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Finpyme ExportPlus dá assistência para
PMEs aumentarem capacidade de
exportação
Como tem sido mostrado nos números recentes da Carta Mensal INTAL, as PMEs na América Latina
e no Caribe enfrentam diversos obstáculos no caminho para a inserção nos mercados
internacionais. Sua participação nos mercados externos é muito inferior à atingida por empresas
pequenas em países da Europa ou da Ásia Oriental (CEPAL, 2012).
Isso decorre, em parte, do âmbito em que elas atuam, evidenciado na estrutura produtiva
heterogênea, no nível educacional da força de trabalho e no clima de negócios dos países da
região. Enquanto nos países desenvolvidos essas empresas podem ser fornecedoras das maiores ou
se especializam na produção de bens e serviços diferenciados, as PMEs da região se inserem em
áreas de produção padronizadas e com baixo nível de conhecimentos, costumam competir com a
produção em grande escala e é difícil que cumpram requisitos de qualidade ou volumes de
produção necessários para serem fornecedoras de empresas de maior porte (CEPAL, 2012).
Entre as limitações que as PMEs encontram na região estão o escasso acesso a recursos humanos
qualificados, ao financiamento (por falta de garantias e recursos técnico-administrativos) e às
tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Estas restrições prejudicam a gestão das
empresas, o que impacta na sua produtividade e competitividade. Projetos potencialmente viáveis
ficam fora de seu raio de ação por causa de tais obstáculos.
Para superar o atraso produtivo e exportador das PMEs são necessários instrumentos e serviços de
apoio específicos voltados para a gestão empresarial, para a capacitação e a assessoria técnica. O
Grupo BID tem feito a sua parte desta agenda contribuindo com assistência técnica e
financiamento direto. O Finpyme (sigla de Financiamento Inovador para PMEs) é uma iniciativa da
Corporação Interamericana de Investimentos (CII) orientada para oferecer assistência técnica às
PMEs, melhorar seu acesso ao financiamento e aumentar sua competitividade.[1] O Finpyme tem
um enfoque prático para que as PMEs possam superar diversos desafios em matéria de gestão,
planejamento e estratégia, abrindo a porta para que tenham acesso a financiamento de médio e
longo prazos. A CII também busca mobilizar recursos de outras entidades mediante empréstimos
sindicalizados e apoia instituições creditícias focadas nas PMEs da região.
Os diversos programas do Finpyme dão uma ideia do espectro de ação dessa iniciativa:
•
•
•
•

Finpyme Diagnostics: identifica e fornece assistência em áreas de gestão fundamentais para
melhorar a posição competitiva das empresas.
Finpyme Family Business: estimula as boas práticas de administração em empresas
familiares.
Finpyme Integrity: promove a ética empresarial.
GREENPYME: incentiva um uso racional da energia mediante investimento em tecnologias
limpas.
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•
•

Finpyme Credit: fornece financiamento competitivo.
Finpyme Technical Assistance: fornece serviços de consultoria em áreas que vão da
normativa ambiental à análise financeira, técnica e de mercado.

Por último, o programa Finpyme ExportPlus busca aumentar a capacidade exportadora das PMEs e
está enquadrado na iniciativa de Ajuda para o Comércio da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Para aumentar a internacionalização das PMEs da região, este programa divulga
conhecimentos sobre como exportar para diversos mercados e proporciona assistência técnica
grupal e individual em temas-chave que afetam sua habilidade para cumprir os padrões
internacionais. A diversificação de mercados e produtos é o objetivo deste componente do
Finpyme. Por que a internacionalização dessas empresas é benéfica? Porque a participação em
mercados externos pode induzir um círculo virtuoso com benefícios potenciais como a
transferência de tecnologia e a aquisição de capacidades de acordo com as práticas internacionais,
entre outros.
Nessa área, a CII trabalha em colaboração com agentes e sócios locais de cada país, tais como
associações de empresas, universidades e câmeras de comércio, sobre três pilares:
•
•

•

Certificações, relacionadas com padrões de qualidade que permitem o acesso a mercados de
exportação;
Processos operacionais, buscando melhoras do aparelho produtivo da empresa, oferecendo
novas tecnologias e processos com benefícios para a produtividade e os produtos ou
serviços oferecidos;
Capacitação de gestão, dotando as empresas de instrumentos para competir no mercado
global.

O Finpyme ExportPlus foi lançado em 2009 na Guatemala e se estendeu a outros países da América
Central (Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e Panamá), do Caribe (República Dominicana, Bahamas,
Barbados, Haiti, Jamaica, Guiana, Suriname e Belize) e da América do Sul (Bolívia). Desde a sua
criação, o programa atendeu a mais de 2.300 PMEs da região (Quadro 1).
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Quadro 1. Número de empresas beneficiárias do programa Finpyme
ExportPlus
Período maio 2009 – junho 2013

Fonte: Corporação Interamericana de Investimentos (CII)

O programa começou em maio de 2009 na Guatemala como projeto-piloto. Entre 2009 e 2013
realizou 47 atividades nesse país, principalmente nos setores agroalimentícios, madeireiro, do
couro, de artesanatos e farmacêutico e apoiou 615 empresas por meio de assistência técnica
grupal, individual e serviços de consultoria. Entre os resultados do programa destaca-se que a
maioria dos participantes (86%) implementou as ações recomendadas durante as sessões de
capacitação e cerca da metade deles aumentou sua capacidade para exportar, seja por maiores
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volumes ou por meio da diversificação de mercados. Além disso, 90% dos participantes estariam
dispostos a investir em atividades similares.
Entre 2010 e 2013, em outros países da América Central e do Caribe foram realizadas diversas
atividades de construção de capacidades gerenciais (workshop de técnicas de exportação,
estratégias de negociação, competitividade e logística exportadora, oportunidades comerciais,
gestão de custos e financeira), de melhora de processos em setores específicos (madeira em El
Salvador, café na República Dominicana, couro na Nicarágua, indústria de alimentos no Haiti,
turismo no Suriname) e de certificação de produtos agrícolas. Em 2013 se realizaram atividades de
melhoras de processos de setores específicos da indústria alimentícia na Bolívia.
Destacam-se alguns resultados conquistados por empresas participantes e que constituem
interessantes casos de estudo:
•

•

•

Berling S.A. é uma empresa familiar do Haiti que produz rum e licores e que sofreu um
importante prejuízo durante o terremoto de 2010. Recebeu assistência técnica para planejar
a transição para uma linha de produção mais ampla e moderna, como também o
desenvolvimento de uma estratégia de negócio destinada a atingir os objetivos de
exportação planejados. Graças ao programa, a Berling aumentou sua capacidade de
produção de 5 garrafas por minuto para 40 garrafas por minuto, e atualmente exporta para a
Europa e espera-se que em breve possa fazer o mesmo para os Estados Unidos.
Marie Sharp’s é uma empresa de Belize produtora de geleias, sucos de fruta e molhos
picantes cuja proprietária compareceu em 2012 à Seoul Food Expo, onde fechou vários
negócios.
Café Antigüeño é uma empresa guatemalteca de distribuição de café gourmet, que recebeu
apoio em estratégias de desenvolvimento para entrar em mercados internacionais de alta
gama, aumentando de forma expressiva suas exportações.

