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200 Números da Carta Mensal

“A publicação desta Carta Mensal inicia uma etapa renovada das atividades do Intal em apoio ao 
desenvolvimento dos processos de integração na América Latina e no Caribe…” Assim fazia a sua 
estreia o Número 1 da Carta publicado em agosto de 1996. O material era entregue em forma de 
assinatura composta pela Revista de Integración & Comercio e pela Carta, com o objetivo de “dar 
aos seus assinantes um conjunto de artigos especializados nos campos da integração e do 
comércio, assim como informações atualizadas sobre os acontecimentos mais relevantes ocorridos 
nessas áreas…” No índice daquela edição podem-se ler diversos títulos – Acordo de Associação do 
Mercosul com Chile e Bolívia, Criação de uma Zona de Livre Comércio na América do Sul, Acordo 
Multilateral de Serviços Aéreos na Caricom, Avanços na Negociação do México com o Triângulo do 
Norte da América Central para um Tratado de Livre Comércio, entre outros -, que apontam as 
novidades da conjuntura daqueles anos, e vários deles, com nuances diferentes, possuem vigência 
hoje em dia (veja o arquivo anexo com o conteúdo completo da edição inicial).
Com a perspectiva vantajosa dada pelo tempo, é interessante uma visão comparativa entre aquele 
Número 1 da Carta e a publicação atual. Quanto aos conteúdos, destaca-se a permanência do 
objetivo. O propósito foi manter uma antena alerta para as novidades da integração e do comércio 
no amplo espaço regional. Por sua vez, a Carta também foi um meio de difusão das atividades do 
BID vinculadas com essa temática e canalizadas de múltiplas formas: cooperação técnica, projetos 
e estudos de diversa índole. A publicação preservou agrupamentos sub-regionais que atendem aos 
blocos de integração que historicamente têm estado presentes na América Latina e no Caribe. 
Como sabemos, a realidade dos fatos e as estratégias impulsionadas pelos países foi 
consideravelmente mais dinâmica. Houve iniciativas múltiplas de estreitar laços comerciais e de 
cooperação entre os diversos blocos – o caso da CAN e do Mercosul é um exemplo ilustrativo -, e 
muito especialmente a multiplicação de acordos com sócios extrarregionais, seja em nível de 
países de forma individual ou por meio de acordos plurilaterais – os acordos da América Central e 
do Caribe, respectivamente, com a União Europeia, são indicativos desta modalidade. Ou, 
inclusive, a criação de novos blocos, como é o caso da Unasul.
Este panorama dinâmico dos processos de integração e suas diversas alternativas exigiram 
desenvolver uma observação atenta às estratégias nacionais de maneira a fornecer aos leitores um 
panorama informativo atualizado. Com o objetivo de incluir estas realidades e a crescente 
internacionalização da América Latina e do Caribe e, em geral, do dinamismo da economia global 
em interação permanente com a região, a Carta também incorporou uma seção sobre o Panorama 
Regional e Global.
Além destas observações que assinalam como a publicação tem acompanhado o processo de 
integração e a inserção internacional latino-americana e caribenha ao longo dos anos, a finalidade 
da Carta Mensal INTAL permaneceu inalterada: oferecer ao leitor interessado nesta temática 
informações relevantes e ao mesmo tempo sintéticas que cubram toda a geografia regional. A 
publicação cumpre assim uma função de disseminação, própria dos mandatos institucionais do 
Banco, explicitamente abraçados na atual Estratégia de Integração.[1]
A outra dimensão da comparação entre o lançamento da Carta e a atualidade é a apresentação da 
edição. O cuidado nos detalhes editoriais foi uma constante, mas há diferenças significativas 
quanto ao meio de circulação. Aqueles eram anos de tinta e papel cuchê. Hoje o material é 
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[1] BID. 2011. Integración competitiva regional y global: Estrategia sectorial. Março.

distribuído eletronicamente. O número 42 da Carta, de janeiro de 2000, foi publicado em formato 
pdf. A partir daí, foram introduzidas diversas adaptações destinadas a facilitar o acesso dos leitores 
até chegar à plataforma on-line atual. A nova ferramenta foi adotada de forma paralela à adoção de 
melhoras em dois âmbitos estreitamente vinculados à publicação. Por um lado, o Centro de 
Documentação do Intal modernizou e ampliou seu catálogo oferecendo acesso on-line. Por outro, 
os Instrumentos Jurídicos de Integração, em que se apresentam as normas jurídicas sob as quais 
são construídos os acordos de integração e comércio, permitem consultar os textos de forma 
remota e com uma organização acessível para o leitor especializado e também para quem não é 
especialista na matéria. Além disso, as atividades do Banco neste campo específico são informadas 
no Boletim de Integração, do nosso Setor de Integração e Comércio.
Além dos ganhos em versatilidade e agilidade, a informática conseguiu superar uma barreira-chave 
para uma publicação que tem como objetivo chegar a leitores de dentro e fora da região. Assim, a 
assinatura ficou no passado. Na atualidade a Carta chega todos os meses a 22 mil usuários e a 
publicação tem recebido uma média mensal de 1.000 visitas nestes primeiros meses de 2013. O 
dado nos dá uma medida do interesse existente pelos conteúdos.
Em síntese, a leitura comparativa deste número 200 com a edição número 1 da Carta apresenta um 
balanço nítido: continuidade do propósito inicial e do sentido de serviço aos leitores, 
simultaneamente a um esforço contínuo por introduzir melhoras tanto nos conteúdos quanto na 
modalidade da publicação. A intenção é seguir por esse caminho.

Comitê de Redação da CARTA MENSAL
Abril 2013
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O Caribe reformula sua agenda para o 
desenvolvimento

O Fórum do Caribe foi realizado em Bogotá, nos dias 5 e 6 de março, antes da “Conferência sobre o 
Desenvolvimento Sustentável na América Latina e no Caribe: Seguimento da Agenda para o 
Desenvolvimento pós-2015 e Rio +20”, feita com o patrocínio do Governo da Colômbia e da 
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal).
O Fórum, convocado pela sede sub-regional para o Caribe da Cepal, em colaboração com o Grupo 
de Desenvolvimento das Nações Unidas-América Latina e Caribe e a Secretaria da Comunidade do 
Caribe (Caricom), concentrou-se nos objetivos de desenvolvimento e na governança global e 
regional.
Com o objetivo de examinar os desafios que enfrentados pelos pequenos Estados insulares do 
Caribe e de fazer contribuições para definir as diretrizes de um programa para o desenvolvimento 
pós-2015, foi proposta uma agenda apresentada no documento “Caribbean Forum: Shaping a 
Sustainable Development Agenda to Address the Caribbean Reality in the Twenty-First Century”. As 
conclusões deste documento indicam que a sub-região trabalhará nas seguintes questões: a) 
erradicação da pobreza, prestando especial atenção aos grupos vulneráveis; b) pobreza 
intergeracional e sustentabilidade das conquistas atingidas em sua redução; c) crescimento 
sustentável, inclusivo e equitativo que beneficie todos os cidadãos; d) desenvolvimento centrado 
nas pessoas; e) agendas regionais e globais aplicáveis; f) agenda integral de desenvolvimento; g) 
reconhecimento das vulnerabilidades dos pequenos Estados insulares; h) governança melhorada e 
inclusiva; i) e limitação dos recursos naturais da sub-região.

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

Caribe
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Programa regional contra a ferrugem do 
café busca conter o forte impacto da 

epidemia

A América Central foi afetada pelo que está sendo considerado o pior ataque de ferrugem do café 
da história. O problema é causado pelo fungo Hemileia vastatrix, que ataca cafezais e já danificou 
53% das plantações da região. Segundo a Organização Internacional do Café (ICO, sigla em inglês), 
os prejuízos chegam a 2,3 milhões de sacas — equivalentes a US$ 550 milhões — e já foram 
perdidos cerca de 400 mil empregos (quase a metade na Guatemala e em Honduras). A esse 
quadro devem-se somar os impactos indiretos, tanto econômicos quanto sociais, para a região. 
Além disso, a previsão é de que as consequências para as colheitas de 2013/2014 sejam ainda 
piores.
Vários países da América Central declararam emergência fitossanitária, entre eles Costa Rica, 
Guatemala e Honduras — principal produtor da região e sexto no mundo. Paralelamente às 
estratégias nacionais foi aprovado no fim de março pelo Conselho Agropecuário Centro-Americano 
(CAC) o “Programa integrado de combate à ferrugem do café e de recuperação da capacidade 
produtiva na América Central”. Como adiantamos na Carta Mensal Intal Nº199 o objetivo é 
enfrentar o problema de maneira integral e reduzir seus impactos negativos para a região como um 
todo.
O programa é composto de quatro itens:

1. Combate integrado à ferrugem do café: campanha fitossanitária e plano de comunicação, 
que visa informar sobre o surto e ensinar a lidar com o fungo.

