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Comércio intrassul-americano: Padrão 
exportador e fluxos intraindustriais

Durante a última década, o desempenho macroeconômico dos países da América do Sul foi 
estreitamente vinculado ao comportamento do setor externo. Nesse âmbito, o dinamismo 
exportador contribuiu de maneira expressiva para a melhora da balança comercial, do resultado 
fiscal, da geração de empregos e do crescimento, entre outros aspectos relevantes. O grande 
aumento das vendas externas sul-americanas se concentrou no período 2003-2011 (com exceção 
da crise de 2009). Durante esses anos, as remessas totais da região para o exterior aumentaram 
em um ritmo médio anual acumulativo (a.a.) de 17%, superando a expansão do comércio mundial 
(11,6% a.a). Além disso, as exportações intrarregionais cresceram 19% a.a. entre 2003 e 2011, 
mostrando um dinamismo maior que o das vendas para o restante do mundo (16,6% a.a.). Este 
desempenho melhor do comércio intrazona foi registrado entre 2004 e 2008 e foi um fenômeno 
generalizado em quase todos os países sul-americanos. Um ponto a ser destacado é que as 
economias emergentes suportaram relativamente bem a crise financeira internacional em 
comparação com episódios anteriores, o que permitiu que em muitos casos se recuperassem 
rapidamente as vendas para países em desenvolvimento (entre eles, os sul-americanos), e só entre 
2012-2013 se observou certo desaquecimento.
Numerosos trabalhos examinaram a performance exportadora sul-americana durante esse período 
de auge, mas a maioria deles se concentrou nas remessas para a extrazona, especialmente devido 
ao maior protagonismo da China como sócio para a região. No entanto, o intercâmbio intrarregional 
nessa etapa foi menos explorado. Para a análise deste último assunto o texto técnico “Comércio 
intrassul-americano: Padrão exportador e fluxos intraindustriais”, elaborado por Romina Gayá e 
Kathia Michalczewsky para o Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID-Intal), que em breve será publicado, busca dar a sua 
contribuição.
O estudo apresenta um panorama do padrão de comércio intrassul-americano e examina 
detalhadamente o chamado intercâmbio de mão dupla ou intraindustrial, ou seja, a exportação e a 
importação simultâneas de bens similares ou diferenciados que, com certo nível de agregação, se 
agrupam em uma mesma atividade.
Quanto ao padrão de comércio, o trabalho destaca diversas características. Em primeiro lugar, a 
elevada concentração geográfica do intercâmbio decorrente do protagonismo do Brasil e a 
assimetria a respeito dos demais países da região. Em segundo, a relevância da América do Sul 
como destino das exportações para algumas das economias menores.
Uma terceira característica é a maior importância relativa das manufaturas nas exportações para a 
região em comparação com os envios para o restante do mundo. Apesar de este último ponto ser 
um fenômeno generalizado na América do Sul, é possível identificar dois grupos de países segundo 
a composição de suas exportações intrarregionais: por um lado, os países cujas remessas mostram 
um maior grau de diversificação: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai e, por outro, as 
economias cujas vendas se concentram em alguns poucos produtos básicos e seus derivados: 
Guiana, Paraguai, Bolívia, Suriname, Venezuela e Equador. De qualquer forma, inclusive nas 
economias do primeiro grupo destaca-se a contribuição dos fluxos de produtos baseados em 
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recursos naturais – tanto primários quanto processados – para o comércio intrarregional. 
Curiosamente, este fenômeno constitui uma dimensão pouco explorada do intercâmbio dentro da 
América do Sul, que também é analisada neste trabalho.