Por sua importância, a CII continuará implementando e ampliando os programas do Finpyme,
inclusive o Finpyme ExportPlus. Os bons resultados do programa residem no interesse das
empresas em expandir seus mercados, e às ferramentas que a CII oferece, por meio de
transferência de conhecimento, para que atinjam seu objetivo com sucesso.
Bibliografia:
•

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Perspectivas

•

Washington: OCDE/Cepal, 2012.
Programa Finpyme:
ƕ www.finpyme.org

económicas de América Latina 2013. Políticas de Pymes para el cambio estructural.

ƕ
ƕ
ƕ

FINPYME ExportPlus OECD WTO Aid for Trade Case Stories.
FINPYME: a program to improve the capacity of SMEs to compete in the global
economy Development Impact Honors IDB Group.
Vídeo: IIC FINPYME Caribbean May 2013.

[1] Agradecemos a colaboração de Jorge Roldán, David Levy e Paula Urbano (CII) para a realização desta
matéria.
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Caribe

Caribe aborda prioridades para
crescimento no Fórum de Alto Nível 2013
Os primeiros-ministros, ocupantes de altos cargos e diretores de bancos centrais dos paísesmembros da Caricom e representantes de instituições financeiras internacionais se reuniram em
Nassau, Bahamas, nos dias 19 e 20 de setembro, no Fórum de Alto Nível do Caribe: Construindo
crescimento sobre a agenda de sustentabilidade do Caribe (The 2013 High Level Caribbean Forum:
Building Growth into the Caribbean Sustainability Agenda, nome em inglês), patrocinado pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo governo das Bahamas junto com o Banco de
Desenvolvimento do Caribe (Caribbean Development Bank), com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), com a Corporação Financeira Internacional (CFI) e com o Banco Mundial.
O Fórum de Alto Nível, que constitui uma plataforma para promover o diálogo entre os
responsáveis por tomar decisões, se concentrou nos desafios de crescimento e endividamento
enfrentados pela região por meio de uma agenda priorizada de ações. Assim, deu continuidade aos
temas abordados na sua edição anterior, realizada em Puerto España, Trinidad, em 2012.
As políticas e reformas necessárias para retomar o crescimento já tinham sido foco do Fórum de
Crescimento do Caribe (Caribbean Growth Forum, nome em inglês), realizado em Nassau, Bahamas,
em junho passado. A partir dessas discussões o Fórum de Alto Nível criou quatro grupos de
trabalho dedicados a buscar soluções nas seguintes áreas: competitividade do setor privado,
políticas de sustentabilidade e crescimento, estratégias de proteção a grupos vulneráveis e
administração do endividamento. O Fórum de Crescimento está preparando um relatório com a
proposta para a criação de uma Comissão Econômica, que terá a missão de elaborar uma “agenda
de crescimento” para o Caribe abrangendo as questões priorizadas nestes âmbitos de diálogo.
Ver MELGAREJO, K.; MERCER-BLACKMAN, V.; D’ACOSTA, M. Policy Benchmarking for Productivity
and Growth.Review and Proposed Framework for the Caribbean. Nota Técnica 578. Washington:
BID, 2013.
Mais informações disponíveis nos seguintes links: [1]; [2]; [3]; [4].
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América Central

Costa Rica e El Salvador: entra em vigor o
Acordo de Associação com a União
Europeia
O Acordo de Associação América Central – União Europeia (AACUE) foi assinado em julho de 2012,
depois de quatro anos de negociações, e entrou em vigor para Honduras, Nicarágua e Panamá no
dia 1º de agosto de 2013.
Costa Rica e El Salvador não tinham obtido a aprovação do Conselho Europeu devido à oposição da
Itália quanto ao registro de algumas indicações geográficas.
Ambos os países negociaram nos últimos meses e conseguiram que a Itália retirasse as suas
objeções, permitindo a ratificação do AACUE, para a entrada em vigor no último dia 1º de outubro.
Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]; [3]; [4]; [5].
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El Salvador e Trinidad e Tobago decidem
negociar um Acordo de Alcance Parcial
A primeira rodada de negociações foi marcada para outubro em São Salvador.
O Acordo-Quadro contempla a negociação em três eixos: em primeiro lugar, um Acordo de Alcance
Parcial que incluiria temas como acesso a mercados, regras de origem, medidas sanitárias e
fitossanitárias, obstáculos técnicos ao comércio, defesa comercial, solução de controvérsias e
disposições institucionais. Em segundo lugar, um Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de
Investimentos e, por último, um Acordo de Cooperação para Promover o Setor de Turismo nos dois
países.
As negociações devem terminar nos primeiros meses de 2014.

18
Carta Mensal INTAL N° 206 - outubro 2013 - Todos os direitos reservados

Blocos de Integração

Cafta: Costa Rica solicita consultas a El
Salvador porque o país não aplicou
preferências tarifárias aos seus produtos
O governo da Costa Rica solicitou consultas a El Salvador no âmbito do Tratado de Livre Comércio
entre a América Central, a República Dominicana e os Estados Unidos (Dominican Republic-Central
America-United States Free Trade Agreement - Cafta–DR), de que os dois países participam.
Cabe lembrar que o Cafta–DR estabelece compromissos entre todos os membros do acordo sobre
os temas incluídos no mesmo, entre eles a liberalização tarifária. Neste contexto, a Costa Rica
reclama que El Salvador deu tratamento tarifário preferencial apenas para os produtos procedentes
dos Estados Unidos e não dos demais países.
Mais informações no seguinte link.
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Comunidade Andina