2. Aperfeiçoamento genético: realização de estudos sobre as causas que influíram no 
reaparecimento do fungo e alternativas de variedades de café mais resistentes às doenças.

3. Atendimento à população vulnerável: diagnósticos do impacto social e definição de medidas 
de compensação e redução dos seus efeitos.

América Central
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4. Desenvolvimento de capacidades institucionais para o combate à ferrugem do café e 
recuperação da capacidade produtiva: programa regional de capacitação e realização da 1ª 
Cúpula Internacional sobre a Ferrugem do Café.

Além disso, serão reunidos documentos sobre a ferrugem do café para a criação de um portal e será 
elaborado um relatório técnico com resultados e recomendações para o mês de dezembro.
Também serão unificados os parâmetros para o uso racional de fungicidas e será criado um guia de 
boas práticas para enfrentar a ferrugem de modo integrado e de acordo com as condições da 
cultura regional do café.
Por último, será montado um sistema de alerta prévio para outubro, que incluirá os aspectos 
agrícola e social (emprego e segurança alimentar), com o apoio de organismos regionais e 
internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também colaborou para a 
elaboração do plano regional.
Estima-se que a execução do plano em escala regional exigirá cerca de US$1,3 milhão.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]; [3]
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Balanço do comércio intrarregional centro-
americano 

Em março, a Secretaria de Integração Centro-Americana (Sieca) apresentou uma nova atualização 
do documento sobre o Balanço Geral da Integração Centro-Americana.
Além de resumir o marco jurídico da integração, no documento são analisados os fluxos de 
comércio da região e a evolução de suas economias.
No tocante ao intercâmbio intrarregional, na análise se destaca que entre 2005 e 2011 ele 
aumentou cerca de 10% em média anualmente (apesar da queda de cerca de 20% sofrida em 
2009). Só o café sem torrar e o açúcar de cana se encontram fora do livre comércio, ao passo que 
existem restrições bilaterais para outros produtos como o café torrado, o álcool etílico, os 
derivados do petróleo e as bebidas alcoólicas destiladas. O documento também explica a normativa 
comercial centro-americana (regras de origem, medidas de salvaguarda, práticas desleais, etc.), o 
mecanismo de solução de controvérsias e a política tarifária, entre outros assuntos da mesma 
índole.
Quanto à União Alfandegária Centro-Americana, o estudo revisa o marco legal e destaca a 
incorporação ao Sistema Tarifário Centro-Americano dos resultados da Quinta Emenda da 
nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias em janeiro de 
2012. Atualmente 95,7% das posições se encontram harmonizadas.
O Plano de ação semestral a cargo da Presidência Pro Tempore da Costa Rica para janeiro-junho de 
2013 consta de três rodadas de negociação: a primeira realizada entre 4 e 8 de fevereiro; a 
segunda entre 15 e 19 de abril, e a última programada para 17 a 21 de junho. Os principais assuntos 
incluídos no Plano são: implementação dos compromissos regionais do Acordo de Associação com 
a União Europeia (UE); incorporação do Panamá à Sieca; facilitação do comércio; acesso a 
mercados; regulamentação técnica; atenção de conflitos comerciais; e procedimentos 
alfandegários.
A incorporação do Panamá se encontra em processo de aprovação por parte da Assembleia 
Legislativa desse país, após o Gabinete de Governo ter dado a sua ratificação. Quando o Panamá 
concluir os procedimentos legais para sua incorporação, os países centro-americanos e o Panamá 
iniciarão a implementação dos compromissos estabelecidos no Protocolo de Incorporação e nos 
acordos centro-americanos.
Por último, o estudo analisa a inserção da América Central na economia internacional, tomando 
como base os compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
quanto ao acesso a mercados, e aos acordos comerciais internacionais vigentes e assinados.

Este mês, a Secretaria também apresentou o Boletim de Comércio Exterior Centro-Americano 
Janeiro-Dezembro de 2012, em que são apresentadas as estatísticas de comércio de 2012.
As vendas externas totais do istmo cresceram 7,0% em comparação com 2011, mostrando uma 
desaceleração com relação ao ano anterior, em que haviam aumentado 11,1%. Os principais itens 
de exportação foram café, chá e especiarias (12,8%); máquinas e aparelhos, e material elétrico 
(10,3%); e frutas (10,1%). Quanto aos destinos, os Estados Unidos continuam sendo o principal 
sócio, com um terço dos envios, seguidos pela própria região (25,2%) e pela UE (14,7%).
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As importações aumentaram 5,9% (9,6% em 2011), impulsionadas pelos combustíveis (que 
explicaram um quinto do total) e o item máquinas, aparelhos e material elétrico e suas peças 
(11,5%). Dos Estados Unidos vêm 40,9% das compras, 12,8% da América Central e 8,0% do 
México.
A balança comercial foi deficitária em 2012, caindo 5% em comparação com o ano anterior. Os 
países de mais peso nas importações intrarregionais são El Salvador e Honduras, seguidos pela 
Guatemala; por outro lado, os que mais exportam para o restante do bloco são Guatemala e El 
Salvador, seguidos pela Costa Rica. Os principais produtos no comércio intrazona são preparações 
alimentícias, plásticos, papel e papelão, e ferro e aço.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Segurança democrática e fortalecimento institucional são pilares do Sica”, 
Carta Mensal Nº198, fevereiro de 2013.

• BID-INTAL. “Facilitação do comércio na América Central: harmonização de regulamentos 
técnicos e análise de obstáculos logísticos”, Carta Mensal Nº199, março de 2013.
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Novos acordos e negociações externas de 
países centro-americanos

Os países centro-americanos continuam mantendo uma agenda ativa de negociações comerciais. 
Entre os avanços recentes destacam-se a entrada em vigor do Tratado de Livre Comércio (TLC) 
entre o Panamá e o Canadá; as negociações para a ampliação de acordos existentes entre o 
Triângulo do Norte e a Colômbia, e o Panamá e Cuba; e o lançamento das negociações entre El 
Salvador e Belize.
Em 1°de abril entrou em vigência o TLC entre Panamá e Canadá, assinado em 2010, que permite o 
ingresso livre de tarifa no mercado canadense de 97,2% dos produtos panamenhos. O Panamá, por 
sua vez, eliminou de forma imediata as tarifas de 73,3% dos bens originários do Canadá. No âmbito 
de sua estratégia de aprofundamento dos laços com a América Latina e o Caribe, o Canadá tem 
acordos com vários países da região – México (Tratado de Livre Comércio da América do Norte, 
TLCAN), Costa Rica, Chile, Colômbia e Peru – e concluiu as negociações com Honduras.
Em 2011, o comércio com o Canadá foi superavitário para o Panamá (US$ 37,6 milhões, resultado 
de exportações de US$ 130,1 milhões e importações de US$ 86,3 milhões) (Gráfico 1). As vendas 
panamenhas ao Canadá se encontram muito concentradas, sendo que 97,9% correspondem a 
metais preciosos (ouro). As importações de produtos canadenses, pelo contrário, são muito mais 
diversificadas, destacando-se as carnes e seus preparados e máquinas e aparelhos mecânicos e 
elétricos, que representam conjuntamente 39,7% do total.
Também foi realizada a primeira rodada de negociações entre Panamá e Cuba, que visa à 
ampliação do acordo de alcance parcial bilateral. As conversações versaram sobre acesso a 
mercados, solução de controvérsias, cooperação marítima e investimentos. As exportações 
panamenhas para Cuba são maiores do que os envios ao Canadá – US$ 231,6 milhões em 2011 –, 
destacando-se maquinaria e têxteis, enquanto as importações dessa origem só foram de US$ 8,1 
milhões, resultando em um amplo excedente a favor do Panamá (Gráfico 1).
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El Salvador, Guatemala e Colômbia se reuniram com o objetivo de aprofundar o acordo entre o 
Triângulo do Norte (que também inclui Honduras) e o país sul-americano, destacando-se as 
negociações sobre acesso a mercados, assistência mútua em matéria alfandegária e regras de 
origem. Este TLC foi assinado em 2007 e entrou em vigor em 2009 na Guatemala e, no ano 
seguinte, em El Salvador e Honduras.
Além disso, El Salvador e Belize começaram as negociações para firmar um acordo de alcance 
parcial que permita aprofundar as relações comerciais e de cooperação entre os dois países. Foram 
registrados avanços quanto a acesso a mercados, medidas sanitárias e fitossanitárias, defesa 
comercial, solução de controvérsias, disposições institucionais, barreiras técnicas ao comércio e 
regras de origem. A segunda rodada de negociações será realizada em julho. De acordo com o 
Ministério da Economia de El Salvador, as principais oportunidades para esse país correspondem a 
minerais, papel e papelão, produtos agropecuários, químicos e da indústria metal-mecânica.
Belize conta com vários acordos com países latino-americanos no âmbito de sua participação na 
Comunidade do Caribe (Caricom), incluindo Colômbia, Costa Rica, República Dominicana e 
Venezuela.

