tem entre 
seus objetivos promover a cooperação entre seus membros em nível regional e internacional, 
promover a integração econômica, conseguir o maior nível possível de harmonização da política 
exterior de seus Estados-membros e adotar posições comuns em assuntos internacionais.
A Oeco continua avançando em seu processo de integração mediante a entrada em vigência em 21 
de janeiro de 2011 do Tratado Revisado para o Estabelecimento da União Econômica da Oeco[3] 
[4], pelo qual foi criado um espaço financeiro e econômico que permite o livre movimento de bens, 
pessoas e capitais, a harmonização de políticas monetárias e fiscais e a adoção de uma abordagem 
comum em relação ao comércio, à saúde, à educação, ao meio ambiente, assim como de setores-
chave como agricultura, turismo e energia.
A Oeco é dirigida pelos chefes de governo de todos os seus países-membros, com o apoio do 
Comitê de Relações Exteriores, de Defesa e Segurança, de Assuntos Econômicos e da Secretaria da 
Oeco, o órgão administrativo com sede em Castries, Santa Lúcia 
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11145.pdf
http://www.oecs.org/regional-integration/press-releases/745-oecs-member-states-achieve-historic-milestone-ahead-of-52nd-authority-meeting-


10ª semana da agricultura do Caribe 

[1] CARICOM's Selected Economic Indicators, 1997, 2002 – 2006
[2] “A Aliança para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e do Meio Rural” é integrada pela 
Secretaria da Caricom, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a Food and 
Agricultural Organization (FAO) e o Caribbean Agricultural Research and Development Institute (Cardi).

Com o tema “Segurança Alimentar e Nutricional no Caribe em um Clima mutante: A experiência da 
ilha natural” foi realizada a décima edição da Semana da Agricultura do Caribe, em Roseau, 
Dominica de 9 a 15 de outubro.
O encontro teve o objetivo de analisar os desafios que a região deve enfrentar e as formas como os 
países-membros poderiam gerar sinergias, para enfrentar as necessidades comuns em matéria de 
segurança alimentar. Com esse fim, reuniram-se os ministros de agricultura do Caribe, organismos 
nacionais, regionais e internacionais, representantes do setor privado e acadêmico e mulheres 
rurais da região.
O setor agrícola perdeu participação nas economias caribenhas nos últimos anos: em 1997 
representava 6,3% do produto bruto da região, enquanto em 2006 apenas explicou 3,2%. Só na 
Jamaica e na Guiana a agricultura mostra relevância dentro da economia, onde a participação foi de 
39,6% e 15,2% do PIB em 2006, respectivamente.[1]
A Semana da Agricultura é realizada anualmente desde 1999, com o patrocínio da “Aliança para o 
Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e do Meio Rural”[2], um mecanismo lançado em 2000, 
no qual os principais atores envolvidos no desenvolvimento agrícola e rural da região pudessem 
encontrar um espaço de diálogo no qual tratar este tema de importância crítica para a região.

Para mais informações acesse os links: [1]; [2]; [3]
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11127.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11155.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11156.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11157.pdf


América Central: gestões ativas em matéria 
comercial

Costa Rica – Colômbia: terceira rodada de negociações

Os principais avanços da terceira rodada de negociação entre a Costa Rica e a Colômbia para 
alcançar um Tratado de Livre Comércio (TLC) ocorreram no setor de acesso a mercados e regras de 
origem.
Como foi publicado na Carta Mensal INTAL N°194, os grupos negociadores se reuniram de 22 a 25 
de outubro em Cali, Colômbia. No encontro foram acordados 41 capítulos de acesso a mercados de 
bens e as regras de origem para 70 capítulos.
Para a quarta rodada de negociações – a ser realizada no mês de janeiro na Costa Rica – ficam 
pendentes as condições de ingresso dos principais produtos defensivos e ofensivos.

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

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Aproximação da América Central com os países andinos”, Carta Mensal N°194.
• BID-INTAL. “Agenda comercial centro-americana é bem variada”, Carta Mensal N°192

Análise de uma potencial negociação com a República da Coreia

Representantes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala e Panamá se reuniram com 
funcionários da República da Coreia em 16 de outubro. O objetivo do encontro foi analisar a 
possibilidade de o bloco centro-americano e o país asiático negociarem um tratado de livre 
comércio (TLC).
Além dos aspectos técnicos, na reunião foram tratados temas relativos ao comércio e ao 

América Central
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=99cc3e07-9a0d-4294-845f-fd5f60dbcecd&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=99cc3e07-9a0d-4294-845f-fd5f60dbcecd&lang=pt
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/octubre/CP-1494.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/octubre/CP-1491.aspx
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=99cc3e07-9a0d-4294-845f-fd5f60dbcecd&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=fc003037-dd74-465f-a008-f2082441358f&lang=pt


investimento, e foi analisado um estudo de factibilidade realizado em conjunto. Nesse estudo se 
destaca a complementaridade das economias, o que daria lugar a uma relação comercial benéfica 
para ambas as partes.
Nos últimos dez anos o fluxo de comércio entre esse grupo de países centro-americanos e a 
República de Coreia se ampliou notavelmente, impulsionado, em sua maior parte, pelas compras 
das economias do istmo ao seu par asiático (Gráfico 1). Em 2011, o intercâmbio total foi de cerca 
de US$ 1,2 bilhão, um valor que quase triplica o total de 2001.
A Guatemala é o principal exportador da sub-região para a Coreia, seguida por Honduras (43,9% e 
24,4% em 2011, respectivamente). Entre os dez produtos mais relevantes que a Guatemala envia 
para o mercado coreano – e que explicam a metade de suas vendas – destacam-se os primários, 
entre eles café, açúcar de cana ou beterraba, bananas, óleos crus de petróleo, noz moscada, óleo de 
palma e borracha natural – embora também exporte certos medicamentos e inseticidas e raticidas. 
As vendas de Honduras estão mais concentradas: 80% são explicados pelo café e os 10% 
adicionais pelos minérios de zinco e seus concentrados.
Por outro lado, o Panamá é o país que mais importa dessa origem (33,7% em 2011), seguido pela 
Costa Rica e pela Guatemala (23,3% e 20,1%, respectivamente). A metade das compras do Panamá 
e da Costa Rica à Coreia está relacionada com a indústria automobilística e de maquinaria (carros, 
pneus, aparelhos de elevação, escavadeiras, etc.), enquanto no caso da Guatemala as compras 
estão mais diversificadas e o setor automotivo tem menor importância. Os óleos de petróleo, além 
de outras manufaturas como telefones e medicamentos, destacam-se entre as principais 
importações.
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As oportunidades para as economias centro-americanas no mercado sul-coreano, de 48 milhões de 
habitantes com um PIB per capita de US$ 20.000, são amplas, especialmente para as matérias-
primas.
A Coreia também importa componentes eletrônicos para suas exportações – a Costa Rica, com os 
envios de circuitos eletrônicos é o único país que participa dessas compras -, assim como 
maquinaria e produtos siderúrgicos. Neste caso, os cinco países já exportam refugos e desperdícios 
de metais.
Desde 2003 o governo da Coreia realiza o “Promotion Roadmap”, um programa que busca 
diversificar os destinos de exportação. Atualmente tem acordos vigentes com países asiáticos 
(Cingapura, Índia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático - Asean, sigla em inglês), os 
Estados Unidos, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, sigla em inglês) e a União 
Europeia, e na região, com o Chile e o Peru. Além disso, tem várias negociações em andamento, 
entre as quais com a Colômbia, e intenções expressas de negociar com o México, o Mercosul e a 