Reengenharia do Sistema Andino de
Integração
No fim setembro foi realizada a 37ª reunião ampliada do Conselho Andino de Ministros das
Relações Exteriores com a Comissão da CAN, e o Peru assumiu a presidência pro tempore do bloco.
No encontro foi decidido criar um Grupo de Alto Nível para a revisão do aspecto institucional, do
acervo jurídico comunitário e do sistema de solução de controvérsias da CAN. O objetivo da
reengenharia do Sistema Andino de Integração é adequar o processo às mudanças do contexto
internacional. O Grupo de Alto Nível será formado pelos vice-ministros das Relações Exteriores e de
Comércio dos países-membros. Entre as reformas previstas, destaca-se a busca da convergência
entre os principais blocos da América do Sul: a CAN, o Mercosul e a União Sul-Americana de Nações
(Unasul), e a preparação de um protocolo para facilitar a saída do Parlamento Andino do Sistema
Andino de Integração.
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Colômbia assina TLC com Israel
A Colômbia assinou um tratado de livre comércio (TLC) com Israel, o primeiro com um país do
Oriente Médio. As negociações começaram em 2012 e foram realizadas em cinco rodadas.
O TLC permitirá que produtos colombianos tenham acesso a um mercado de 7,9 milhões de
habitantes, com uma renda per capita de US$ 32.212 por ano. Além disso, eliminará tarifas e
barreiras não tarifárias no intercâmbio de bens. O acordo também inclui compromissos em áreas
como comércio de serviços, cooperação, investimentos e compras públicas.
O comércio bilateral cresceu rapidamente durante a última década e a balança é superavitária para
o país andino. Em 2012 as exportações colombianas para Israel chegaram a US$ 526 milhões e as
importações, a US$ 160 milhões.
O carvão representa 94,3% das vendas da Colômbia para o mercado israelense. Já as vendas feitas
por Israel aos colombianos são diversificadas: mais de dois terços correspondem a maquinarias e
equipamentos, seguidos por produtos químicos e têxteis.
Textos sobre o assunto:
•
•

BID-INTAL. “Colômbia e Peru em 2012: avanços na agenda comercial externa”, em: Carta
Mensal INTAL Nº 197, janeiro de 2013.
BID-INTAL. “Finalizadas as negociações do Tratado de Livre Comércio entre Colômbia e
Israel”, em: Carta Mensal INTAL Nº 203, julho de 2013.
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Peru promoverá a competitividade e as
exportações de pequenos e médios
agricultores com apoio do BID
Por meio de um empréstimo de US$ 25 milhões, concedido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), o Peru estimulará a competitividade de pequenos e médios agricultores.
Faz parte dos objetivos aumentar a produtividade e as exportações por meio de uma série de
reformas de política agrícola, incluindo agrupamento de empresas e desenvolvimento de cadeias
de valor agrícolas, assim como a consolidação de práticas de gestão operacional e ambiental do
programa de recompensas Agroideias. A previsão é de que nos próximos três anos o programa
beneficie cerca de 43.000 agricultores.
Mais informações no seguinte link.
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Mercosul

BID apoia internacionalização de PMEs
uruguaias de TIC
O Uruguai promoverá a internacionalização das pequenas e médias empresas (PMEs) de tecnologia
da informação e da comunicação (TIC), por meio da ferramenta ProTIC. Esta ferramenta faz parte
do Programa de Apoio aos Serviços Globais de Exportação, implementado pela organização
Uruguai XXI com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O Uruguai exporta serviços de TIC para mais de 40 países e as vendas triplicaram na última
década, chegando a US$ 300 milhões em 2012. Estima-se que nove de cada dez empresas do setor
são pequenas ou médias.
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Novo regime antidumping no Brasil
Um novo regime de investigações antidumping entrou em vigor no Brasil em outubro. As principais
mudanças incluem a obrigação de realizar a determinação preliminar (conclusão provisória sobre a
existência de dumping, dano sobre a produção local e o nexo de causalidade entre ambos), que
deve levar 120 dias (a metade do tempo previsto antes da reforma). Em caso de determinação
positiva, poderão ser aplicados direitos antidumping provisórios enquanto a investigação é
realizada.
Além disso, a nova legislação estabelece um prazo máximo de 60 dias para a análise de uma
petição, que pode se estender caso sejam solicitadas informações adicionais.
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UNASUL