Fonte: Comtrade

Gráfico 1. Comércio do Panamá com o Canadá e Cuba

US$ milhões, dados de 2011
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Como se observa no Gráfico 2, o comércio com a Colômbia é deficitário tanto para a Guatemala 
quanto para El Salvador, sendo chamativo como são pouco relevantes os envios desses países 
centro-americanos para o mercado colombiano. No tocante ao intercâmbio com o Belize, o saldo é 
superavitário para El Salvador, embora os valores envolvidos também sejam muito baixos.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “América Central: os novos TLCs entram em vigor”, Carta Mensal INTAL N°197, 
janeiro de 2013.

• BID-INTAL. “Colômbia e Peru em 2012: avanços na agenda comercial externa”, Carta Mensal 
INTAL N°197, janeiro de 2013.

• BID-INTAL. “EFTA e Canadá no foco das negociações comerciais centro-americanas”, Carta 
Mensal INTAL N°193, setembro de 2012.

• BID-INTAL. “Negociações América Central – Canadá”, Carta Mensal INTAL N°191, julho de 
2012.

Fonte: Sieca.

Gráfico 2. Comércio da Guatemala e El Salvador com a Colômbia e de El 
Salvador com o Belize

US$ milhões, dados de 2012. Não inclui “maquilas”.
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CAN: avanços na Estratégia Andina de 
Cooperação Transfronteiriça

Nos dias 10 e 11 de abril reuniram-se na cidade de Tulcán, Equador, representantes dos Ministérios 
das Relações Exteriores da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, e funcionários da CAN com o 
objetivo de trabalhar em um documento de Proposta da Estratégia Andina de Cooperação 
Transfronteiriça, que deverá estar terminado no final de 2013. A proposta da Estratégia visa 
promover o desenvolvimento fronteiriço dos países da CAN e melhorar a qualidade de vida dos 
habitantes de Zonas de Integração Fronteiriça[1]. Este é um projeto de grande relevância para a 
CAN considerando que 10% do total de sua população se encontra em Zonas de Integração 
Fronteiriça e que 32% do comércio intracomunitário é realizado por transporte terrestre.
A reunião faz parte do programa CAN-União Europeia “Apoio à Coesão Econômica e Social na 
Comunidade Andina” e busca usar a experiência europeia como referência para superar os 
obstáculos que dificultam a cooperação transfronteiriça.
Neste mesmo programa também são trabalhados outros projetos de desenvolvimento fronteiriço 
como:

1. O projeto “Aproveitamento das áreas ribeirinhas no anel circunlacustre do Lago Titicaca” na 
fronteira Bolívia-Peru que busca o uso racional dos recursos hídricos nas margens do lago.

2. O projeto “Educação intercultural em contextos de diversidade cultural e linguística” em 
comunidades da fronteira Peru-Equador.

3. O projeto “Melhoramento das condições sanitárias e ambientais na fronteira binacional” 
para a provisão de infraestrutura para tratamento de água e saneamento ambiental na 
fronteira Colômbia–Equador.

4. O projeto “Modelos práticos de produção de peixes de consumo humano e uso ornamental 
para o desenvolvimento da Zona de Integração Fronteiriça” na fronteira Colômbia-Peru para 
a conservação de recursos naturais.

Comunidade Andina
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[1] Estas últimas podem ser definidas como “âmbitos territoriais fronteiriços adjacentes dos países-membros 
da Comunidade Andina regulamentados pela Decisão 501 e em que se busca executar planos, programas e 
projetos para impulsionar seu desenvolvimento de maneira conjunta, compartilhada e coordenada”.

Para mais informações, veja o seguinte link.
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Novas normas para facilitar o comércio da 
CAN

No âmbito da 110ª Reunião Ordinária de Ministros de Comércio Exterior da CAN, em 11 de março 
passado, foram aprovadas sete normas comunitárias que buscam facilitar e dinamizar o comércio, 
assim como proteger a sanidade agropecuária dos países do bloco. Entre elas, a Decisão 779 
declara o alerta fitossanitário sub-regional para o Huanglongbing, a doença dos citros conhecida 
também como “greening”, e encarrega a Secretaria Geral e o Comitê Técnico Andino de Sanidade 
Agropecuária de realizar o desenvolvimento de um Plano de Contingência Comunitário para reduzir 
o risco da doença.
Outras normas visam à reavaliação de praguicidas químicos de uso agrícola, e à distribuição dos 
produtos cosméticos e higiênicos.

Para mais informações, veja o seguinte link.
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Novidades na agenda comercial do 
Mercosul

Durante o último mês ocorreram diversos fatos relevantes na agenda dos países do Mercosul.
Em primeiro lugar, o Brasil e o Uruguai assinaram o 71º Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica (ACE) Nº2, que cria a Comissão de Comércio Bilateral (CCB) para a 
solução de dificuldades legais, normativas e operacionais pontuais relativas a acesso a mercados, 
defesa comercial e medidas sanitárias e fitossanitárias, assim como do estabelecimento de 
procedimentos de consulta em matéria de origem e de despacho alfandegário expedito.
Em segundo lugar, as Comissões de Assuntos Econômicos e Relações Exteriores do Senado do 
Brasil aprovaram um projeto de lei que autoriza o Banco Central a abrir uma linha de crédito de US
$ 40 milhões mensais para o Banco Central do Uruguai, com o objetivo de financiar o comércio 
bilateral em moedas locais. Deve-se destacar que durante os últimos anos ganharam importância 
os esquemas para promover o intercâmbio sem recorrer a outras divisas. Por exemplo, o Brasil 
conta com um esquema similar com a Argentina (o Sistema de Pagamentos em Moeda Local, SML)
[1], no qual a linha de crédito é de US$ 120 milhões mensais, e o Uruguai recentemente solicitou 
formalmente sua adesão ao Sistema Unitário de Compensação Regional de Pagamentos (Sucre), 
disponível hoje para as transações comerciais entre Bolívia, Cuba, Equador e Venezuela.
Em terceiro lugar, o Serviço Nacional Integrado de Administração Alfandegária e Tributária (Seniat) 
da Venezuela adotou a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), como parte dos compromissos 
assumidos por esse país em sua adesão ao bloco.

Mercosul
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[1] Veja: BID-INTAL. “Sistema de Pagamentos em Moeda Local no Mercosul”, Carta Mensal INTAL No 175, 
março de 2011. BID-INTAL. “Países da América Latina exploram alternativas para impulsionar o comércio em 
moedas locais”, Carta Mensal INTAL No 153, abril de 2009.