Fonte: Sieca e DataIntal (Panamá) Nota: não inclui maquila

Gráfico 1. Evolução do comércio de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras e Panamá com a República da Coreia

US$ milhares
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América Central. As economias centro-americanas esperam poder negociar um acordo de última 
geração com a República da Coreia, que não apenas inclua o comércio de bens, mas também 
serviços, investimento e cooperação, entre outros temas.
O Ministério das Relações Exteriores e do Comércio da República da Coreia destaca a importância 
de criar laços com a América Latina, levando em conta os recursos estratégicos em energia, 
mineração e alimentos que ela pode fornecer.

Mais informações no link.

Fonte:

• TELIAS, Diego. "Corea del Sur: la política comercial y una oportunidad para América Latina", 
Letras Internacionales, Ano 6, N° 151, 31 de maio de 2012.

Entra em vigor o Tratado de Promoção Comercial entre Panamá e Estados Unidos

No dia 31 de outubro passado entrou em vigência o acordo comercial que o Panamá havia assinado 
com os Estados Unidos em 2007, depois de terem sido sancionadas as leis em matéria de 
propriedade intelectual e patentes, que o governo do país norte-americano pedia como requisito 
para implementar o Tratado de Promoção Comercial (TPC). Além disso, os dois países adotaram um 
Acordo de Intercâmbio de Informação Tributária para acalmar as inquietações que versavam sobre 
a reputação de Panamá como paraíso fiscal.
O governo centro-americano demorou um ano para cumprir as solicitações, já que, como foi 
publicado na Carta Mensal INTAL N°183, o Congresso dos Estados Unidos tinha ratificado o TPC em 
outubro de 2011.
Os produtos panamenhos já entravam nos Estados Unidos sem tarifas por meio do Sistema 
Generalizado de Preferências (SGP). Então, segundo o Ministério de Comércio e Indústrias do 
Panamá, as oportunidades para o país se concentraram principalmente nas áreas de investimento e 
serviços. O acordo permitirá que 84% das mercadorias norte-americanas ingressem no Panamá 
sem tarifas de importação e o restante terá uma desoneração gradual entre dez e 15 anos, para 
produtos industriais e agrícolas, respectivamente. Hoje, cerca de 50% das exportações agrícolas 
norte-americanas enfrentam uma tarifa média de 15%. Segundo o Escritório do Representante 
Comercial dos Estados Unidos, o país poderá exportar US$ 12 bilhões mais para o Panamá graças 
ao acordo, além da potencialidade de ter acesso ao setor de serviços do país centro-americano. 
Além disso, o TPC tem uma importância estratégica relacionada com o canal do Panamá, levando 
em conta que dois terços do comércio que transita por ele têm como origem ou destino final os 
Estados Unidos.
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Nos últimos anos as importações do Panamá oriundas dos Estados Unidos cresceram notavelmente: 
entre 2006 e 2011 dobraram, atingindo um valor máximo de US$ 2,827 bilhões. No entanto, a 
economia centro-americana não conseguiu aumentar a colocação de seus produtos no mercado 
norte-americano. Em 2008 havia exportado US$ 435 milhões e em 2011 as vendas apenas 
superaram os US$ 160 milhões (Gráfico 2).
Os principais produtos exportados do Panamá para os Estados Unidos são açúcar de cana e 
pescado fresco ou refrigerado, que explicam a metade das remessas, seguidos de crustáceos, 
bananas, café, tâmaras, figos e abacaxis e desperdícios e refugos de alumínio. Pelo lado das 
importações, estas não só se encontram mais diversificadas como também são em sua maioria bens 
manufaturados.

As etapas mais relevantes das negociações se encontram detalhadas na ferramenta Instrumentos 
Jurídicos de Integração do site do Intal.

Fonte: DataIntal

Gráfico 2. Evolução do comércio do Panamá com os Estados Unidos

US$ milhões
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El Salvador se aproxima dos países andinos

Durante o mês de outubro foram realizados encontros para aprofundar as relações comerciais com 
a Colômbia e o Equador.
Os ministros de Economia de El Salvador e Colômbia se reuniram em 30 de outubro para avaliar 
ações que permitam aumentar os fluxos de comércio e investimento entre os dois países. Assim, 
afirmaram a necessidade de aprofundar o acordo comercial vigente desde fevereiro de 2010, 
incorporando novos produtos ao livre comércio e acelerando a desoneração já prevista de outros. O 
comércio bilateral alcançou em 2011 os US$ 185 milhões, com um déficit para El Salvador 
explicado principalmente pelas compras de petróleo e derivados da Colômbia. Os envios 
salvadorenhos para o mercado colombiano são em sua maior parte têxteis.

Mais informações no link.

As relações com o Equador estão na etapa de negociações. De 17 a 19 de outubro foi realizada a 
segunda rodada de negociação para um Acordo de Alcance Parcial (AAP) de Complementação 
Econômica entre El Salvador e o país andino.
No encontro conseguiram concluir a redação de 60% do texto normativo e houve importantes 
avanços em matéria de medidas sanitárias e fitossanitárias, cooperação, defesa comercial e 
disposições institucionais.
Em novembro será realizada uma rodada para negociar o acesso a mercados e as regras de origem, 
enquanto os temas sensíveis serão discutidos na rodada de encerramento em San Salvador, no mês 
de dezembro.

Mais informações no link.

Textos sobre o assunto:

• BID–INTAL. “Agenda comercial centro-americana é bem variada”, Carta Mensal N°192, 
agosto de 2012.