Chile assume Presidência Pro Tempore do
Cosiplan
Os países-membros da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) entregaram ao Chile a
Presidência Pro Tempore (PPT) do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento
(Cosiplan) por um ano. O Ministério de Obras Públicas do Chile exercerá a coordenação da PPT e
será responsável pela liderança do trabalho desta instância, cujo principal objetivo é implementar
a integração da infraestrutura da América do Sul.
O Chile assumiu oficialmente a PPT com uma série de reuniões previstas no Plano de Trabalho
2013. Estes encontros foram realizados de 24 a 27 de setembro em Santiago: Grupo Técnico
Executivo sobre Avaliação Ambiental e Social com Enfoque Estratégico (Aase); Grupo Técnico
Executivo sobre Gestão e Prevenção de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura; 1ª Reunião do Grupo
de Trabalho sobre Integração Ferroviária; e Grupo Técnico Executivo sobre Integração Comercial
por Envios Postais.
A próxima reunião ministerial do Conselho será no dia 29 de novembro em Santiago. A agenda
incluirá a análise e a avaliação das atividades realizadas em 2013 e a aprovação do Plano de
Trabalho para 2014.
A distribuição das presidências dos Conselhos Setoriais e de outras instâncias está disponível no
seguinte link.
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De olho na conferência de Bali: agricultura
O comércio agrícola será um dos temas-chave da próxima Conferência da Organização Mundial do
Comércio (OMC), que se realizará em Bali, Indonésia, em dezembro deste ano; outros dois
assuntos, facilitação do comércio e tratamento dos países menos adiantados, já foram analisados
pela Carta Mensal INTAL.[1] Dentro da grande diversidade de aspectos envolvidos pela normativa
do comércio agrícola, um pacote com apenas alguns temas está sendo negociado com vistas a um
acordo em Bali: a aplicação de contingentes tarifários (que faz parte dos temas de acesso a
mercados),[2] a formação de estoques de produtos alimentícios (um dos pontos do capítulo de
ajuda interna)[3] e as subvenções à exportação (OMC, 2013a). Antes de descrevê-los, é conveniente
apresentar elementos do contexto deste importante âmbito da normativa multilateral.
Com as negociações do Acordo sobre Agricultura da OMC realizadas no âmbito da Rodada Uruguai
(1986-1994), conseguiu-se uma redução de tarifas, a remoção de algumas restrições às
importações e a redução de certos subsídios distorsivos do comércio. Essas conquistas foram
parciais, já que continuaram existindo significativas subvenções e obstáculos ao comércio agrícola.
[4] No ano 2000, começaram novas negociações sobre agricultura, que foram incluídas no
Programa de Doha para o Desenvolvimento, um ano depois.
É conveniente levar em conta que nas negociações sobre agricultura se refletem os interesses de
diversos grupos de países, determinados, em parte, por sua estrutura produtiva e também por
condicionamentos sociais. De fato, na OMC formaram-se coalizões nas quais países com interesses
similares coordenam posições. Assim, por um lado se encontra o G-20,[5] formado principalmente
por economias em desenvolvimento, grandes produtoras de bens agrícolas que têm interesses
ofensivos nesse âmbito de negociação. Entre seus objetivos estão a aplicação de ambiciosas
reformas no Acordo sobre Agricultura, para que os países desenvolvidos (que são outros dos atores
da negociação) reduzam as políticas de apoio ao setor, e o alcance de uma maior liberalização do
comércio desses bens. Por outro lado, estão os membros do G-33, grupo que representa economias
em desenvolvimento com uma grande população e que contam com pequenos produtores agrícolas.
Esses países têm uma atitude mais defensiva e buscam uma abertura mais controlada de seus
mercados agropecuários, atendendo a sensibilidade desse setor, onde podem se registrar altos
níveis de pobreza e de vulnerabilidade social. Além disso, o G-33[6] também negocia sobre a base
de argumentos relacionados com a segurança alimentar dos países.
Dos três possíveis temas mencionados, o que tem menos questões por resolver antes de dezembro
seria o relativo à aplicação de contingentes tarifários. O G-20 propõe como objetivo modificar a
forma como se repartem as quotas para evitar que a alocação atue como uma barreira ao comércio.
Alguns países administram esses contingentes (incluídos os métodos para sua alocação aos
importadores ou exportadores) de forma complicada, o que pode dificultar o acesso dos
exportadores a esses mercados. O G-20 propôs, por um lado, que a Secretaria da OMC recopile
informações sobre a utilização dos contingentes para aumentar a transparência e a previsibilidade
de sua aplicação; e, pelo outro, a inclusão de algum tratamento especial para os países em
desenvolvimento. Ainda devem ser acertados os pontos de vista com relação a este último tema,
sobre o qual surgiram observações de alguns membros (OMC, 2012).
Na área de ajuda interna, a constituição de estoques de produtos alimentícios como política de
segurança alimentar talvez seja o tema mais polêmico no caminho para Bali. O Acordo sobre
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Agricultura permite a aplicação dessas políticas por parte de países em desenvolvimento quando as
compras são realizadas a preços de mercado, ou seja, que se classificam dentro do compartimento
verde.[7] No entanto, caso a aquisição seja feita a preços administrados,[8] a ajuda interna é
considerada dentro da caixa âmbar, sobre a qual existem compromissos de redução progressiva,[9]
monitorados por meio da Medida Global de Ajuda (MGA).[10] Os compromissos foram
estabelecidos com preços de referência dos alimentos correspondentes a um período (1986-1988)
quando estavam deprimidos devido à sobreoferta de produtos agrícolas nos mercados
internacionais, – um cenário muito diferente do atual em que os problemas estão associados à
volatilidade e aos preços altos. Naquele momento, as compras governamentais e a formação de
estoques atuavam como sustentação de preços para muitos agricultores que de outra maneira
deviam deixar de produzir. No entanto, a fase de alta de preços agrícolas na última década
complicou a aplicação das compras para a formação de estoques a preços administrados (OMC,
2013b), ao elevar a MGA. Assim, apesar de os altos preços atuais garantirem um maior espaço de
produção lucrativo - o que reduziria a necessidade das ajudas -, provavelmente a presença de
agricultores muito vulneráveis, os argumentos de segurança alimentar e expectativas de baixa
futura de preços continuam fundamentando a concessão de ajudas internas deste tipo. Nesse
contexto, o G-33 propôs que o Acordo seja modificado, de forma tal que as compras realizadas a
preços administrados a um segmento vulnerável de agricultores (os produtores de baixa renda e de
recursos escassos) não estejam sujeitas a compromissos de redução (ICTSC, 2013c), evitando o
descumprimento dos compromissos da Rodada Uruguai.
Dentro das opções que poderiam se concretizar em Bali consideram-se a implementação de uma
exceção legal (waiver), ou uma declaração ministerial que avalize as exceções. Embora exista um
pouco mais de consenso quanto à transparência que deve acompanhar esta flexibilização que se
obteria mediante notificações regulares e o fornecimento de informações adicionais, não há acordo
a respeito da duração e da cobertura - quanto a produtos - das exceções para este tipo de ajudas
internas. Alguns países desenvolvidos expressaram sua preocupação com relação à proposta,
afirmando que mudar uma provisão do compartimento verde para permitir a ajuda interna com
preços administrados, quando precisamente uma das condições de classificação dentro desse
compartimento é não outorgar esse tipo de apoio, pode abrir uma fenda nos acordos da OMC
(ICTSD, 2013a).
Por último, existe unanimidade a respeito do fato de que todas as formas de subvenção à
exportação provocam distorção, e de que devem ser eliminadas completamente;[11] já em 2005,
no âmbito da Conferência de Hong Kong, os países tinham se comprometido com sua eliminação no
final de 2013. Mas a dois meses da Conferência de Bali sabe-se que o acordo não será cumprido.
Face a essa situação, o G-20 da OMC havia proposto a alternativa de que os países desenvolvidos
se comprometessem a cortar os subsídios à exportação pela metade até o fim de 2013 e limitassem
a devolução de créditos à exportação a 540 dias (OMC, 2013a e 2013b). Alguns membros – entre os
quais se encontram as economias desenvolvidas que aplicam este tipo de subvenções -, se opõem à
proposta argumentando que ela coloca em risco os possíveis resultados de Bali, já que não poderia
ser aceita sem um consenso que inclua outras questões da reforma do Acordo sobre Agricultura.
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-----. “Guía no oficial del “Proyecto revisado de modalidades” de 6 de diciembre de 2008”.
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-----. “El Presidente de las negociaciones sobre la agricultura esboza los posibles resultados
para la Conferencia de Bali”. Negociações sobre agricultura: reunião informal.11 outubro,
2013a.
-----. “El Presidente informa sobre las cuestiones relacionadas con la agricultura propuestas
para la reunión de Bali: continúan las conversaciones sobre las diferencias fundamentales”.
Negociações sobre agricultura: reunião informal. 23 maio, 2013b.