Textos sobre o assunto:                      
• BID-INTAL. “Venezuela é membro do Mercosul”, Carta Mensal INTAL N°  192, agosto de 

2012.
• BID-INTAL. “Sistema de Pagamentos em Moeda Local no Mercosul”, Carta Mensal INTAL N° 

175, março de 2011.
• BID-INTAL. “Países da América Latina exploram alternativas para impulsionar o comércio em 

moedas locais”, Carta Mensal INTAL N°153, abril de 2009.
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Brasil aplica políticas para melhorar sua 
competitividade

O Brasil continua avançando na aplicação de políticas orientadas para aumentar a competitividade 
da sua economia, particularmente das atividades manufatureiras e conexas. Por um lado, foram 
aprovadas novas Zonas de Processamento de Exportações (ZPE), e, por outro, recentemente foi 
anunciado um plano que visa promover 19 setores estratégicos no âmbito do Plano Brasil Maior.

Zonas de Processamento de Exportações

Em 2007, o Brasil deu um novo impulso ao regime alfandegário especial de ZPE,[1] criado em 
1988[2], em um contexto internacional e local muito diferente daquela época. A partir de 2006, a 
apreciação do real e a consequente perda de competitividade do setor industrial, agravadas pela 
competição dos países asiáticos, impactaram fortemente na venda de manufaturas brasileiras.[3] 
Assim, foi proposta a atualização da lei de ZPE no âmbito de uma política mais ampla para 
enfrentar a crise do setor industrial brasileiro.
Esta ferramenta tem como objetivo aumentar as exportações por meio da redução do alto custo 
para as empresas se instalarem no Brasil, minimizar a burocracia, superar o difícil acesso ao 
financiamento e os problemas de logística. [4]
As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior onde as empresas que se instalam para produzir 
bens de exportação gozam de certos incentivos fiscais, administrativos e cambiais. O prazo de 
vigência de todos os incentivos é de 20 anos, prorrogáveis por mais 20. A lei permite a exportação 
para o mercado interno de 20% do total das vendas externas anuais, sujeita ao pagamento de 
todos os impostos e contribuições normalmente incluídos em uma importação. Além disso, é 
prevista a proteção das empresas manufatureiras que operam no território alfandegário geral (TAG) 
da concorrência das mercadorias produzidas nas ZPE. Para isso, caso se constate que a venda de 
um produto industrializado em uma zona para o mercado interno tem um impacto negativo na 
indústria nacional, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) poderá 
diminuir a porcentagem que se permite exportar para o TAG ou mesmo proibir o seu envio. Além 
disso, não é permitida a simples transferência de plantas industriais do TAG para as ZPEs.
A criação das ZPEs acontece a partir de propostas dos Estados ou Municípios, que depois são 
analisadas pelo CZPE e enviadas à Presidência para sua aprovação. O CZPE funciona dentro do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil (MDIC), que detém a 
presidência do conselho, composto também por outros quatro ministérios. O CZPE se encarrega de 
traçar a orientação da política nacional a respeito das zonas especiais e analisar e aprovar os 
projetos industriais interessados em se radicar nas ZPEs.
Segundo o MDIC, atualmente existem no Brasil 24 ZPEs que se encontram em fases pré-
operacionais, mas só duas têm o aval do executivo brasileiro: Acre e Pecém. Em março foi 
autorizado o início das operações na ZPE de Pecém e foram aprovados dois projetos industriais. 
Por um lado, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) realizará um investimento de US$ 8 bilhões 
que entrará em operação em 2015 produzindo placas de aço, empregando aproximadamente 4 mil 
pessoas de maneira direta e 10 mil indiretamente. Por outro lado, a Vale Pecém investirá US$ 98 
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milhões para abastecer de minério de ferro a CSP. Esta ZPE reflete um dos objetivos principais do 
regime de agregar valor à exportação de produtos primários.
Além disso, durante os primeiros dias de abril, o CZPE aprovou a proposta de criação de uma nova 
ZPE em Rondônia, mais especificamente no município de Porto Velho, junto às instalações do 
complexo logístico e industrial do novo porto fluvial do Rio Madeira. O próximo passo é submetê-la 
ao executivo para a sua aprovação. Neste caso, os projetos potenciais estão relacionados com a 
agregação de valor às exportações que já se realizam de carnes e soja.
Alguns dos questionamentos que surgem sobre a implementação das ZPEs tem a ver com a sua 
compatibilidade com os compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Embora os acordos não façam referência expressa às ZPEs, ou em sua definição mais ampla 
a zonas francas, o Acordo sobre Subvenções e Medidas Compensatórias (ASMC) regulamenta a 
aplicação de subvenções pelos efeitos de distorção que possam ter sobre o comércio. O ASMC 
define como subvenções específicas aquelas que representem uma contribuição financeira, sejam 
elas outorgadas por parte de qualquer organismo público e impliquem na concessão de um 
benefício. Além disso, a contribuição deve ser outorgada a um destinatário específico (empresas, 
setores, regiões ou produtos). As subvenções específicas proibidas são aquelas que estão 
relacionadas com o desempenho exportador ou com exigências de conteúdo local; as restantes são 
classificadas como recorríveis, ou seja, caso algum membro considere seus interesses afetados por 
sua aplicação, pode realizar uma consulta. No entanto, o ASMC exclui da definição de subvenção 
certos incentivos fiscais que coincidem com os outorgados nas ZPEs. Gari (2011) sustenta que a lei 
de ZPE brasileira outorga incentivos que podem ser classificados como subvenções segundo a 
definição do ASMC e que, além disso, estão atrelados aos resultados de exportação e que, portanto, 
estão proibidas no âmbito da OMC.

Agendas Estratégicas Setoriais

No âmbito do Plano Brasil Maior, que busca estimular a competitividade da economia brasileira, 
recentemente foram anunciadas as Agendas Estratégicas Setoriais, que visam a: aumentar a 
participação dos fornecedores locais nas cadeias de valor, assim como estimular a inovação, a 
pesquisa, a cooperação e o desenvolvimento tecnológico; fortalecer a capacidade produtiva; 
aumentar as exportações; ampliar e atrair investimentos; desenvolver ativos intangíveis 
relacionados com inovação e design; agregar valor em atividades extrativas; melhorar 
infraestrutura e logística; etc.
Os setores estratégicos abrangidos nas agendas são os seguintes:

1. Petróleo, gás e naval
2. Complexo da saúde
3. Automotivo
4. Defesa, aeronáutica e espacial
5. Bens de capital
6. Tecnologia da informação e comunicações / complexo eletrônico
7. Química
8. Energias renováveis
9. Mineração
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10. Metalurgia
11. Papel e celulose
12. Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
13. Couro, calçados, têxtil, confecções, pedras preciosas e joias
14. Móveis
15. Construção civil
16. Agroindústria
17. Comércio
18. Serviços
19. Serviços logísticos

As principais medidas incluem benefícios tributários, financiamento setorial, promoção da 
qualificação de trabalhadores e fornecedores, estímulo à certificação de produtos locais, maiores 
exigências em compras governamentais, regulamentação em matéria de logística, desenvolvimento 
da “marca Brasil”, entre outras. Deve-se destacar que as Agendas Estratégicas Setoriais preveem a 
utilização de diversos instrumentos relacionados com o comércio, como é o caso do draw back[5], 
o desenvolvimento de um sistema de certificação de conteúdo nacional, a intensificação de 
requisitos técnicos, o aumento das preferências para os fornecedores nacionais nas compras 
governamentais de alguns setores, o aperfeiçoamento de linhas de financiamento para a 
exportação, disposições em matéria de valorização alfandegária, diversos mecanismos de 
promoção comercial, prorrogação de direitos antidumping e quotas, eliminação de tarifas, etc.
Em nível regional, merece destaque que o Plano busca promover a integração produtiva do setor 
vinícola no Mercosul, assim como fortalecer o setor automotivo no bloco. Com relação a este último 
setor, está previsto revisar o regime de comércio administrado com a Argentina e as regras de 
origem em meados deste ano.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Medidas comerciais e de estímulo envolvem automotores, bens informáticos e 
turismo”, Carta Mensal N°194, outubro de 2012.
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[1] Sobre as ZPEs veja “Marco teórico para el análisis de las zonas de procesamiento de exportaciones en 
América Latina y el Caribe” (RAMOS et al., 2012).
[2] Decreto-Lei Nº 2.452 de 29 de julho de 1988. Em 2007, este foi revogado pela Lei Nº 11.508, com 
alterações introduzidas pelas leis N° 11.732/2008, 12.507/2011 e 12.546/2011. Para sua regulamentação, 
foram sancionados os Decretos Nº 6.634/2008, sobre o funcionamento do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação (CZPE), e o Nº 6.814/2009, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das ZPEs.
[3] Gayá e Michalczewsky (2011).
[4] MDIC (sem data) e Laquinto (2012).     
[5] Devolução total ou parcial (crédito fiscal) de pagamentos de impostos sobre as importações utilizadas na 
produção de bens de exportação.
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5ª Cúpula dos Brics e swap de moedas 
entre Brasil e China