Quarta rodada de negociações da América Central com a Aelc

As delegações de Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá se reuniram em Genebra, Suíça, com 
a equipe da Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc), formada pela Suíça, Liechtenstein, 
Noruega e Islândia.
No encontro realizado de 29 de outubro a 2 de novembro, foram conquistados importantes avanços 
em matéria de disposições normativas e acesso a mercados. Os resultados mais relevantes se 
encontram detalhados no seguinte link.
A próxima rodada será realizada na Guatemala em dezembro, quando se espera concluir as 
negociações.

Mais informações no link.
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Textos sobre o assunto:

• BID–INTAL. “América Central e Panamá discutem possível tratado de livre comércio com a 
Aelc”, Carta Mensal N°176, abril de 2011.

• BID–INTAL. “1ª Rodada de Negociações entre a Associação Europeia de Livre Comércio e a 
Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá”, Carta Mensal N°187, março de 2012.

• BID–INTAL. “Várias frentes nas negociações comerciais externas da América Central”, Carta 
Mensal N° 190, junho de 2012.

• BID–INTAL. “EFTA e Canadá no foco das negociações comerciais centro-americanas”, Carta 
Mensal N°193, setembro de 2012.
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Entrada em vigência do Acordo de Alcance 
Parcial entre Colômbia e Venezuela

Em 19 de julho entrou em vigor o Acordo de Alcance Parcial (AAP) entre a Colômbia e a Venezuela. 
O acordo foi assinado pelos presidentes dos dois países em novembro de 2011, e seus anexos em 
abril de 2012.
O objetivo principal do APP é regular a atividade bilateral comercial entre os dois países. Cabe 
destacar que depois da denúncia por parte da Venezuela do Acordo de Cartagena, constitutivo da 
Comunidade Andina de Nações (CAN), em 22 de abril de 2006, as preferências tarifárias entre os 
países se mantiveram por cinco anos adicionais como parte do regime de liberação. Após finalizado 
esse período, quando as preferências deviam caducar, voltaram a ser negociadas bilateralmente 
até a entrada em vigor do AAP.
Com o Acordo volta a se consolidar a relação comercial entre dois sócios naturais que 
compartilham uma fronteira de 2.219 quilômetros. O AAP, negociado sob o parâmetro normativo da 
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), dá preferências tarifárias recíprocas aplicáveis 
ao comércio bilateral. O tratamento preferencial está definido com base no comércio histórico 
entre ambos os países, o qual considera a totalidade das subpartidas do intercâmbio comercial 
entre 2006 e 2010 (Anexo I) e inclui cerca de 4.921 produtos originários da Colômbia e 4.713 da 
Venezuela. Além disso, fica estabelecido o marco jurídico no tocante a regras de origem (Anexo II); 
normas técnicas (Anexo III); medidas sanitárias e fitossanitárias (Anexo IV); medidas de defesa 
comercial (Anexo V) e um mecanismo de solução de controvérsias (Anexo VI).
No Gráfico 1 é apresentada a evolução comercial entre a Colômbia e a Venezuela entre 2000 e 
2012. Observa-se uma relação bilateral oscilante, tendo seu ponto mais alto em 2008 e 
enfrentando depois uma brusca queda pela crise internacional. Com o acordo, espera-se incentivar 
o dinamismo do intercâmbio comercial e contribuir para estreitar ainda mais as relações bilaterais. 
O saldo comercial tem sido favorável à Colômbia.

Comunidade Andina
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Os principais produtos que a Colômbia exportou para a Venezuela em 2011 foram gás de petróleo e 
demais hidrocarbonetos gasosos (18,2% das exportações totais), artigos de confeitaria sem cacau 
(4,7%), papel do tipo utilizado para papel higiênico e papéis similares (3%) e polímeros de 
propileno (2,9%). Por outro lado, a Colômbia importa da Venezuela produtos laminados planos de 
ferro ou aço não ligados (15,3% das exportações totais), hidrocarbonetos acíclicos (15,1%), adubos 
minerais ou químicos nitrogenados (10,2%) e óleos de petróleo ou de minério betuminoso, exceto 
óleos crus (9,0).

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Renovadas as preferências tarifárias da Venezuela com o Peru e a Colômbia”, 
Carta Mensal No 183. Novembro de 2011.

Nota: Os dados de 2012 correspondem ao período janeiro-setembro. Fonte: Departamento 
Administrativo Nacional de Estatísticas (Dane), Colômbia.

Gráfico 1: Evolução do comércio da Colômbia com a Venezuela

US$ milhões
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Equador apresenta Plano de Trabalho de 
comércio da CAN

No âmbito da 109ª Reunião Ordinária da Comissão da Comunidade Andina de Nações (CAN), em 6 
de novembro passado, o vice-ministro de Comércio Exterior do Equador, Francisco Rivadeneira, 
apresentou o plano de trabalho em matéria comercial que o país aplicará durante sua presidência 
Pro Tempore no próximo ano.
Os eixos principais do Plano de Trabalho são: 1) desenvolvimento agropecuário; 2) 
desenvolvimento industrial; 3) promoção das exportações e regulação do comércio; 4) 
conectividade sub-regional; 5) promoção do turismo; 6) tratamento das assimetrias e questões 
transversais. A respeito do primeiro ponto, Rivadeneira destacou o objetivo de promover a 
segurança alimentar e fortalecer a sanidade agropecuária, o desenvolvimento rural, e a certificação 
de bens agropecuários orgânicos. No âmbito industrial, o objetivo é promover a 
complementaridade industrial e de encadeamentos produtivos. Além disso, para agilizar o turismo 
é proposta a estruturação de pacotes turísticos sub-regionais. Quanto à conectividade sub-regional, 
busca-se aprofundar a conectividade energética, de telecomunicações e de transporte na sub-
região. Por último, pretende-se reduzir as assimetrias econômicas e os desequilíbrios das balanças 
comerciais e avaliar as perspectivas de convergência e complementaridade entre a CAN e outros 
processos de integração.
Além disso, durante a reunião, os ministros e o vice-ministro dos países andinos aprovaram normas 
comunitárias que facilitarão o comércio internacional e darão impulso à ciência e à tecnologia. 
Entre essas normas encontra-se a que faculta o uso de certificados de origem digital no comércio 
internacional, o que se espera que agilize o intercâmbio entre os países. Também foi aprovada a 
Agenda Temática Andina de Ciência e Tecnologia, que impulsiona programas e projetos para 
melhorar a gestão institucional dos Países-Membros, a transferência de tecnologias e a abertura de 
linhas de apoio para o intercâmbio de experiências em boas práticas e o fortalecimento das 
capacidades técnicas e operacionais das comunidades científicas e tecnológicas da sub-região.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Atividades da CAN”, Carta Mensal No 192, agosto de 2012.
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Mercosul-UE: Nova rodada de negociações 
e fim do SGP