[1] Esses assuntos foram abordados nas publicações de junho (“OMC: olhando para a Conferência de Bali”);
agosto (“Preparativos para a conferência de Bali: facilitação do comércio”) e setembro (“De olho na
conferência de Bali: países menos adiantados”).
[2] Um contingente tarifário é uma medida comercial que implica a cobrança de duas tarifas diferentes,
dependendo de se as quantidades importadas se encontram abaixo (dentro do contingente) ou acima (fora
do contingente) de uma limitação quantitativa. Geralmente dentro do contingente as tarifas são mais baixas;
enquanto que fora são mais elevadas. Como resultado da Rodada Uruguai, todos os obstáculos não tarifários
tiveram que ser eliminados ou transformados em tarifas. Como em alguns casos o equivalente tarifário
calculado era alto demais – de forma que causava um obstáculo de acesso ao mercado –, foi criado um
sistema de contingentes tarifários com o objetivo de manter os níveis de acesso existentes para as
importações e oferecer oportunidades de acesso mínimo (OMC, 2004a).
[3] A ajuda interna corresponde às subvenções proporcionadas à produção agrícola.
[4] Além disso, em várias questões não foram atingidos acordos, e os compromissos de redução tarifária ou
de ajuda interna se realizaram com base em médias ou montantes de referência, que depois não deram lugar
à liberalização do comércio esperada.
[5] Não se deve confundir com o grupo G 20 de Ministros de finanças e governadores de bancos centrais. No
grupo que participa das negociações da OMC encontram-se alguns países latino-americanos como: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
[6] Alguns países da América Latina e do Caribe que participam deste grupo são: Antígua e Barbuda,
Barbados, Belize, Bolívia, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, São Vicente e as
Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela.
[7] Na terminologia da OMC, as subvenções se identificam com compartimentos. Se não distorcem o
comércio ou fazem isso minimamente, então são classificadas no compartimento verde e, portanto,
consideradas permitidas; se é considerado que distorcem a produção e o comércio, então estão no âmbar, e
devem ser reduzidas. Também existe um compartimento azul para as subvenções que estão vinculadas a
programas que limitam a produção (OMC, 2004b).
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[8] Os preços administrados, também denominados de sustentação, são preços que se encontram acima dos
preços de mercado. Portanto, implica que se paga ao produtor um preço maior por sua produção do que ele
obteria colocando sua mercadoria ao preço de mercado.
[9] Parágrafo 3 do Anexo 2 do Acordo sobre Agricultura.
[10] A MGA é uma fórmula que toma como base o que era outorgado em subvenções anualmente no período
1986-88. A partir dessa magnitude, os países-membros fizeram compromissos de redução da ajuda interna
que tem efeitos de distorção (Artigo 6 do Acordo sobre Agricultura).
[11] Ao contrário dos subsídios às exportações de produtos industriais, os subsídios à exportação de alguns
produtos agrícolas com limites determinados estão permitidos.
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O Mercosul e a Aliança do Pacífico
A sucessão de fatos da agenda interna do Mercosul no último ano, incluindo a suspensão do
Paraguai, a incorporação da Venezuela e a assinatura do Protocolo de Adesão da Bolívia, parecem
se contrapor ao menor ritmo de avanço das negociações com o restante do mundo. No entanto, dois
temas surgem como foco de atenção na agenda externa do bloco: a criação da Aliança do Pacífico
(AP) e as negociações para um acordo de associação com a União Europeia (UE). Os dois assuntos
serão abordados em profundidade no Informe Mercosul N° 18 (que será publicado em breve).
A AP ocupou o centro das atenções da integração na região desde 2011, e frequentemente foi
comparada com o Mercosul. Em especial, o contraste foi colocado na dinâmica das negociações
externas entre os dois blocos. A AP foi caracterizada como um agrupamento muito ativo: busca se
consolidar como uma área de livre circulação de bens e serviços, e tem um objetivo de integração
econômica e de projeção para o mundo. Os países que a integram têm numerosos Tratados de Livre
Comércio com terceiros países e por meio das relações externas da Aliança procura-se potenciar os
fluxos de comércio, investimento e cooperação com a área da Ásia-Pacífico.
Por sua vez, as negociações externas do Mercosul com os grandes mercados de fora da região,
particularmente com a Europa, não tiveram avanços significativos, apesar de serem de longa data.
A UE e o Mercosul decidiram recentemente que as duas partes devem realizar os respectivos
trabalhos preparatórios internos para projetar as ofertas a serem intercambiadas no máximo até o
último trimestre de 2013. Não obstante, algumas diferenças entre os sócios retardaram os avanços.
O Brasil e o Uruguai querem avançar para um acordo a curto prazo, enquanto a Argentina busca
uma negociação equilibrada que permita preservar ferramentas de política interna.
O contraste de resultados entre os dois blocos obedece a um conjunto de fatores que não podem
ser lidos de maneira linear. Em primeiro lugar, os âmbitos que definem os respectivos
agrupamentos não são os mesmos: enquanto a AP é uma associação de livre comércio, o Mercosul
está colocado como uma união alfandegária. Nesse caso, e enquanto se mantiverem as premissas
do Tratado de Assunção, a negociação com terceiros mercados responde a uma estratégia
comercial comum, além da possibilidade de aplicar uma “geometria variável e de distintas
velocidades” para cada um dos membros com relação a um possível acordo com a UE. Em segundo
lugar, deve-se notar que a potencial expansão do intercâmbio da AP com a Ásia-Pacífico se apoia
em uma matriz de acordos comerciais (TLCs) que são anteriores à constituição desse bloco. Ou
seja, no caso de AP, a opção pela modalidade dos TLCs como peça-chave da estratégia comercial
externa precede a formação desse acordo. Em terceiro, e de modo mais geral, a AP e o Mercosul
apresentam diferenças marcadas em suas estruturas econômicas. Em particular, enquanto os
países de AP já experimentaram uma abertura comercial profunda, o Mercosul não percorreu o
mesmo caminho. Ainda mais, a enorme vantagem do bloco do sul em matéria agropecuária é, ao
mesmo tempo, um dos setores em que se apresentam maiores resistências do lado europeu.
Quanto à relação entre os blocos, apesar de o Mercosul só absorver 4,3% das vendas externas dos
países da AP, existem sinergias dentro da região. Como mostra o Quadro 1, os países da AP vendem
produtos com maior valor agregado ao Mercosul do que os que exportam para o restante do mundo.
Nas vendas externas da AP com destino ao bloco sul-americano destacam-se a maquinaria e
equipamento de transporte (27,0% do total, principalmente pelas exportações mexicanas de
veículos), os artigos manufaturados (22,7%) e produtos químicos (19,5%). Apesar de para o
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restante do mundo também se destacarem a maquinaria e equipamento de transporte (37,5% do
total, principalmente pelas vendas mexicanas para os Estados Unidos) e de ser significativo o peso
dos combustíveis e lubrificantes, dado que dois terços das exportações da AP se originam no
México, este país determina em alto grau as características do padrão exportador do bloco que, na
verdade, tem desse ponto de vista uma grande heterogeneidade.
O Mercosul (excluindo a Venezuela, cujas exportações são principalmente petroleiras e não têm um
padrão diferenciado segundo o destino) também vende para a AP maior valor agregado do que para
o restante do mundo (Quadro 1). Na perspectiva do Mercosul, merece destaque a importância da
integração com a AP (que absorve 7,9% das vendas do bloco), não só por meio dos fluxos
comerciais, mas também da infraestrutura física. Nesse sentido, a iniciativa IIRSA, no âmbito do
Cosiplan da Unasul, impulsiona diversos projetos para que os países do Mercosul tenham acesso à
costa do Pacífico, através do Chile e do Peru. Além disso, os sócios de menor porte do Mercosul,
Uruguai e Paraguai, são Estados Observadores da AP, enquanto que o bloco manifestou seu
interesse em ser aceito como observador.