Em 27 de março foi realizada em Durban, África do Sul, a 5ª Cúpula de líderes dos Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), com o lema “Brics e África: associação para o 
desenvolvimento, a integração e a industrialização”.
De acordo com a declaração de e-Thekwini, os Brics apresentaram seu objetivo de desenvolver um 
mecanismo de coordenação de longo prazo sobre diversos temas-chave da economia e da política 
mundial e assinalaram a importância de reformar as instituições de governança global para refletir 
o maior peso relativo dos países emergentes e em desenvolvimento. Por isso buscarão aprofundar 
seus vínculos com essas economias, assim como com organismos internacionais e regionais.
Os bancos nacionais de exportação e importação (Exim) e de desenvolvimento dos Brics assinaram 
um Acordo Multilateral sobre Cooperação e Cofinanciamento para o Desenvolvimento Sustentável, 
e um acordo específico para o financiamento da infraestrutura na África. Além disso, estes países 
impulsionarão a criação de um banco de desenvolvimento e um Acordo Contingente de Reservas 
(ACR), a fim de reforçar a estabilidade financeira.
Na Cúpula também foram tratados outros assuntos, como mudanças climáticas, direitos humanos, 
negociações comerciais multilaterais, infraestrutura, etc. Segundo o Plano de Ação de e-Thekwini, 
serão realizadas reuniões de autoridades dos Brics em diversos âmbitos, entre os quais: economia, 
moeda e finanças; comércio internacional; agricultura; segurança nacional; saúde; população; 
ciência e tecnologia. E também serão exploradas novas áreas de cooperação: diplomacia pública, 
cooperação anticorrupção, empresas estatais, energia e turismo, etc.
 Um dos pontos mais destacados da cúpula foi, sem dúvida, a assinatura de um acordo bilateral de 
swap de moeda local (reais por iuanes) entre o Brasil e a China, que visa facilitar o comércio entre 
os dois países. O acordo envolve um montante de R$ 60 bilhões - CYN 190 bilhões (equivalentes a 
cerca de US$ 30 bilhões) e terá uma vigência de três anos, com possibilidade de ser renovado. 
Caso estas linhas de liquidez sejam usadas, deverá haver reembolso do montante original mais os 
juros correspondentes após um prazo acordado.
Durante os últimos anos, vários países em desenvolvimento recorreram a este tipo de acordos. 
Entre eles, cabe destacar os swaps de moedas entre o Brasil e a Argentina, e a China e a Argentina, 
assinados em 2009, assim como os da China com outros países em desenvolvimento.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “4ª Cúpula de líderes dos Brics”, Carta Mensal INTAL No 188, abril de 2012.
• BID-INTAL. “Acordo de intercâmbio de moedas entre Argentina e Brasil”, Carta Mensal 

INTAL No 157, agosto de 2009.
• BID-INTAL. “Maior presença da China na economia mundial: os swaps de moedas”, Carta 

Mensal INTAL No 153, abril de 2009.
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Cenários de integração no Pacífico   

A formação de um centro dinâmico da economia mundial no continente asiático determinou um 
deslocamento das agendas de integração para o espaço da bacia do Pacífico.
Nesse sentido, cabe mencionar a recente realização da 16ª rodada de negociação do Acordo de 
Associação Transpacífico (TPP, sigla em inglês) no mês de março. Este processo, que atualmente 
abrange 11 países, tem ganhado relevância no cenário internacional alinhado com as perceptíveis 
mudanças da economia global nos últimos anos.
As negociações deste acordo podem ser caracterizadas como inovadoras, já que incluem temas que 
vão além da mera redução de tarifas. De fato, na rodada se aproximaram as posições em matéria de 
compras governamentais, investimentos, serviços, obstáculos técnicos ao comércio, medidas 
sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual. Nas próximas rodadas se buscará resolver as 
questões mais desafiadoras, entre as quais competência e meio ambiente. A 17a rodada será 
realizada em Lima, Peru, de 15 a 24 de maio deste ano.
O protagonismo deste acordo aumentou sensivelmente devido a dois grandes fenômenos: por um 
lado, a recuperação econômica na etapa de pós-crise fortaleceu a posição dos países em 
desenvolvimento como motor de crescimento, especialmente os asiáticos; e, por outro, a 
paralisação das negociações multilaterais no âmbito da Rodada Doha da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) tem levado muitos países a buscar alternativas em sua estratégia de ampliação de 
mercados.

O TPP foi originalmente proposto pelos países que fazem parte do Acordo Estratégico Transpacífico 
de Associação Econômica assinado em 2005: Brunei Darussalam, Chile, Nova Zelândia e Cingapura. 
Depois se somaram Estados Unidos, Austrália, Peru e Vietnã em 2008, e posteriormente a Malásia 
em 2010.
O Canadá e o México foram os últimos países em se unirem às negociações em outubro de 2012, 
enquanto o Japão oficializou seu interesse pela adesão.[1]
Em 2011, estas 11 economias representaram 30% do PIB mundial e cerca de 20% do comércio 
total, dados que deixam em evidência o potencial do TPP.
A respeito da configuração deste acordo, foi mencionada a falta de informação e transparência com 
relação aos avanços nas negociações, dando lugar a certa incerteza sobre os reais progressos 
atingidos até agora.[2] Por outro lado, a participação dos Estados Unidos presumivelmente implica 
elevados padrões de negociação, o que representaria um grande desafio para alguns países em 
desenvolvimento que queiram se integrar ao esquema. [3]
Para a América Latina, a relevância das negociações se reflete na recentemente criada Aliança do 
Pacífico, da qual além de México, Chile e Peru, que também são parte do TPP, participa a Colômbia. 
Este processo de integração tem como objetivo não só a liberalização comercial entre seus 
membros, mas também o fortalecimento das relações do conjunto visando à região asiática. Cabe 
destacar que cada uma destas economias mostra uma estrutura similar de suas relações 
econômicas tanto com os Estados Unidos quanto com as principais economias da Ásia, com os 
quais assinaram vários acordos.
Outros países latino-americanos, particularmente alguns do Mercosul, não se mostraram 
interessados neste formato de integração por diferentes razões, entre as quais a maior 
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[1] Financial Times (2013).
[2] CARI (2013). Estas objeções foram respondidas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados 
Unidos, OUSTR (2102).
[3] CARI (2013).
[4] Ibidem.
[5] Embora tenha manifestado seu interesse de se somar também às negociações do TPP, a Coreia já conta 
com acordos comerciais com a maioria dos membros, razão por que os benefícios econômicos de se unir à 
negociação provavelmente não seriam muito relevantes no seu caso.
[6] CARI (2013).

complexidade de sua estrutura produtiva e, em consequência, os custos decorrentes de uma 
negociação desta índole. No entanto, é indubitável que estas economias também aumentaram seus 
laços comerciais e de investimento com os países asiáticos - em especial com a China - com os 
quais mantêm fortes vínculos de cooperação.
Os cenários de integração no Pacífico não podem estar isentos de um componente geopolítico e, de 
fato, alguns analistas percebem o TPP, que os Estados Unidos integram, como uma ferramenta de 
equilíbrio do crescente poder da China.[4] Nesta linha, é interessante mencionar que em dezembro 
de 2012 foi criado o Acordo-Quadro para a Cooperação Econômica Regional Integral (RCEP, sigla 
em inglês). Este processo abrange os dez países da Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(Asean) e outras seis economias: China, Índia e a República de Coreia – que não participam do TPP
[5] - além do Japão, Austrália e Nova Zelândia. Este grupo de países representa 40% do comércio 
mundial e cerca da metade da população. A presença da China, da Índia e de outros países em 
desenvolvimento poderia gerar um espaço de negociação mais flexível em comparação com o TPP.
[6]

Bibliografia:
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Pacific Partnership: reflexiones desde Asia, Latinoamérica y Estados Unidos”, Seminário 
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Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Acordo de Associação Transpacífico: México e Canadá se incorporam às rodadas 
de negociações”, Carta Mensal N°194, outubro de 2011.