Recentemente aconteceram dois fatos relevantes nos vínculos comerciais entre o Mercosul e a 
União Europeia (UE).
Por um lado, de 22 a 26 de outubro foi realizada em Brasília uma nova rodada de negociações entre 
o Mercosul e a UE para a assinatura de um acordo de associação entre os dois blocos. Foram 
discutidos assuntos relativos aos três pilares que o acordo teria: político, de cooperação e de 
comércio. No tocante aos dois primeiros, foram estabelecidas as bases comuns para avançar em 
futuras negociações. Sobre o terceiro, vários grupos de trabalho apresentaram novas propostas. 
Destacam-se certos avanços sobre serviços e estabelecimento, alfândegas, facilitação do comércio 
e compras governamentais.
As negociações entre o Mercosul e a UE foram lançadas em 2000, embora previamente já 
existissem conversações bilaterais, e foram suspensas em 2004, devido à impossibilidade de 
aproximar posições sobre alguns temas. Apesar de as tratativas terem sido recomeçadas em 
meados de 2010, nas reuniões realizadas a partir desse momento não se registraram progressos 
significativos porque continuam existindo grandes diferenças nas posições de ambos os blocos. Por 
um lado, os países do Mercosul tentam conseguir que a UE melhore a sua oferta em matéria de 
acesso ao mercado europeu para os produtos agropecuários primários e processados, assim como a 
eliminação dos subsídios à exportação e à produção (a UE só aceita discutir esses pontos no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio). Por outro, a UE exige do Mercosul uma maior 
abertura em matéria industrial, de serviços e de compras governamentais.
A próxima rodada de negociações será realizada em Santiago, Chile, em janeiro de 2013 no âmbito 
da Reunião Ministerial Mercosul-UE.
Em 2011 as exportações do Mercosul (incluindo a Venezuela) para a UE foram de € 55,1 bilhões, 
enquanto as importações dessa origem foram de cerca de € 50,7 bilhões, dando lugar a um 
superávit a favor do bloco sul-americano de aproximadamente € 4,4 bilhões. Com exceção da 
Venezuela, todos os países do Mercosul registram excedentes no intercâmbio com a UE (Gráfico 1). 
Cabe apontar que, enquanto em 1998 a UE era o principal destino das exportações e origem das 

MERCOSUL
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O padrão de comércio do Mercosul com a UE é claramente de tipo interindustrial: o bloco sul-
americano exporta produtos básicos e manufaturas baseadas em recursos naturais e importa bens 
industriais da UE. Como se observa no Gráfico 2, os produtos agropecuários primários e 
processados (incluindo os da pesca) e os combustíveis e minérios representam, respectivamente, 
45,6% e 29,4% dos envios do Mercosul para o mercado europeu. No caso das importações da UE, 
destacam-se maquinaria e equipamento de transporte (49,1%) e produtos químicos (21,4% do 
total).

importações do bloco sul-americano, na atualidade perdeu essa posição e foi superada pela Ásia.

Fonte: Comissão Europeia.

Gráfico 1. Comércio dos países do Mercosul com a UE

Em bilhões de euros. Dados de 2011
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Por outro lado, a Comissão Europeia anunciou a suspensão das concessões comerciais no âmbito 
do Sistema Generalizado de Preferências (SGP) para vários países, entre os quais se encontram 
Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela a partir de 2014. Isso se deve à aprovação da proposta 
apresentada em meados de 2011, em que se excluem do esquema preferencial as economias que 
foram qualificadas pelo Banco Mundial como economias de renda alta ou média-alta.
O outro país latino-americano afetado por essa medida é Cuba. Além disso, os benefícios do SGP 
serão substituídos pelo acesso livre de tarifa no âmbito de acordos comerciais com a UE no caso de 
outros países, entre os quais se encontram México e os do Cariforum (Belize, St. Kitts e Nevis, 
Bahamas, República Dominicana, Antigua e Barbuda, Dominica, Jamaica, S. Lúcia, S. Vicente e 
Granadinas, Barbados, Trinidad e Tobago, Granada, Guiana e Suriname). O SGP continuará dando 
acesso preferencial a 89 países, entre os quais alguns da América Latina e do Caribe (Bolívia, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai e Peru).

Fonte: Comissão Europeia.

Gráfico 2. Comércio do Mercosul com a UE por tipo de produto

Em bilhões de euros. Dados de 2011
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Acompanhamento da agenda interna e externa”, Carta Mensal INTAL N°187, 
março de 2012. 

• BID-INTAL. “Negociações Mercosul-UE”, Carta Mensal INTAL N°179, julho de 2011.
• BID-INTAL. “Novas medidas comerciais nos países desenvolvidos podem afetar a América 

Latina”, Carta Mensal INTAL N°179, julho de 2011.
• BID-INTAL. “Poucos avanços na negociação Mercosul-UE”, Carta Mensal INTAL N°177, maio 

de 2011.
• BID-INTAL. “Sem avanços significativos nas negociações Mercosul-UE”, Carta Mensal INTAL 

N°176, abril de 2011.
• BID-INTAL. “Nova rodada de negociações Mercosul-UE”, Carta Mensal INTAL Nº 171, 

novembro de 2010.
• BID-INTAL. “Primeira reunião Mercosul-UE depois do relançamento das negociações”, Carta 

Mensal INTAL Nº 167, julho de 2010.
• BID-INTAL. “As negociações e os Acordos de Associação entre a América Latina e o Caribe e 

a UE”, Carta Mensal INTAL Nº 165, maio de 2010.
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Brasil e Uruguai aprofundam vínculos 
bilaterais

Em outubro e novembro foram realizadas duas reuniões, uma em Montevidéu e outra em Brasília, 
dos Subgrupos de Trabalho para a Integração Produtiva e Livre Circulação de Bens e Serviços entre 
o Brasil e o Uruguai.
Por um lado, foram mantidas conversações sobre integração produtiva relacionada com a geração 
de energia eólica, indústria naval, produção de petróleo e gás, indústria automotiva e 
biotecnologia/nanotecnologia.
Por outro, foram definidas agendas de curto, médio e longo prazos para avançar para a livre 
circulação de bens e serviços. A lista de prioridades de curto prazo inclui objetivos e 
institucionalidade, um mecanismo de consultas bilaterais, medidas sanitárias e fitossanitárias, 
produtos sujeitos a vigilância sanitária, regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da 
conformidade, procedimentos alfandegários simplificados e um mecanismo de solução de 
controvérsias. Sobre os três primeiros temas foram apresentadas propostas que serão consideradas 
pelos presidentes.
Os países começarão a trabalhar nas agendas de médio e longo prazos a partir das reuniões 
subsequentes. O próximo encontro destes Subgrupos de Trabalho deverá acontecer em 27 de 
novembro no Rio de Janeiro.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Atividade das agendas bilaterais em clima de esfriamento do comércio”, Carta 
Mensal INTAL N°192, agosto de 2012.
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Integração Física: Prioridades da Celac e 
da Cúpula Ibero-Americana