Quadro 1. Exportações da Aliança do Pacífico e do Mercosul segundo
destino
Ano 2012

Nota: 1/ Não inclui a Venezuela. Fonte: ComTrade.

O Capítulo 5 do Informe MercosulN°18 analisa em detalhe a evolução recente das negociações
externas do Mercosul, tanto para fora quanto para dentro da região.
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Avanços recentes da Aliança do Pacífico
Diversas atividades recentes se destacam na Aliança do Pacífico. No dia 25 de setembro os
presidentes do Chile, Colômbia, México e Peru fizeram uma apresentação sobre a Aliança para
investidores durante a 1ª Cúpula Empresarial em Nova York, no âmbito da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas. A Aliança também despertou o interesse de novos possíveis
sócios: o Panamá, por exemplo, busca formalizar os requisitos para ser membro. Como os novos
estados-membros devem ter um acordo de livre comércio vigente com cada um dos demais, o
Panamá assinou um Tratado de Livre Comércio (TLC) com a Colômbia e realizou em setembro a
segunda rodada de negociações para estabelecer um TLC com o México.
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Curso avançado sobre comércio de
serviços no âmbito do AGCS para a
América Latina
De 2 a 4 de setembro de 2013, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – por meio do
seu Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal) e do Setor de Integração e
Comércio (INT) –, a Secretaria da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Secretaria da Aladi
realizaram em Montevidéu, Uruguai, o “Curso avançado sobre o comércio de serviços no âmbito do
AGCS para a América Latina”.
A atividade de capacitação teve como objetivo contribuir para o fortalecimento da capacidade de
negociação dos países da América Latina na área de comércio de serviços, com ênfase especial no
Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (AGCS).
O curso, ministrado por especialistas da Divisão de Comércio de Serviços da OMC e do Setor de
Integração e Comércio do BID, foi dirigido a funcionários públicos da Argentina, Bolívia, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
A atividade forneceu aos participantes conhecimentos teóricos e aplicados, que abrangeram
aspectos como os princípios, disciplinas e obrigações gerais do AGCS; sua aplicação em setores de
serviços e telecomunicações; as negociações em andamento sobre regras no AGCS; sua relação com
os acordos de integração econômica em matéria de serviços; e o estado atual e as perspectivas das
negociações sobre serviços no âmbito do Programa de Doha para o Desenvolvimento. Também
como parte da agenda foram realizados work-shops e exercícios práticos voltados para a
preparação e interpretação de listas de compromissos específicos em serviços. Além disso, foram
analisadas as características e determinantes do comércio global de serviços e as oportunidades e
desafios que este tema representa para a América Latina.
Curso avançado sobre solução de controvérsias na OMC
A Secretaria da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), por meio do Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe
(Intal) e do Setor de Integração e Comércio (INT), em colaboração com o Centro de Assessoria
Jurídica em Assuntos da OMC (ACWL), com o Centro Internacional para o Comércio e o
Desenvolvimento Sustentável (ICTSD) e com o governo do Brasil, promoveram o “Curso Avançado
sobre Solução de Controvérsias na OMC”, no Instituto Rio Branco, Brasília, de 8 a 11 de outubro de
2013.
Esta atividade foi composta de duas partes complementares. Na primeira, foi oferecido o “Curso
Avançado sobre Solução de Controvérsias na OMC”, que abrangeu os aspectos teóricos do sistema
de solução de controvérsias da OMC, além dos aspectos práticos ligados à realização de consultas,
dos procedimentos perante os grupos especiais e o Órgão de Apelação, e da etapa de
implementação.
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A segunda parte contou com o “Diálogo regional sobre as controvérsias na OMC: a experiência da
América Latina”, que convocou especialistas de alto nível regionais e internacionais e ofereceu um
espaço para a troca de experiências entre países em desenvolvimento, a fim de identificar boas
práticas relacionadas à solução de disputas comerciais. O Diálogo Regional se concentrou nas
ações que as instituições nacionais devem adotar quando um país participa do sistema de solução
de controvérsias da OMC, como a coordenação entre entidades estatais e a participação do setor
privado. Como parte da agenda do Diálogo Regional foi organizada uma mesa-redonda que analisou
a experiência dos países da América Latina no uso do mecanismo de solução de controvérsias da
OMC, com a participação de juristas de destaque da região.
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Apesar da desaceleração do crescimento
global, o comércio Sul-Sul permanece
como opção estratégica
O BID publica o Monitor de Comércio e Integração 2013 que documenta a crescente importância do
comércio Sul-Sul para a América Latina e Caribe (link).
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Seminario explora los beneficios derivados
de la internacionalización de las pequeñas
y medianas empresas (só em espanhol)
Evento en Barcelona, organizado por el BID y el IBEI, destaca la importancia de promover el
crecimiento de las empresas mediante la expansión a otros horizontes (link).
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BID, OEA e vários governos se unem para
lançar concurso para jovens jornalistas
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) junto aos governos da Argentina, Brasil,
Colômbia, Uruguai e Costa Rica, e o Campus Virtual da Organização dos Estados Americanos (OEA),
lançam o “Prêmio GOVERNO 2.0” para estudantes de comunicação, jovens jornalistas e blogueiros
link.
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Reseñas Bibliográficas