• BID-INTAL. “Acordo de Associação Transpacífico decide esquema de negociação”, Carta 
Mensal N°184, dezembro de 2011.
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Avanços do Cosiplan na facilitação e 
modernização das Passagens de Fronteira 

na América do Sul

Em 11 de abril foi realizada em Buenos Aires a reunião do Grupo Técnico Executivo sobre 
Passagens de Fronteira, atividade abrangida pelo Plano de Trabalho 2013 do Cosiplan-IIRSA.[1] O 
encontro teve o objetivo de avançar na definição de padrões de qualidade e indicadores de gestão 
para as passagens de fronteira sul-americanas. Participaram da reunião representantes do governo 
dos países da América do Sul e do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA (BID, CAF e Fonplata).
[2]
Durante os primeiros dez anos de trabalho da IIRSA (2000-2010), foram desenvolvidas ações 
orientadas para transformar as fronteiras em canais de verdadeira integração. Este trabalho está 
enquadrado no processo setorial de “Facilitação de Passagens de Fronteira”, por meio do qual se 
realizou um extenso estudo que permitiu determinar sua tipologia e as atividades necessárias para 
melhorar a operação e ampliar a provisão de serviços.[3]
Com a criação da Unasul em 2008 e de seu Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan) em 2010, o objetivo de facilitar e modernizar as passagens de fronteira da 
região ganhou novo impulso. O Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012-2022[4] e a Agenda de 
Projetos Prioritários de Integração (API),[5] os dois instrumentos que estruturam o trabalho do 
Cosiplan para os próximos 10 anos, incorporam esta matéria como uma de suas prioridades. Treze 
dos 88 projetos individuais incluídos na API são passagens de fronteira.
Na atualidade, os trabalhos estão voltados para trocar experiências entre países com o objetivo de 
colaborar com o melhoramento do planejamento e da operação das passagens de fronteira, com 
ênfase na integração de controles binacionais. Além disso, os países estão analisando uma 
proposta de padrões de qualidade e indicadores de gestão para implementar nas passagens de 
fronteira da região, especialmente nas passagens incluídas na API.
O estabelecimento de padrões e indicadores de gestão permitiria avaliar as passagens de fronteira 
em função de seu nível de funcionamento e serviço, assim como sua evolução no tempo. Assim, 
seria possível elaborar diagnósticos que permitam adotar as medidas e ações necessárias para 
otimizar a operação, considerando a economia de tempo e custos, os serviços para os usuários e a 
convivência com as populações vizinhas e o meio ambiente.
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[1] O Cosiplan (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento) é o âmbito da Unasul (União de 
Nações Sul-Americanas) para a discussão política e estratégica com o objetivo de implementar a integração 
da infraestrutura regional dos países da América do Sul. O Cosiplan inclui a IIRSA (Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) como seu fórum técnico de infraestrutura. Mais 
informações sobre Cosiplan-IIRSA em http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=45.
[2] Mais informações sobre a reunião em http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=218.
[3] Mais informações sobre o Processo Setorial “Facilitação de Passagens de Fronteira” em 
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=78.
[4] Mais informações sobre o PAE em http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=38.
[5] Mais informações sobre a API em http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=39.
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Outras Atividades do BID
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BID ajudará a melhorar serviços de 
transporte na hidrovia Paraguai-Paraná

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou recentemente um empréstimo de 
US$100 milhões para expandir e aumentar a eficiência do transporte de minérios de ferro pela 
hidrovia Paraguai-Paraná. O projeto visa ampliar a integração entre o Brasil, Paraguai, Argentina e 
Uruguai por meio da melhoria do transporte fluvial na região.
O empréstimo do BID será utilizado para financiar a compra de reboques e barcaças modernos para 
transportar 3,25 milhões de toneladas métricas por ano de minérios de ferro das jazidas de 
Corumbá para a Argentina e/ou para o Uruguai por meio da hidrovia Paraguai-Paraná, em função de 
um contrato de longo prazo com uma subsidiária da empresa mineira Vale S.A. Além disso, os 
recursos do BID serão destinados à capacitação de capitães, tripulantes e pessoal de manutenção 
das novas embarcações.
O projeto, patrocinado pela Hidrovias do Brasil S.A., prevê os seguintes impactos positivos: 
aumento da eficiência no uso de combustível pela implementação de tecnologia de ponta; melhora 
da capacidade e da possibilidade de manobra das embarcações; e aumento dos volumes 
transportados graças a ciclos de transporte mais rápidos. Além disso, espera-se que o projeto gere 
até 480 novos postos de trabalho.
O financiamento do BID será complementado com recursos de bancos comerciais e outra 
instituição de desenvolvimento.

Mais informações nos seguintes links: [1], [2].
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Quatro empresas de energia, a AFD e o 
BID, decidem explorar a interconexão 
energética dos países do Arco Norte

EBS, GEA, EDF e Eletrobras, em conjunto com a AFD e o BID, desejam estabelecer uma 
interconexão elétrica entre o Suriname, a Guiana, a Guiana Francesa e dois estados do norte do 
Brasil (link).
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CEPAL. Como mejorar la competitividad de las pymes en la 
Unión Europea y América Latina y el Caribe: Propuestas de 
política del sector privado. Cepal. Enero de 2013. 38 p.

As pequenas e médias empresas (PMEs) da América Latina e do Caribe (ALC) e da União Europeia 
(UE) têm um papel importante na atividade econômica de seus países, onde representam cerca de 
99% do total de empresas e geram 67% dos empregos. No entanto, seus níveis de produtividade 
são geralmente inferiores aos das grandes empresas e apresentam uma limitada participação nas 
exportações. Face a isso, o presente documento oferece uma visão do setor privado sobre as ações 
necessárias para melhorar a competitividade das PMEs e promover sua internacionalização. O 
estudo se apoia em uma pesquisa de opinião com 50 líderes empresariais de diversos países das 
duas regiões, organizada pelo Programa AL/Invest, Eurochambers e a Cepal.
O documento está organizado em cinco partes. Na primeira expõe que para conseguir a 
internacionalização das PMEs é fundamental a sua inclusão em cadeias globais de valor (CGV). Isso 
permitiria às empresas diversificar riscos, diminuir a dependência dos mercados domésticos, 
aumentar sua capacidade produtiva e exportadora, beneficiar-se da transferência de tecnologia, da 
capacitação de recursos humanos e do acesso a padrões de qualidade.
Na segunda parte é sustentado que há um grande potencial para melhorar as oportunidades de 
negócios e a internacionalização das PMEs da UE e da ALC. No entanto, os líderes consultados 
afirmam que é necessário dinamizar os vínculos entre as duas regiões mediante um conjunto de 
ações mais concretas e operacionais. Entre elas se destacam a participação em feiras e missões 
empresariais ao exterior, a oferta de capacitação e assistência técnica focalizada por setores e a 
articulação entre grandes e pequenas empresas.
Na terceira parte são apresentadas as principais políticas para melhorar a produtividade e a 
internacionalização das PMES. Em primeiro lugar, afirma-se que é necessário reduzir a brecha de 
produtividade entre as PMEs e as grandes empresas, que é particularmente ampla na ALC. Para 
isso, o setor privado identifica quatro áreas prioritárias de políticas:

1. apoio à inovação em produtos e processos;

Resenhas Bibliográficas 
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2. oferecimento de facilidades para o acesso a mercados e oportunidades de negócios;
3. estímulo à cooperação entre empresas e a articulação produtiva;
4. acesso ao financiamento para ampliar capacidades, adquirir competências e implementar 

estratégias.