De 24 a 26 de outubro foi realizada em Santiago do Chile a 1ª Reunião Ministerial sobre 
Infraestrutura para a Integração Física do Transporte, as Telecomunicações e a Integração 
Fronteiriça da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).
A Celac foi constituída em fevereiro de 2010 e entrou em funcionamento em dezembro de 2011, 
durante a Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo realizada em Caracas, Venezuela. 
Fazem parte desta instituição regional os 33 Estados da América Central, do Caribe e da América do 
Sul. Atualmente a Presidência Pro Tempore é exercida pelo Chile.
O propósito da reunião foi acordar o “Plano de Ação de Santiago”, que será colocado para 
apreciação dos Chefes de Estado e de Governo na 1ª Cúpula da Celac, que se realizará em 27 e 28 
de janeiro de 2013, também em Santiago do Chile.
Durante a reunião, que contou com delegações de todos os países da Celac, realizaram-se 
exposições, painéis, debates e mesas redondas, abordando temas como: iniciativas regionais de 
infraestrutura, convergência dos sistemas de regulamentação de transporte, banda larga para o 
desenvolvimento, integração fronteiriça, integração para o transporte aéreo interregional e 
serviços portuários.
O Ministro de Obras Públicas do Chile destacou que as iniciativas de infraestrutura, tanto física 
quanto nas telecomunicações e na integração aeroportuária, incluiriam cerca de 500 projetos com 
um valor superior a US$ 160 bilhões.
Cabe mencionar que os mandatários da Celac deram instruções para reforçar o apoio às iniciativas 
de infraestrutura regionais em andamento, assim como para acelerar a convergência dos sistemas 
de regulamentação e controle do transporte e avançar no intercâmbio de experiências bem-
sucedidas. Entre essas se encontram o Projeto Mesoamérica - na sub-região centro-americana -, o 
Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) – no âmbito da Unasul - e os 
projetos da Comunidade do Caribe (Caricom).
Em especial, o Cosiplan vem trabalhando na sub-região nos âmbitos que a Celac colocou para 
avançar em nível regional. Entre eles, destacam-se a integração física, transporte, 
telecomunicações e integração fronteiriça.
Nesse marco, o Cosiplan é a instância de discussão política e estratégica para implementar a 
integração da infraestrutura regional dos países-membros da Unasul. A carteira do Cosiplan contém 
544 projetos que abrangem transporte, energia e comunicações, com um investimento estimado de 
US$130,139 bilhões, dos quais 74 foram concluídos e 168 se encontram em execução.
O BID é membro do Comitê de Coordenação Técnica e apoia diretamente a Iniciativa IIRSA, 
integrada desde 2009 ao Cosiplan, mediante assessoria técnica, estudos, metodologias, 
capacitação e financiamento de projetos.
Até dezembro de 2010, o BID financiou 28 projetos da carteira do Cosiplan estimados em US$ 
8,871 bilhões com um aporte do Banco de US$ 2,832 bilhões. No período 2011-2012, e alinhado 
com seu forte compromisso com a integração regional refletido no Nono Aumento de Capital, o BID 
aumentou sua contribuição para o financiamento dessa carteira em 60%, totalizando US$ 4,552 
bilhões.
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Mais informações sobre o Cosiplan estão disponíveis no site www.iirsa.org

Fontes:

• BID. “BID impulsa diálogo sobre la integración física de América del Sur entre países 
andinos, Chile y Brasil”, Noticias, 7 de noviembre de 2012.

• Proyecto Mesoamérica. “Proyecto Mesoamérica comparte experiencias en reunión 
Ministerial de CELAC sobre infraestructura”, Noticias, 23 de octubre de 2012.

Ibero-América busca potencializar os vínculos e diminuir as assimetrias

A 22ª Cúpula Ibero-Americana foi realizada em Cádiz, Espanha, nos dias 16 e 17 de novembro, com 
o lema: “Uma relação renovada no Bicentenário da Constituição de Cádiz”.
Segundo a Declaração assinada após o encontro, foram colocados seis eixos fundamentais nos 
quais se concentrará o esforço com o fim de potencializar os vínculos e diminuir as assimetrias 
entre a Comunidade Ibero-Americana:

a) o desenvolvimento econômico a serviço da cidadania;
b) o desenvolvimento da infraestrutura em âmbitos como o transporte, as telecomunicações, a 
energia e o uso e a gestão sustentável da água;
c) a promoção da micro, pequena e média empresa para aumentar a produtividade, a 
competitividade e a inovação;
d) o fortalecimento institucional;
e) a educação e o impulso do espaço cultural ibero-americano;
f) o impulso à criação de trabalho decente.

Entre estas diretrizes cabe destacar que o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Luis Alberto Moreno, anunciou em Cádiz a outorga de créditos e garantias de US$ 420 
milhões para facilitar o crescimento e a internacionalização das médias empresas na América 
Latina e no Caribe.[1] O BID oferecerá, por um lado, US$ 70 milhões a bancos comerciais que 
queiram ampliar suas linhas de financiamento para que esse tipo de empresas possa exportar ou 
investir no exterior, e, por outro, terá US$ 350 milhões disponíveis para garantias por meio de 
bancos locais, para as empresas que participem de licitações internacionais para a prestação de 
serviços.
Na mesma linha, o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) anunciou novas linhas de 
crédito e financiamento para o apoio às pequenas e médias empresas. Além disso, o CAF 
apresentou seu relatório anual sobre “A Infraestrutura para o Desenvolvimento Integral da América 
Latina” (IDeAL), que propõe diretrizes para o desenvolvimento da infraestrutura para cidades 
inclusivas, competitivas e sustentáveis e a infraestrutura como veículo para melhorar a inserção 
internacional das economias da região nos mercados de alimentos.
Por último, durante a reunião foi sugerido estabelecer que as cúpulas, que vêm sendo realizadas 
anualmente desde 1991, se transformem em bianuais. Para isso, o ex-presidente chileno Ricardo 
Lagos ficou responsável pela realização de um relatório com recomendações para revitalizar o atual 
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sistema de cúpulas e reformar a Secretária Geral Ibero-Americana, o qual será aprovado durante a 
próxima Cúpula de 2013 no Panamá.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Transformação do Estado e desenvolvimento na Cúpula Ibero-Americana”, 
Carta Mensal N° 183, novembro de 2011.
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Pequenos países da região conseguem 
nova prorrogação para os programas de 

zonas francas e incentivos fiscais à 
exportação 

O Comitê de Subvenções e Medidas Compensatórias da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
aprovou em 23 de outubro passado a última prorrogação para os programas de subvenções à 
exportação para 19 países em desenvolvimento.
Entre os beneficiados, 15 são da América Latina e do Caribe: Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, 
Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica, Panamá, República Dominicana, 
St. Kitts e Nevis, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia e Uruguai.
A prorrogação terminará em 31 de dezembro de 2013, dando aos países um prazo de dois anos para 
a eliminação gradual dos programas.
A importância destes programas, especificamente os de zonas francas, para os países da região e 
em especial para os centro-americanos é notável. Segundo dados de 2006, as zonas francas 
empregavam 5 milhões de pessoas e representavam para a maior parte dos países do istmo cerca 
de 50% de suas exportações.