STEZANO, Federico. Políticas para la inserción de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas en cadenas
globales de valor en América Latina. Serie: Serie Estudios y
Perspectivas. México: Cepal, agosto de 2013.
Este trabalho da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) descreve um marco
conceitual para as políticas de inserção em cadeias globais de valor (CGV) e para a
internacionalização das micro, pequenas e médias empresas (MIPMEs) da região, e em especial da
América Central.
Na primeira seção são descritos os principais obstáculos enfrentados pelas MIPMEs para alcançar
essa inserção. Destaca-se que a capacidade exportadora dessas empresas é bastante limitada
devido à sua baixa produtividade, que estão orientadas principalmente para o mercado interno, e o
padrão de inserção internacional dos países da região: nos principais setores de exportação
(produtos primários e derivados de recursos naturais) predominam as grandes empresas. Assim, na
América Latina e no Caribe o percentual de MIPMEs que exportam só alcança a metade dos níveis
registrados na Europa e é um terço inferior às da Ásia Oriental (OCDE e Cepal, 2012). A
heterogeneidade deste grupo de empresas se reflete em um espectro que vai das microempresas de
autoemprego até as inovadoras com maior eficiência produtiva e capacidade exportadora. Este
segundo grupo, inclusive, tem falta de capital humano e de capacidades de gestão estratégica, deve
assumir maiores custos fixos para ter acesso aos mercados externos, ao mesmo tempo que enfrenta
obstáculos importantes para cumprir as normas técnicas (por exemplo, de qualidade ou
fitossanitárias).
Na segunda seção são apontados os principais benefícios que esses processos de
internacionalização trazem às MIPMEs: eles estimulam a competitividade das empresas, permitem
o acesso a novos mercados mais complexos, a novas tecnologias ou a insumos mais baratos. Muitas
delas não são exportadoras finais ou diretas, mas sim participam do comércio internacional
indiretamente, em virtude da sua integração em cadeias regionais ou globais de valor. Isso lhes
permite reduzir sua dependência do mercado nacional, acessar processos de transferência de
conhecimentos das grandes empresas (o que se traduz em aprendizado e modernização), a adoção
de padrões internacionais, e dispor de informações, por exemplo, sobre tendências da demanda.
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Definitivamente, as CGVs contribuem para reduzir a lacuna entre as pequenas e as grandes
empresas.
Na terceira seção são analisados os principais instrumentos de política que favorecem a
internacionalização das MIPMEs: (i) o acesso ao financiamento; (ii) a inovação e a modernização
tecnológica; (iii) a formação de aglomerações e complexos produtivos; e (iv) o acesso a mercados.
Sobre este último, cabe assinalar que os principais obstáculos estão relacionados à falta de
informações sobre os mercados e as oportunidades de negócio (redes de comercialização e
distribuição no exterior) e a carência dos recursos humanos necessários para a gestão de processos
(que dificulta a aplicação de processos de gestão estruturados).
Na quarta e última seção são apresentadas reflexões sobre alguns elementos necessários para o
desenho de políticas de internacionalização das MIPMEs da América Latina, e em particular da
América Central. Entre eles, estão o desenvolvimento dos processos de inovação nas empresas,
com o objetivo de aumentar suas capacidades tecnológicas; a coordenação institucional para evitar
que os esforços sejam isolados; e a facilitação do acesso ao financiamento.
Finalmente, ressalta-se a falta de uma visão integral das políticas para MIPMEs na América Latina,
que se traduz em uma escassa coordenação dos programas e instrumentos, isolados de uma
estratégia global e de longo prazo, e a inexistência de mecanismos de avaliação sistemáticos que
sustentem práticas de retroinformação sobre os programas aplicados.
A publicação é um bom resumo de outros documentos sobre os principais problemas que
dificultam a internacionalização das MIPMEs da região, além dos benefícios decorrentes da sua
inserção nas cadeias globais de valor. A contribuição também consiste em apresentar um panorama
atualizado dos vários programas aplicados para aumentar a competitividade das MIPMEs, que se
encontram em diversos quadros no Anexo, classificados segundo o seu objetivo (acesso ao crédito,
incentivo à inovação tecnológica, associacionismo e cooperação, facilitação do comércio). Pelas
sugestões para um melhor desenho dos programas, o documento se torna uma fonte de consulta
para os policy makers e responsáveis de organismos internacionais.
Bibliografia:
•

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS – OCDE; COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL. Perspectivas económicas de
América Latina 2013. Políticas de PYME para el cambio estructural. (LC/G.2545). Santiago
do Chile, 2012.
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Brandi, C. (2013). Successful trade promotion: Lessons from
emerging economies. London: ODI.
Autor:Brandi, Clara
Título:Successful trade promotion : Lessons from emerging economies
Edición:London: ODI, June 2013 [67 p.]
Temas:<INFRAESTRUCTURA><FACILITACION DEL
COMERCIO><RELACIONES COMERCIALES><PAISES EN DESARROLLO>
Geográficos:<CHINA><INDIA><BRASIL>
Resumen:This report reviews the cases of China, India and Brazil to
describe which major activities they have implemented to improve their
trade performance. The report puts the spotlight on support for traderelated infrastructure, trade facilitation and state-business relations
because of their importance for trade performance. The high cost of
trading in many emerging economies and developing countries is a major
obstacle to the improvement of their trade performance. These costs are
often the result of poor quality infrastructure and slow and cumbersome
procedures at the border. Support for trade-related infrastructure such as
roads, railways, ports, energy and telecommunication and, second, trade
facilitation and the improvement of rules and procedures that govern how
goods cross borders seek to address these binding constraints.
Nota de contenido:
Acknowledgements [p. ii]
Abbreviations [p. iii]
Executive summary [p. vi]
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1: Introduction [p. 1]
2: Successful trade performance in emerging economies [p. 2]
2.1: Trade performance in China, India and Brazil [p. 2]
2.2: Introducing the framework for analysis [p. 3]
3: Country case: China [p. 10]
3.1: Trade - related infrastructure in China [p. 10]
3.2: Trade facilitation in China [p. 14]
3.3: State û business relations in China [p. 18]
4: Country case: India [p. 20]
4.1: Trade - related infrastructure in India [p. 20]
4.2: Trade facilitation in India [p. 26]
4.3: State û business relations in India [p. 28]
5: Country case: Brazil [p. 30]
5.1: Trade - related infrastructure in Brazil [p. 30]
5.2: Trade facilitation in Brazil [p. 33]
5.3: State û business relations in Brazil [p. 35]
6: Lessons: what can we learn from emergin economies ? [p. 36]
6.1: Lessons for trade - related infrastructure [p. 36]
6.2: Lessons for trade facilitation [p. 40]
6.3: Lessons for state û business relations [p. 44]
References [p. 47]
Accesos al documento:
E 339.1 / BRA-SUC / 2013
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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Changing Dynamics of the World Economy. (2013). New York:
UNCTAD.