Em seguida, é apresentada a opinião dos líderes pesquisados sobre como avançar para a 
internacionalização das PMEs. Neste sentido propõe-se:

• desenvolver capacidades e estruturas administrativas para a internacionalização;
• fornecer informações claras e concisas sobre as políticas, ações e serviços de apoio 

disponível;
• participar de CGV que permitam às PMEs aumentar o volume e melhorar a competitividade 

das exportações.

A quarta parte enfatiza a necessidade de fomentar a cooperação e a complementaridade entre 
empresas das duas regiões a longo prazo. Em especial, é considerado que se devem priorizar ações 
nas seguintes áreas: energias renováveis, tecnologias limpas, economia verde e biotecnologia. 
Além disso, os empresários latino-americanos dão grande importância às áreas vinculadas a 
infraestrutura, como energia, transporte e banda larga. Neste sentido, o documento ressalta que é 
necessário incorporar a perspectiva da inovação nas políticas nacionais de apoio às PMEs com o 
objetivo de identificar setores estratégicos e viabilizar a concretização de oportunidades de 
negócios entre as duas regiões.
Por último, são apresentadas uma síntese e conclusões gerais que visam enfatizar a importância de 
melhorar o intercâmbio de informação entre os setores privados da UE e da ALC, assim como 
melhorar a visibilidade e a divulgação dos programas de apoio às PMEs. Em seu conjunto, o 
documento da Cepal permite obter um panorama útil sobre os principais aspectos que os líderes do 
setor privado acreditam necessário focalizar para melhorar a produtividade e participação nos 
mercados globais das PMEs das duas regiões.
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
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* Powell, A., coord. (2013). Replantear las Reformas : Cómo 
América Latina y el Caribe pueden escapar del menor 
crecimiento mundial = Rethinking reforms : How Latin America 
and the Caribbean can escape suppressed world growth. 
Washington: BID.

Autor:Powell, Andrew, coord.
Título:Replantear las Reformas : Cómo América Latina y el Caribe pueden 
escapar del menor crecimiento mundial = Rethinking reforms : How Latin 
America and the Caribbean can escape suppressed world growth
Edición:Washington: BID, Marzo 2013 [101 p.]
Serie:Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe
Temas:<CRECIMIENTO ECONOMICO><DESARROLLO 
ECONOMICO><PRODUCTIVIDAD><COMPETITIVIDAD><RECURSOS 
HUMANOS><MERCADO DE TRABAJO><INVERSION 
PUBLICA><INFRAESTRUCTURA><PRODUCTO BRUTO INTERNO, 
PBI><INDICADORES ECONOMICOS><POLITICA FISCAL><ESPANOL (O 
CASTELLANO)><INGLES>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Las proyecciones del crecimiento global han disminuido desde el 
año pasado y el crecimiento podría verse menguado por debajo de su 
potencial durante muchos años. Un menor crecimiento global, con todos 
los demás factores iguales, implicaría un menor crecimiento en América 
Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, los evidentes límites al uso potencial 
de medidas de política monetaria y fiscal en la región plantean otra 
restricción. Por consiguiente, los países deberían contemplar futuras 
reformas estructurales para mejorar las perspectivas económicas y 

Bibliografias em destaque do 
mês 
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escapar del menor crecimiento global. Si todos los países introdujeran 
reformas para acelerar el crecimiento en un promedio del 1,5 per cent, el 
efecto en el conjunto de la región podría ser del orden de un 2,4 per cent 
de crecimiento adicional al año. El informe macroeconómico de América 
Latina y el Caribe de 2013 evidencia que existe un gran potencial para 
aumentar la tasa de crecimiento de la región mediante la reasignación de 
recursos existentes.

Nota de contenido:
Capítulo 1 Resumen ejecutivo [p. 1]
Capítulo 2: El menor crecimiento mundial [p. 5]
Capítulo 3: Fomentar el crecimiento ante vientos globales desfavorables 
[p. 11]
Capítulo 4: Los límites de la política fiscal y monetaria [p. 19]
Capítulo 5: El crecimiento, la productividad y la asignación
Capítulo 6: La reforma de los mercados laborales [p. 37]
Capítulo 7: Crear espacio para crecer: el ahorro interno y la inversión en 
infraestructura [p. 49]
Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones [p. 67]
Referencias [p. 71]
Apéndices
    Apéndice A: Sobre los precios de los productos primarios y los ingresos 
fiscales [p. 83]
    Apéndice B: Sobre los regímenes de política monetaria, los requisitos de 
reservas y la credibilidad del control de la inflación [p. 85]

Accesos al documento:
E 308 / BID-REF / 2013
Documento Electrónico

Versión en Español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
English Version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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* Ruchansky, B., coord. (2013). Integración eléctrica en América 
Latina: antecedentes, realidades y caminos por recorrer. 
Santiago de Chile: CEPAL.

Autor:Ruchansky, Beno, coord.
Título:Integración eléctrica en América Latina: antecedentes, realidades y 
caminos por recorrer
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Febrero de 2013 [150 p.]
Serie:Documento de Proyecto; 524
Temas:<INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL SURAMERICANA, IIRSA><SISTEMA DE SISTEMA DE 
INTERCONEXION ELECTRICA PARA LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL, 
SIEPAC><INTEGRACION ENERGETICA><PROCESOS DE 
INTEGRACION><SUSTITUCION DE IMPORTACIONES><EMPRESAS 
TRANSNACIONALES><RECURSOS ENERGETICOS><ENERGIA 
HIDROELECTRICA><ESPANOL (O CASTELLANO)>
Geográficos:<AMERICA LATINA><AMERICA CENTRAL><AMERICA DEL 
SUR><ARGENTINA><BRASIL>

Resumen:A pesar de que existen importantes beneficios económicos, 
sociales y ambientales en la integración de los sistemas eléctricos de dos 
o más países la región no ha avanzado lo suficiente al ritmo de las 
expectativas planteadas en los objetivos de dichos procesos. En este 
documento, se evidencian las barreras y obstáculos que han presentado 
los procesos de integración de los sectores eléctricos entre países y al 
interior de las subregiones de América Latina. La CEPAL ha considerado 
importante poner a disposición de los países de la región el presente 
documento respetando las ideas de los expertos que elaboraron los 
estudios de casos. La visión que entregan los autores puede no ser 
compartida por el abanico de los actores que intervinieron en esos 
procesos o por los tomadores de esas decisiones; sin embargo, 
consideramos valioso conocer estas experiencias y sacar las lecciones que 
de ellas se podrían desprender para avanzar en el proceso de integración.