Fonte:

• OMC. “Se concede la última prórroga para los programas de subvenciones a la exportación 
de 19 países en desarrollo”, Noticias, 23 de outubro de 2012.

• OIT. “La base de datos de la OIT sobre las Zonas Francas Industriales”, Actividades 
Sectoriais, Genebra, 2007.
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Concluída oficialmente a disputa pela 
banana

Depois de 19 anos, em 8 de novembro passado finalizou-se o conflito mais longo da história da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), depois que a União Europeia (UE) e dez países latino-
americanos[1] assinaram um acordo sobre o comércio de banana. Os compromissos da UE incluem 
o Acordo de Genebra, que, apesar de ter sido assinado em dezembro de 2009, exigia a ratificação 
por parte dos países envolvidos e do Parlamento Europeu, assim como a sanção da normativa 
necessária para sua implementação na UE. Por sua vez, os países latino-americanos aceitaram a 
redução tarifária da UE como definitiva e se comprometeram a não apresentar objeções relativas a 
este tema se for cumprido o pactuado.
Cabe recordar que a disputa começou em 1993, quando Colômbia, Costa Rica, Guatemala, 
Nicarágua e Venezuela acionaram a UE no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e 
Comércio (GATT, sigla em inglês, hoje OMC) pelo acesso preferencial outorgado à banana originário 
dos países da África, do Caribe e do Pacífico (ACP). Outros países se somaram posteriormente à 
reclamação.
Segundo o acordado, a tarifa de €176 por tonelada de banana importada deverá cair até ficar em 
€114 a partir de 2017, de acordo com o cronograma do Gráfico 1. No entanto, se não foram 
acordadas as modalidades nas negociações de agricultura na Rodada de Doha antes de 31 de 
dezembro de 2013, a redução das tarifas durante os anos seguintes poderia demorar até mais dois 
anos.
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[1] Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Venezuela. O 
Peru não assinou o acordo porque só participou de algumas negociações pontuais.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Parlamento Europeu põe fim à ‘guerra da banana’”, Carta Mensal INTAL N°174, 
fevereiro de 2011. 

• BID-INTAL. “Continua o conflito com a UE sobre a tarifa de banana”, Carta Mensal INTAL N
°144, julho de 2008.

• BID-INTAL. “Negociações pelo acesso ao mercado europeu da banana”, Carta Mensal INTAL 
N°160, dezembro de 2009.

Fonte: OMC.

Gráfico 1. Cronograma para a tarifa de importação da banana na UE

€ por tonelada
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G20: o dilema entre reformas fiscais e 
sustentação da demanda 

Durante a última reunião de Ministros de Bancos Centrais e Governadores do G20, realizada na 
cidade do México em 5 de novembro, foi apresentado um panorama pouco encorajador sobre uma 
rápida recuperação da economia mundial. Os funcionários de finanças assinalaram em sua 
Comunicação Conjunta que o crescimento mundial continua sendo modesto devido à falta de 
implementação de alguns programas de política complexos na Europa, a problemas de 
financiamento orçamentário no Japão e pelo possível forte corte no gasto público dos Estados 
Unidos.
A declaração enfatiza a necessidade de continuar com as reformas fiscais e financeiras da União 
Europeia e, em particular, com a implementação de um mecanismo único de supervisão bancária, 
que seria realizado em 2013. Com o objetivo de apoiar o crescimento e o equilíbrio financeiro 
global, os países se comprometeram a evitar as desvalorizações competitivas e avançar para 
sistemas de tipo de câmbio determinados pelo mercado. Além disso, na medida do possível, os 
países desenvolvidos evitarão realizar fortes contrações das finanças públicas e continuarão 
sustentando a demanda mundial e a recuperação da economia.
Em suma, no G20 os funcionários reconheceram que falta muito caminho a percorrer para alcançar 
os objetivos de recuperar a confiança, estabilizar os mercados e impulsionar o crescimento sólido e 
de longo prazo.
Cabe mencionar que estiveram ausentes da reunião grandes figuras da economia mundial como o 
secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, o ministro da Fazenda brasileiro, Guido 
Mantega, o presidente do BCE, Mario Draghi, e altos representantes do governo da China.
No último dia de novembro encerra-se a presidência mexicana do Grupo, que passará para as mãos 
da Federação Russa.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Apesar das restrições crescentes ao comércio, o G-20 se compromete a 
combater o protecionismo”, Carta Mensal No191, julho de 2012.

• BID-INTAL. “Reunião do G-20 em Toronto, Canadá”, Carta Mensal No167, julho de 2010.
• BID-INTAL. “Países do G-20 se preparam para Cúpula de Los Cabos”, Carta Mensal No189, 

maio de 2010.
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Integração regional e políticas migratórias 
na América Latina