Na segunda parte, a pesquisa se concentra no comércio de mão dupla. O interesse na análise deste 
tipo de fluxos se encontra no fato de que os lucros decorrentes do intercâmbio intraindustrial 
costumam ser maiores do que os provenientes do comércio de produtos de atividades diferentes, 
pois incluem benefícios relacionados com as economias de escala,[1] externalidades tecnológicas,
[2] encadeamentos positivos com o restante da economia, retornos crescentes dinâmicos (ou seja, 
processos de aprendizagem), incorporação de tecnologia, etc. O comércio de mão dupla é, 
portanto, uma característica de países com certa capacidade para inovar e diferenciar produtos. 
Além disso, considera-se que os custos da expansão do intercâmbio são menores quando os fluxos 
intraindustriais predominam, porque a mobilidade fatorial e a flexibilidade salarial são maiores 
entre atividades similares.[3]
Em matéria de comércio de mão dupla, o trabalho realiza duas contribuições: por um lado, examina 
conjuntamente os fluxos intrassetoriais dos 12 países sul-americanos entre si e com a região como 
um todo; isso diferencia o estudo de esforços anteriores, concentrados no intercâmbio dentro de 
um bloco regional existente na América do Sul, ou nos vínculos de algum país específico. Por outro 
lado, o documento não se limita ao comércio intraindustrial de manufaturas, mas sim amplia a 
análise para os fluxos de mão dupla de produtos baseados em recursos naturais. Este último ponto 
ganha relevância no âmbito da criação de cadeias regionais de valor, onde alguns países fornecem 
matérias-primas que depois são reimportadas na forma de bens processados.
Em termos setoriais, a pesquisa mostra que os fluxos intraindustriais na América do Sul se 
concentram em poucas atividades manufatureiras: automobilística, têxteis e de confecções, de 
produtos químicos e plásticos.
Previsivelmente, a maior intensidade de intercâmbio intraindustrial corresponde aos países com 
maior desenvolvimento da produção manufatureira: a relação bilateral Argentina-Brasil registra os 
fluxos intraindustriais mais relevantes. No entanto, o estudo chega a um resultado menos 
previsível: a existência deste tipo de comércio entre outras economias como Colômbia, Peru, 
Equador, Chile e Uruguai. Provavelmente, isso deva ser atribuído a outros fatores importantes para 
o comércio, como a proximidade geográfica e os processos de integração regional. Outro aspecto a 
destacar é que o Brasil não mostra uma alta frequência do comércio de mão dupla, que só é 
significativo nos fluxos com a Argentina e, em menor grau, com o Uruguai. Esse resultado reflete 
um dos aspectos das grandes assimetrias de escala e complexidade entre as estruturas produtivas 
dos países sul-americanos e o consequente padrão de especialização que a integração favorece: o 
Brasil exporta para as economias da região principalmente manufaturas e importa dos seus sócios 
produtos baseados em recursos naturais.
Como foi mencionado anteriormente, outra contribuição do estudo é a identificação de fluxos de 
mão dupla em atividades baseadas em recursos naturais e seus derivados. O comércio 
intrassetorial deste tipo de mercadoria indicaria a existência de certas cadeias regionais de valor. 
Exemplos disso são o comércio de cacau e chocolates entre o Equador e a Colômbia, ou de petróleo 
e combustíveis entre o Peru e o Chile, assim como o desenvolvimento regional da indústria da 
celulose e do papel e papelão, associada também a fluxos de investimento estrangeiro direto.
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[1] Redução do custo unitário à medida que aumenta a quantidade produzida.
[2] Quando a produção de uma empresa não depende só dos fatores de produção usados por essa empresa, 
mas também do nível de produção e utilização dos fatores por parte das outras empresas (SCITOVSKY, 
1954).
[3] Ver Lucángeli (2007).