Trade and Development Report, 2013 : Adjusting to the Changing
Dynamics of the World Economy. (2013). New York: UNCTAD.
Título:Trade and Development Report, 2013 : Adjusting to the Changing
Dynamics of the World Economy = Informe sobre el Comercio y el
Desarrollo, 2013
Otros responsables:Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, UNCTAD
Edición:New York: UNCTAD, 2013 [186 p.]
ISBN:978-92-1-056284-3
Serie:Trade and Development Report
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><DESARROLLO
ECONOMICO><SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL><PAISES EN
DESARROLLO><CRISIS><CRECIMIENTO
ECONOMICO><COMMODITIES><PRECIOS>
Resumen:The Trade and Development Report 2013 notes that the current
global economic and financial crisis reflects a structural shift of the world
economy, and that adjusting to this structural shift requires fundamental
changes to the prevailing growth strategies. The world economy cannot
revert to pre-crisis growth, which was built on unsustainable global
demand and financing patterns. Developed countries should act more
decisively to address the fundamental causes of the crisis, and should
move away from contractionary fiscal policies so as not to further
undermine their already slow economic growth. Nevertheless, demand
growth in developed countries is likely to remain weak for a protracted
period of time. Thus, developing and transition economies whose
development strategies have been overly dependent on exports should
move towards a more balanced growth strategy. They should give greater
weight to domestic and regional demand. Wage growth, employment
creation and social transfers that favour lower- and middle-income
households are crucial to this development strategy, because such
households tend to spend a larger share of their income on consumption,
particularly of locally or regionally produced goods and services. Also
needed is an expansion of production capacities, and their adaptation to
the new demand pattern. This will require the provision of reliable and
long-term financing. Countries should rely increasingly on domestic
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sources for such financing, with central banks conducting a credit policy,
so that commercial banks, development banks and specialized institutions
effectively finance the real economy.
Nota de contenido:
Chapter I: Current Trends and Challenges in the World Economy [p. 1]
A: Recent trends in the world economy [p. 1]
1: Global growth [p. 1]
2: International trade [p. 4]
3: Recent trends in commodity prices [p. 8]
B: The structural nature of the latest crisis [p. 10]
1: An impossible return to the pre-crisis growth pattern [p. 11]
2: Roots of the crisis: the build-up of structural problems [p. 14]
C: Developing and transition economies are continuing to grow, but
remain vulnerable [p. 21]
1: Growth performance since the early 1990s [p. 21]
2: Vulnerability to trade shocks [p. 25]
3: Vulnerability to financial instability [p. 29]
Notes [p. 32]
References [p. 35]
Annex to chapter I: Alternative Scenarios for the World Economy [p. 37]
Chapter II: Towards More Balanced Growth: A Greater Role for Domestic
Demand in Development Strategies [p. 47]
A: Introduction [p. 47]
B: Global trade shocks and long-term trends: terms-of-trade and volume
effects [p. 49]
1: Volume and price components of external trade shocks [p. 49]
2: Recent movements in the terms of trade [p. 50]
3: Factors affecting commodity prices: is a supercycle petering out? [p.
52]
4: Commodity prices: prospects [p. 59]
C: Volume effects on exporters of manufactures [p. 60]
D: Towards more domestic-demand-oriented growth strategies [p. 62]
1: Domestic-demand-oriented growth and balance of payments [p. 63]
2: Changes in the product composition of domestic demand [p. 67]
E: Policy implications [p. 70]
1: Policies to boost domestic demand [p. 72]
2: The role of the public sector in strengthening domestic demand [p.
80]
3: Policies for fostering domestic productivity growth and structural
change [p. 84]
4: Conclusions [p. 87]
Notes [p. 89]
References [p. 91]
Annex to chapter II: Shifting Growth Strategies: Main Implications and
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Challenges [p. 95]
Chapter III: Financing the Real Economy [p. 103]
A: Introduction [p. 103]
B: Global trends in finance and their impacts on developing and transition
economies [p. 105]
1: Trends in cross-border capital movements and financial flows to
developing countries [p. 105]
2: Capital flows, booms and busts in emerging market economies [p.
108]
C: The global crisis and the challenges ahead [p. 111]
1: The financial situation and monetary policies in developed countries
[p. 111]
2: Impacts and policy responses in developing economies [p. 118]
D: Lessons and policy recommendations [p. 125]
1: The role and impact of financial markets: a reassessment [p. 125]
2: Countering financial instability [p. 127]
3: Orienting the financial sector towards serving the real economy [p.
132]
E: Summary and conclusions [p. 137]
Notes [p. 138]
References [p. 140]
Accesos al documento:
HM UNCTAD-TRADE.DEVEL.REP. [2013]
Documento Electrónico
English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versión en español [Panorama general] (texto completo). Si no pudo
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Latin America's service sector: Six case studies. (2010). In: HighGrowth Enterprises : What Governments Can Do to Make a
Difference. Paris: OECD.

Llisterri, J. and García-Alba, J. (2010). High-growth SMEs in Latin
America's service sector: Six case studies. (2010). In: HighGrowth Enterprises : What Governments Can Do to Make a
Difference. Paris: OECD.
Título:High-Growth Enterprises : What Governments Can Do to Make a
Difference
Otros responsables:Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD
Edición:Paris: OECD, 2010 [238 p.]
ISBN:978-92-64-04878-2
Serie:OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship
Temas:<CRECIMIENTO ECONOMICO><MICROEMPRESAS,
MIPYMES><CRISIS>
Geográficos:<AMERICA LATINA><BRASIL><CHILE><MEXICO>
Resumen:This document presents the findings of a study carried out by the
OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship (WPSMEE). It aimed at
improving the knowledge of the links between growth and innovation
factors in small and medium-sized enterprises (SMEs) in order to inform
policy design. The project was structured into two parts: the main body of
the project focused on the relationship between growth, innovation and
intellectual assets management in SMEs; and a project module analysed
the financing for innovative and high-growth SMEs and also examined the
availability of comparable data on business financing. The research
involved: 1) Country studies prepared by research teams, investigating the
link between high growth and a number of drivers, including innovation,
business practices, networking, intellectual assets management and
financing; 2) A policy survey among WPSMEE member countries and
observers to collect information on government programmes that foster
enterprise growth, in particular SMEs ...
Accesos al documento:
eH OCDE-SMES.ENTRE. [2010] Documento Electrónico
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