Nota de contenido:
Introducción [p. 7]
I: Antecedentes de los procesos de integración en América Latina [p. 13]
    A: Integración político-económica [p. 13]
    1: Predominio del modelo de sustitución de importaciones [p. 14]
    2: El modelo de mercado: impulso a la apertura económica y a la 
participación del capital privado [p. 15]
    3: Hacia la implementación de modelos más flexibles y con una visión 
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integral [p. 16]
    4: Las translatinas [p. 17]
    5: El papel del Brasil [p. 18]
    6: Conclusiones [p. 19]
    B: Integración eléctrica [p. 19]
    1: El rol del factor energético en la integración regional [p. 19]
    2: Antecedentes de la integración eléctrica regional [p. 20]
    3: Conclusiones [p. 27]
    C: Anexo [p. 29]
    D: Bibliografía [p. 33]
II: Integración eléctrica Perú-Ecuador-Colombia [p. 35]
    A: Síntesis [p. 35]
    B: Antecedentes, situación actual y perspectivas de la integración 
eléctrica Perú-Ecuador-Colombia [p. 36]
    1: Evolución de los intercambios de energía [p. 36]
    2: Las perspectivas desde la óptica de la planificación eléctrica nacional 
[p. 37]
    C: Contexto político y marco regulatorio [p. 38]
    1: Algunos aspectos políticos y estratégicos [p. 38]
    2: El marco regulatorio [p. 41]
    D: Intercambios de energía [p. 50]
    1: Infraestructura [p. 50]
    2: Los flujos de las TIE en la década del 2000 [p. 54]
    E: Las perspectivas futuras [p. 60]
    1: Los planes de expansión nacionales: expansión para la 
autosuficiencia [p. 60]
    2: Escenarios de generación a largo plazo [p. 63]
    F: Bibliografía [p. 68]
III: El Proyecto Siepac y la conformación del mercado eléctrico regional de 
América Central [p. 69]
    A: El largo camino de la integración eléctrica regional [p. 69]
    B: La evolución de la demanda de electricidad [p. 71]
    C: La historia de los intercambios [p. 73]
    D: El diseño del mercado eléctrico regional [p. 76]
    1: El mercado regional de los intercambios de energía [p. 76]
    E: El sistema de transmisión regional [p. 80]
    1: Ampliaciones de la Transmisión [p. 80]
    2: Sistema de Tarifas de Transmisión Regional [p. 80]
    3: Derechos de Transmisión (DT) [p. 81]
    F: El andamiaje institucional [p. 81]
    1: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) [p. 81]
    2: El Ente Operador Regional (EOR) [p. 81]
    3: La Empresa Propietaria de la Red (EPR) [p. 82]
    G: Las interconexiones extraregionales: México y Colombia [p. 83]
    1: Interconexión México-Guatemala [p. 83]
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    2: Interconexión Colombia-Panamá [p. 84]
    H: Los beneficios regionales del Proyecto Siepac [p. 85]
    I: Los desafíos de la integración eléctrica regional [p. 86]
    J: Bibliografía [p. 90]
IV: Antecedentes, situación actual y perspectivas de la integración 
eléctrica de Argentina con sus países vecinos [p. 91]
    A: Integración eléctrica Argentina-Brasil [p. 91]
    1: Interconexión de Sistemas Eléctricos [p. 91]
    2: Recursos hidráulicos compartidos. Argentina-Brasil: Río Uruguay y su 
afluente Río Pepirí Guazú [p. 100]
    B: Integración eléctrica Argentina-Paraguay [p. 101]
    1: Interconexión de Sistemas Eléctricos [p. 101]
    2: Venta de energía ôen tránsitoö de Paraguay a Uruguay [p. 103]
    3: Recursos hidráulicos compartidos. Argentina-Paraguay [p. 106]
    C: Integración eléctrica Argentina-Uruguay [p. 109]
    1: Interconexión de Sistemas Eléctricos [p. 109]
    2: Aprovechamiento de los recursos hidráulicos compartidos Argentina - 
Uruguay [p. 115]
    D: Integración eléctrica Argentina-Chile [p. 117]
    1: Interconexión y exportación de energía eléctrica a Chile [p. 117]
    E: Integración eléctrica: Oportunidades, obstáculos y prospectiva [p. 
118]
V: Integración eléctrica internacional del Brasil: Antecedentes, situación 
actual y perspectivas [p. 125]
    A: El sistema eléctrico brasileño [p. 125]
    1: La matriz eléctrica brasileña [p. 125]
    2: Potencial energético y perspectivas de la matriz eléctrica [p. 128]
    3: Características del modelo del sector eléctrico brasileño [p. 131]
    B: Integración eléctrica e internacionalización económica [p. 133]
    1: Rol de Eletrobras en la integración eléctrica [p. 134]
    2: La lógica económica de la integración eléctrica desde la óptica 
brasileña [p. 136]
    C: El modelo comercial brasileño [p. 137]
    D: Experiencias de integración y el modelo comercial brasileño [p. 140]
    E: Perspectivas para la importación y exportación de energía eléctrica 
por parte del Brasil [p. 142]
    1: Importación y exportación de energía firme [p. 142]
    2: Importación y exportación de energía excedente por parte del Brasil 
[p. 143]
    F: Proyectos de integración eléctrica internacional del Brasil [p. 144]
    1: Central Hidroeléctrica Binacional de Itaipú: Paraguay-Brasil [p. 144]
    2: Conversora de Garabí y CTE AES Uruguayana: Argentina-Brasil [p. 
145]
    3: Conversora de Rivera: Uruguay-Brasil [p. 146]
    4: Línea de transmisión de Guri a Roraima: República Bolivariana de 
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Venezuela -Brasil [p. 146]
    5: Central Térmica de Cuiabá: Estado Plurinacional de Bolivia-Brasil [p. 
147]
G: Conclusiones [p. 147]

Accesos al documento:
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* Competitive Advantage : Moving Ahead of the Global 
Competition : Private Sector Priorities for Trade Facilitation in 
the CAFTA-DR Region. (2013). Washington: BID.

Título:Competitive Advantage : Moving Ahead of the Global Competition : 
Private Sector Priorities for Trade Facilitation in the CAFTA-DR Region
Edición:Washington: BID, March 2013 [85 p.]
Temas:<TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA CENTRAL, 
CAFTA><INTEGRACION ECONOMICA><INTEGRACION 
REGIONAL><ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES><ACUERDOS DE 
COMERCIO DE SERVICIOS><EMPRESAS><INGLES>
JEL:F15; F13; F53
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Resumen:This report is the result of a joint project between the Inter-
American Development Bank (IDB), through its Integration and Trade 
Sector (INT), and the Association of American Chambers of Commerce in 
Latin America's (AACLAA) secretariat at the U.S. Chamber of Commerce 
(USCC). Aiming to contribute to CAFTA-DR authorities' efforts to identify 
trade facilitation challenges and solutions, these institutions, 
independently and in the context of the IDB-USCC Memorandum of 
Understanding, developed a survey and conducted focus groups on trade 
facilitation priorities in the CAFTA-DR region, aiming to refine and 
consolidate private sector recommendations to governments. Based on the 
issues identified through these joint efforts, this report recommends a 
series of measures that would have a positive and sizable impact on the 
flow of goods and services in the CAFTA-DR region.

Accesos al documento:
E 308 / BID-COM / 2013

Documento Electrónicotexto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Os BRICS na OMC : Políticas Comerciais Comparadas de Brasil, 
Rússia, India e Africa do Sul. (2013). Brasilia: IPEA.

Título:Os BRICS na OMC : Políticas Comerciais Comparadas de Brasil, 
Rússia, India e Africa do Sul
Otros responsables:Thorstensen, Vera; Machado Oliveira, Ivan Tiago
Edición:Brasilia: IPEA, Marzo 2013 [484 p.]
Temas:<CONDICIONES POLITICAS><ACUERDOS COMERCIALES 
MULTILATERALES><ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO><GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE><BARRERAS 
COMERCIALES><POLITICA COMERCIAL><AGRICULTURA><RONDA DE 
DOHA><LEGISLACION ANTIDUMPING><PORTUGUES>
Geográficos:<BRASIL><INDIA><RUSIA><CHINA><SUDAFRICA>

Resumen:O objetivo deste livro é realizar uma análise comparada das 
políticas comerciais decada integrante do BRICS, tendo a Organizacao 
Mundial de Comércio (OMC) como quadro de referencia. Assim, busca-se 
examinar a insercao de cada um deles no comércio internacional, bem 
como sua participacao no regime multilateral de comércio, tanto em seu 
pilar diplomático-jurídico, o sistema de solucao de controvérsias, quanto 
em seu pilar político-negociador, as negociacoes da Roda da Doha, nas 
quais se observa um importante exercício de articulacao entre os países 
do grupo.

Nota de contenido:
Introduç o
    Capítulo I: Os Brics Como Atores Na Organizaç o Mundial Do Comércio
    Capítulo II: O Perfil Dos Brics No Comércio Internacional
    Capítulo III: Perfil Tarifário Dos Brics
    Capítulo IV: Agricultura
    Capítulo V: Barreiras Técnicas, Sanitárias E Fitossanitárias
    Capítulo VI: Defesa comercial
    Capítulo VII: Serviços
    Capítulo VIII: Propriedade Intelectual
    Capítulo IX: Investimentos
    Capítulo X: Acordos Plurilaterais
    Capítulo XI: Novos Temas
    Capítulo XII: Acordos Preferenciais De Comércio
    Capítulo XIII: Atuaç o Dos BICS no arg o de Soluç o de Controvérsias 
da OMC
    Capítulo XIV: Participaç o Dos Bics na Rodada Doha os Brics na OMC : 
Sínteses e ConclusSes
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Accesos al documento:
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