No dia 9 de outubro foi realizada em Buenos Aires uma Jornada sobre Integração Regional e 
Políticas de Migrações Internacionais. O encontro foi organizado pelo Conselho Argentino para as 
Relações Internacionais (CARI) e o Instituto de Políticas de Migrações e Asilo (IPMA) da 
Universidade Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
O objetivo foi tratar de aspectos vinculados às políticas migratórias dos países e os contextos de 
integração regionais. Dados os avanços de integração regional em diferentes partes do mundo, os 
países passaram a ter uma perspectiva de desenvolvimento humano das migrações em lugar de 
uma posição restritiva e de “securitização”.
A abertura esteve a cargo de Aníbal Jozami, reitor da UNTREF, e de Adalberto Rodríguez Giavarini, 
Presidente do CARI. Os palestrantes da parte da manhã foram Lelio Mármora, diretor do IPMA, que 
falou sobre a governabilidade migratória e os convênios regionais, e Antonio Izquierdo, da 
Universidade da Coruña, que expôs sobre a integração na Europa.
À tarde foram realizadas exposições em que se analisaram as características gerais dos processos 
de integração regional e sua relação com os convênios regionais sobre a circulação, residência e 
gestão migratória. A primeira palestra foi feita por Martín Arias Duval, Diretor Nacional de 
Migrações da Argentina, que falou sobre o Mercosul e a nova lei migratória argentina. Depois foi a 
vez de Guido Mendoza Fantinato, da Comunidade Andina, sobre a Região Andina: sua integração e 
política migratória. Mais tarde, Jorge Peraza Breedy, da OIM, fez sua apresentação sobre a 
integração da América Central. O encerramento foi realizado por Rubén Buira, diretor-geral de 
Assuntos Consulares da Argentina.
Estas jornadas se somam a outros âmbitos de discussão que os países têm para trocar opiniões 
sobre as políticas migratórias e a integração regional. Entre esses espaços estão o Fórum Andino de 
Migrações, o Fórum Especializado Migratório do Mercosul (FEM), e o que reúne as duas sub-
regiões, a Conferência Sul-Americana de Migrações (CSM).
O 3º Fórum Andino de Migrações foi realizado em Quito nos dias 4 e 5 de outubro. Em sua 
Declaração final está proposta, entre outros temas, a adoção do Plano Andino de Desenvolvimento 
Humano para as Migrações, como instrumento-chave no processo de integração para a promoção e 
proteção dos direitos das pessoas migrantes. Os resultados dessa declaração foram apresentados 
posteriormente na 12ª Conferência Sul-Americana de Migrações.
A 12ª CSM foi realizada em Santiago do Chile de 4 a 6 de novembro de 2012, e no eixo temático 2, 
em que se trata das migrações e dos processos de integração regional, recebem-se as declarações 
finais do FEM e do Foro Andino para sua incorporação e convergência para o aprofundamento da 
integração da região. Na sua declaração registra-se o “Projeto de decisão para a incorporação da 
CSM à estrutura da Unasul” apresentado pela Unasul no Peru para avançar no estreitamento das 
relações entre a CSM e a Unasul.
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Setor de Integração e Comércio

Visite o número mais recente do Boletim do Setor de Integração e Comércio para mais atividades, 
eventos e publicações (link).

Carta Mensal INTAL N° 195 - novembro 2012 - Todos os direitos reservados

43  

Boletim de notícias do 
INT

http://www.iadb.org/en/topics/trade/newsletter-int,6635.html


Carta Mensal INTAL N° 195 - novembro 2012 - Todos os direitos reservados

  44

Boletim de notícias do 
INT



Outras Atividades do BID

Carta Mensal INTAL N° 195 - novembro 2012 - Todos os direitos reservados



Carta Mensal INTAL N° 195 - novembro 2012 - Todos os direitos reservados

Outras Atividades do 
BID



BID promove o diálogo sobre a integração física da América do Sul entre os países andinos, Chile e 
Brasil (Só em espanhol). Link 
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BRICEÑO Ruiz, J.; RIVAROLA PUTIGLIANO, A.; CASAS GRAGEA, A. 
M. (2012) Integración latinoamericana y caribeña: política y 
economía. Madri: Fondo de Cultura Económica, 263 p.

A ideia de integração econômica e unidade regional tem uma longa tradição na América Latina, 
remontando inclusive aos anos anteriores à sua vida independente, cujo maior exemplo foi a 
proposta de Colombeia de Francisco de Miranda. Ao longo do século 19 as já implantadas 
repúblicas independentes mantiveram viva a ideia de unidade regional, o que conduziu a ações 
concretas como as convocações de Congressos americanos para criar Ligas ou uniões federais, bem 
como a uma ampla reflexão intelectual de pensadores como Juan Bautista Alberdi, José Maria 
Samper Agudelo, Justo Arosemena, Benjamín Vicuña Mackenna e José Martí. As primeiras décadas 
do século 20 presenciaram a emergência de um pensamento de unidade regional com um forte 
conteúdo de identidade e anti-imperialista, de que foram expressão José Enrique Rodó, Manuel 
Ugarte e Víctor Raúl Haya de la Torre. A partir da metade do século 20, surge, por um lado, uma 
ampla reflexão sobre a importância da integração regional no processo de desenvolvimento e 
transformação produtiva latino-americano. Destaca-se nesta tendência a Comissão Econômica para 
América Latina sob a liderança de Raúl Prebisch. Por outro lado, no âmbito político, surgem 
propostas que pleiteiam o desenvolvimento de um nacionalismo continental ou de uma maior 
autonomia regional, como, por exemplo, Juan Domingo Perón, Alberto Methol Ferré, Helio Jaguaribe 
e Juan Carlos Puig.
Neste livro de tríplice autoria realiza-se uma ampla revisão de todo esse acervo integracionista 
latino-americano, expressão de um pensamento próprio sobre a unidade regional que muitas vezes 
é negligenciado nos estudos e debates acadêmicos sobre o tema. Para isso conseguiu-se reunir um 
grupo de especialistas da Argentina, Brasil, México e Suécia, com uma importante trajetória no 
estudo da integração regional na América Latina, que apresentam contribuições seja a partir de 
uma perspectiva regional, como, por exemplo, os aportes do estruturalismo latino-americano ou a 
escola da dependência, ou de uma visão nacional, como os estudos sobre o pensamento 
integracionista no Brasil e no México. Os diversos capítulos, agrupados em três partes, que 
constituem este volume são verdadeiros estudos em profundidade das dimensões econômicas e 
políticas do pensamento latino-americano sobre a integração regional.
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O livro é dedicado à memória do pensador uruguaio Alberto Methol Ferré.
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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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* Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012. 
(2012). Caracas: SELA.

Título:Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012
Otros responsables:Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
SELA
Edición:Caracas: SELA, Octubre de 2012 [171 p.]
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><COMERCIO 
INTRARREGIONAL><COOPERACION INTERNACIONAL><DESARROLLO 
ECONOMICO><FACILITACION DEL 
COMERCIO><INFRAESTRUCTURA><SERVICIOS PUBLICOS><INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA, IED>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El informe sobre la integración regional incluye la evolución 
institucional de este proceso (2011-2012) a través de un análisis del marco 
en el que se desenvuelve y de los progresos experimentados en los 
distintos campos que lo conforman, incluyendo el contexto internacional, 
institucionalidad de la integración, el comercio intrarregional de bienes y 
posibilidades de convergencia, integración en el ámbito de los servicios, 
las inversiones intrarregionales, la coordinación monetaria y financiera, la 
integración productiva y la dimensión social. Se incluyen, la evolución 
tanto los esquemas preexistentes como las nuevas modalidades de 
integración surgidas en los años recientes, incluyendo un apartado 
especial sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).Ademas,este documento se refiere a los principales 
acontecimientos políticos, económicos, comerciales y sociales de todos y 
cada uno de los acuerdos de integración -regionales y subregionales- 
actualmente en curso en América Latina y el Caribe. Sus características 
distintivas son su amplia cobertura, por la cantidad de temas que abarca, 

Bibliografias em destaque do 
mês
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y su actualidad, dado que incorpora datos estadísticos recientes.Concede 
especial importancia a los temas de la institucionalidad de la integración y 
a las posibilidades de articulación y convergencia de los acuerdos 
subregionales y regionales, así como al tema de la dimensión social de la 
integración que se ha convertido en un tema central del quehacer de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe.