Bibliografia

• LUCÁNGELI, J. 2007. La especialización intraindustrial en el Mercosur. Serie Macroeconomía 
del Desarrollo N° 64. Santiago de Chile: Cepal. Diciembre.

• SCITOVSKY, T. 1954. “Two Concepts of External Economies”, em: The Journal of Political 
Economy. 62(2): p. 143-151.
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Reunião do Conselho de Ministros do 
Cariforum

O Conselho de Ministros do Fórum de Países da África, do Caribe e do Pacífico (Cariforum)[1] se 
reuniu no dia 31 de outubro, em St. George, Granada. O fio condutor da reunião foi a programação 
do 11º Fundo Europeu para o Desenvolvimento 2013 (FED) do Acordo de Complementação 
Econômica (ACE), assinado por um lado pela União Europeia (UE) e seus Estados-Membros e por 
outro pelo Grupo dos Países da África, do Caribe e do Pacífico (ACP), no dia 15 de outubro de 
2008. Durante essa reunião, foram analisadas as necessidades prioritárias de financiamento para o 
Caribe, às quais devem ser destinados os recursos do 11º FED.
O FED é o instrumento de ajuda para a cooperação para o desenvolvimento que a UE concede aos 
Estados do bloco ACP; aos Países e Territórios de Ultramar (PTU) do Reino Unido e da Holanda, que 
têm o status de observadores; e aos Departamentos Franceses de Ultramar (DFU), a fim de prestar 
ajuda técnica e financeira. Os recursos do FED para a região do Caribe são administrados pela 
Secretaria da Caricom, com sede na Guiana. Os sucessivos Fundos são estabelecidos por ciclos de 
cinco anos e são compostos de recursos dos estados-membros da UE, sem que façam parte do 
orçamento comunitário.
Este novo Fundo incorporaria inovações quanto à modalidade de implementação dos programas, 
de maneira que dois ou mais Estados-membros do ACE poderiam compartilhar um projeto que seria 
qualificado como Programa Regional.
Enquanto os recursos do Programa Indicativo Regional do FED aumentaram de 165 milhões para 
300 milhões de euros, os programas de desenvolvimento em nível nacional foram reduzidos, o que 
provocou preocupação nos Estados caribenhos. Um ponto em discussão é a proposta do Conselho 
Europeu de oferecer assistência com base nos indicadores nacionais de crescimento econômico, 
critério que, segundo os países do Cariforum, não leva em conta os níveis de pobreza. Isso 
implicaria uma redução no financiamento à ajuda para o desenvolvimento de mais de 7%, em 
comparação com o esquema sugerido pela Comissão Europeia.

Caribe
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http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_pt.htm
http://acp.int/pt-pt/node/1991


Histórico do ACE Cariforum-UE

O ACE, assinado em 2008, substituiu o Sistema Generalizado de Preferências (SGP) vigente sob o 
componente de comércio da Convenção de Lomé IV[2] e seu sucessor, o Acordo de Cotonú, 
assinado no Benin em 23 de junho de 2000 por um período de 20 anos, pelo qual foi criado o ACE 
ACP-UE.
Com esse novo acordo, a UE e seus Estados-Membros concedem aos países do ACP a isenção dos 
direitos alfandegários para determinados produtos, e esses países, por sua vez, comprometem-se a 
aplicar aos produtos da UE o tratamento de nação mais favorecida (NMF). O ACE estabelece 
também um sistema de cooperação financeira e técnica canalizado por meio do mencionado Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento.
Substituindo a natureza temporária do regime de preferências vigente sob o Acordo de Cotonú,[3] a 
UE se comprometeu por meio do ACE a eliminar automaticamente todas as tarifas e contingentes, 
em todas as exportações provenientes dos países do Cariforum membros do ACP, com exceção do 
açúcar, do arroz e das bananas. Os direitos que oneram estes produtos seriam reduzidos 
gradualmente, até passar a serem nulos, o que ocorreu em 2006 no caso da banana, em julho de 
2009 para o açúcar e em setembro de 2009 para o arroz.
O ACE significou o passo em direção à reciprocidade e à não discriminação entre as duas regiões, 
mediante a eliminação de todas as provisões unilaterais oferecidas pela UE aos Estados do 
Cariforum membros do ACP. Ele contém muitos dos princípios e obrigações do Acordo de Cotonú, 
mas ao mesmo tempo avança na incorporação de dimensões de desenvolvimento econômico e 
redução da pobreza (veja CRNM, 2008, p. 10-11).
Durante os 12 anos de coexistência do ACE ACP-UE (2008) e do Acordo de Cotonú (2000-2020), 
este continuará como fórum para o diálogo político e a cooperação birregional. A importância de 
assinar o ACE em 2008 consistiu em assegurar que o acesso dos produtos ACP aos mercados 
europeus fosse compatível com as normas da OMC e, assim, se garantisse seu caráter permanente. 
A coerência com as normas da OMC implicou a criação de uma área de livre comércio, que 
abrangesse uma parte significativa do comércio entre as duas regiões.

Mais informações nos seguintes links: [1] [2] [3] [4] [5]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Concluídas as negociações do Acordo Cariforum-UE”, em: Carta Mensal INTAL 
Nº 137, dezembro de 2007.

• BID-INTAL. “Globalization. Everything but Alms. The EPA and Economic Development”, em: 
Carta Mensal INTAL Nº 152, março de 2009.

• BID-INTAL. “ 24ª Sessão da Assembleia Parlamentar Conjunta do Acordo de Associação 
Econômica Cariforum-UE”, em: Carta Mensal INTAL Nº 196, dezembro de 2012.
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http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12101_pt.htm
http://gisbarbados.gov.bb/index.php?categoryid=9&p2_articleid=11530
http://www.barbadosadvocate.com/newsitem.asp?more=business&NewsID=33251
http://www.news.gov.tt/content/inter-agency-partnership-epa-implementation-deepened#.UoDhExCc7Qo
http://cafein-online.net/network-members/
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres242_13.jsp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=bfe2063b-82b3-4c1e-9620-8e994285b4cb&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=dd2f66a7-3eef-404f-a4f2-f1f4c6d1f4a5&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=0ABD8EE4-0645-4442-92B0-117BF3160DEA&query=El%20Acuerdo%20de%20Asociaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20CARIFORUM-UE%20celebra%20su%2024%C2%BA%20Sesi%C3%B3n%20de%20la%20Asamblea%20Parlamentaria%20Con
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=0ABD8EE4-0645-4442-92B0-117BF3160DEA&query=El%20Acuerdo%20de%20Asociaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20CARIFORUM-UE%20celebra%20su%2024%C2%BA%20Sesi%C3%B3n%20de%20la%20Asamblea%20Parlamentaria%20Con


[1] O Cariforum, criado em 1992, é um organismo integrado pelos Estados caribenhos do Grupo ACP. É 
formado por todos os membros da Caricom (exceto Montserrat), reunindo um total de 16 países. Todos eles, 
exceto Cuba, são signatários tanto do Acordo de Cotonú entre os países do Grupo ACP e da UE, quanto do 
Acordo de Complementação Econômica (ACE) Cariforum-UE assinado em 2008. Seu objetivo é promover e 
coordenar o diálogo político, a cooperação e a integração regionais entre a região do Caribe e a UE.
[2] A Convenção de Lomé (Togo) constituiu o instrumento jurídico que regulamentou o intercâmbio comercial 
entre a União Europeia e os países do ACP entre 1975 e 1995. Para aprofundar a informação relativa aos 
antecedentes históricos da Convenção de Lomé sugere-se ver o seguinte link.
[3] Segundo Decisão da OMC (WT/MIN(01)/15) de 14 de novembro de 2001, as Partes decidiram, sob o 
Acordo de Cotonú, manter até 31 de dezembro de 2007 a concessão por parte da UE de um tratamento 
tarifário preferencial para os produtos originários dos Estados ACP.

Bibliografia:

• COMISSÃO EUROPEIA E REGIÃO DO CARIBE (CARIFORUM). Regional Strategy Paper and 
Regional Indicative Programme 2008-2013. Estrasburgo: União Europeia, 2008.

• CARIBBEAN REGIONAL NEGOTIATING MACHINERY (CRNM). The EPA at a glance. Julho de 
2008.

• GIRVAN, Norman. “The Caribbean in a Turbulent World”. In: MACE, Gordon; COOPER, 
Andrew; SHAW, Timothy (Eds.). 2008. Inter-American Cooperation at a Crossroads. 
International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, 2010.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/034-Estudios_1.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_acp_ec_agre_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_acp_ec_agre_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_acp_ec_agre_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_acp_ec_agre_s.htm
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10676.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10676.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12692.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/12691.pdf


Agenda interna e externa de integração da 
América Central 

União alfandegária: Segunda rodada do semestre

Em outubro foi realizada a segunda rodada da união alfandegária centro-americana, 
correspondente ao plano semestral sob a responsabilidade da Presidência Pro Tempore do 
Panamá. Os principais resultados estão disponíveis no seguinte link.
Além disso, o Conselho de Ministros de Integração Econômica (Comieco) se reuniu para avaliar os 
avanços na implementação do Protocolo de Adesão do Panamá e do Acordo de Associação com a 
União Europeia.

Mais informações no seguinte link.