Nota de contenido:
Capítulo I: Introducción [p. 7]
Capítulo II: Contexto internacional [p. 9]
    1: Un mayor deterioro del escenario económico mundial [p. 9]
    2: Estimaciones para las economías de América Latina y el Caribe [p. 13]
    3: Algunos desafíos de política del actual entorno internacional para las 
economías de ALC [p. 15]
Capítulo III: Institucionalidad de la integración [p. 17]
    1: El comportamiento reciente de los esquemas regionales y 
subregionales de integración preexistentes, y sus instituciones [p. 17]
    2: Las nuevas instituciones de alcance regional y los proyectos de 
cooperación para la integración [p. 22]
    3: Las nuevas instituciones de alcance regional y los proyectos de 
cooperación para la integración [p. 27]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 30]
Capítulo IV: Comercio intrarregional de bienes y perspectivas de 
convergencia 33
    1: Flujos de Exportaciones [p. 33]
    2: Flujos de Importaciones [p. 43]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 53]
Capítulo V: Integración de los servicios [p. 61]
    1: Los Servicios en América Latina y el Caribe [p. 61]
    2: Integración económica de los servicios [p. 64]
    3: Elementos para la integración regional de los servicios [p. 66]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 69]
Capítulo VI: Inversiones directas intrarregionales [p. 71]
    1: Flujos de Inversión Directa Intrarregional [p. 71]
    2: Políticas Públicas destinadas a incentivar la exportación de capitales 
[p. 89]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 91]
Capítulo VII: Coordinación monetaria y financiera [p. 93]
    1: El estado actual de la crisis mundial y de la reforma de la arquitectura 
financiera y monetaria internacional [p. 93]
    2: América Latina y el Caribe frente a los problemas de la arquitectura 
financiera internacional : respuestas regionales [p. 97]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 106]
Capítulo VIII: Integración productiva [p. 109]
    1: Características de las economías de la región y las transformaciones 
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en el período 1990-2011 [p. 110]
    2: Integración Regional [p. 112]
    3: Políticas de desarrollo productivo en la región [p. 115]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 123]
Capítulo IX: La dimensión social [p. 125]
    1: Organismos de integración subregional [p. 126]
    2: Organismos de integración de reciente creación [p. 134]
    3: Organismos de alcance regional [p. 143]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 150]
Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones [p. 153]
Anexo general [p. 155]
Bibliografía [p. 161]

Accesos al documento:
E 332.135 / SELA-INF / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe en la 
actual coyuntura económica mundial. (2012). Caracas: SELA.

Título:Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe en la actual 
coyuntura económica mundial
Otros responsables:Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
SELA
Edición:Caracas: SELA, 2012 [p.v.]
Serie:SP/Di; 10-12
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><COYUNTURA ECONOMICA><REFORMAS 
ECONOMICAS><CICLOS ECONOMICOS><POLITICA DE 
INTEGRACION><CONDICIONES POLITICAS><CRISIS><COOPERACION 
INTERNACIONAL><COOPERACION PARA EL DESARROLLO>
Geográficos:<CARIBE><ASIA><AMERICA LATINA>

Resumen:La revisión más reciente de los datos correspondientes a la 
contracción económica mundial de 2009, hecha por los organismos 
internacionales especializados - Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
- y por los países mismos, como es el caso en China, muestran que 
mientras a nivel global y para el conjunto de países de alto ingreso hubo 
variaciones negativas de los respectivos productos de aquel año, la 
República Popular registró un incremento de 9.2 porciento en su PIB, y 
Asia en desarrollo también creció en plena recesión, aunque un par de 
puntos porcentuales en promedio por debajo de China. Este país, y en 
menor medida la India y otras economías emergentes asiáticas, ayudaron 
con su demanda por importaciones a que la caída generalizada del 
comercio mundial y la contracción de la producción global fueran menos 
graves. En el caso chino, el gobierno introdujo un programa anti-cíclico 
que resultó aún más exitoso de lo estimado preliminarmente en 2010 
(SELA, 2010: 3 y 4), pero también quedó clara la intención de la dirigencia 
china de continuar privilegiando la inversión, en particular la 
infraestructura de apoyo a las exportaciones, como forma de lograr una 
pronta recuperación, después de una desaceleración económica que 
comenzó en el segundo trimestre de 2008 y alcanzó su punto más bajo en 
el primero de 2009 para, a partir de allí, iniciar la fase de ascenso del 
ciclo económico. Esta política contra-cíclica fue eficaz para un modelo de 
crecimiento de China que su propio gobierno está intentando modificar; el 
propósito es impulsar el consumo interno por encima de la inversión, lo 
que se piensa que resultaría en reducción de las desigualdades internas y 
corrección del enorme superávit de ese país con el resto del mundo.
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Nota general:Presentación del documento: Las relaciones entre China y 
América Latina y el Caribe en la actual coyuntura económica mundial. 
Caracas, 25 de Septiembre de 2012

Nota de contenido:
Presentación
Resumen ejecutivo [p. 3]
Parte I: El impacto de la crisis financiera y económica en China [p. 4]
·  1. Sobrecalentamiento de la economía china, política restrictiva y sus 
resultados [p. 4]
·  2. La crisis internacional y la economía china [p. 6]
·  3. Evolución actual de la economía china y perspectivas para el mediano 
plazo [p. 8]
·  4. China en 2030 [p. 14]
Parte II: Efecto de las políticas y medidas contracíclicas de China en el 
exterior [p. 16]
    1: Efecto derrame global [p. 16]
    2: Impacto sobre América latina: corrientes comerciales [p. 20]
    3.: Impacto sobre América latina: corrientes financieras [p. 26]
    4: Impacto sobre América latina: cooperación [p. 31]
Conclusiones y recomendaciones [p. 37]
Anexo estadístico [p. 39]
Bibliografía [p. 43]

Accesos al documento:
eHM SELA-SPDI 10-12 [2012]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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