Negociações com o Caribe

No início de outubro o Panamá assinou o Acordo de Alcance Parcial (AAP) com Trinidad e Tobago, 
que tinha sido negociado em 2011. O AAP permitirá a entrada isenta de tarifas de 40% das linhas 
tarifárias, a maior parte correspondente a produtos agropecuários.
Além disso, como adiantamos na Carta Mensal Intal N°206, El Salvador está negociando com 
Trinidad e Tobago um AAP e em outubro houve a primeira rodada de negociações.
Segundo o Ministério da Fazenda de El Salvador, a importância do mercado caribenho se deve ao 
potencial para enviar a esse país bens manufaturados como plásticos, medicamentos e móveis.
No primeiro encontro foi discutido o âmbito normativo do acordo com relação a vários aspectos, 
como acesso a mercados, regras de origem e medidas sanitárias e fitossanitárias.
Além do AAP, os países negociarão um Convênio de Cooperação para o Setor de Turismo e um 
Acordo Bilateral de Investimentos.

América Central
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http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/octubre/CP-1679.aspx
http://www.sieca.int/Noticias/NoticiasMostrar.aspx?SegmentoId=1&NoticiaId=128
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4157
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=3cbf12a4-395a-4148-9f89-b2b7efb86536&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=3cbf12a4-395a-4148-9f89-b2b7efb86536&lang=pt
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2456:ronda-negociacion-acuerdo-de-alcance-parcial-entre-trinidad-y-tobago-esa&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77


Negociações do Panamá com o México

No âmbito da sua candidatura à Aliança do Pacífico, o Panamá está negociando um Tratado de 
Livre Comércio (TLC) com o México, a única economia do bloco com a qual não tem acordo 
comercial. Os representantes dos dois países decidiram assinar o TLC antes do fim do ano e 
destacaram o papel do México como investidor no Panamá.

Mais informações no seguinte link.
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http://mire.gob.pa/noticias/2013/10/18/panama-y-mexico-acuerdan-acelerar-tlc-entre-ambos-paises


Energias renováveis na América Central

Em outubro os diretores de energia dos países-membros do Sistema de Integração Centro-
Americana (Sica) se reuniram para discutir a agenda energética com base em dois aspectos: 
autoabastecimento regional e fontes renováveis.
O principal projeto que a região está executando neste âmbito é o Sistema de Interconexão Elétrica 
dos Países da América Central (Siepac), que busca unir os seis países centro-americanos, o México 
e a Colômbia por meio de uma rede elétrica de 1.800 km, reduzindo os custos de geração e 
transporte.
Esta iniciativa também abrange a realização de investimentos em energias renováveis, questão em 
que os países da América Central vêm trabalhando intensamente. De acordo com dados do 
Climascopio 2013, um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o apoio da 
Bloomberg Energy Finance e financiado pelo Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin), a 
Nicarágua é o terceiro país da América Latina e do Caribe com alta penetração de energias 
renováveis. A Costa Rica tem uma das matrizes energéticas mais verdes da região (44% do total). 
Em quase todas as economias da América Central existe geração de energia limpa de várias fontes: 
hidroelétrica, eólica, da biomassa e geotérmica, entre outras.
A pesquisa do BID avalia a capacidade dos 26 países da região de atrair investimentos em energias 
limpas e com baixa emissão de carbono segundo alguns parâmetros selecionados, como a 
existência de um marco regulatório propício; o porte dos investimentos, por fonte, tipo de 
instituição financeira e custo do financiamento em energia limpa; as cadeias de valor em energia 
limpa; e as atividades de gestão dos gases de efeito estufa, incluindo os mecanismos de 
compensação e as estratégias corporativas adotadas nesse sentido.
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http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81765&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81765&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81834&idm=1
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81834&idm=1
http://www5.iadb.org/mif/climatescope/2013/overview.html
http://www5.iadb.org/mif/climatescope/2013/overview.html
http://www5.iadb.org/mif/climatescope/2013/img/content/pdfs/esp/nicaragua-perfil-esp.pdf


Iniciativa regional na América Central para 
evitar pragas em cafezais

No início de 2013 a região centro-americana foi seriamente afetada por uma epidemia de ferrugem, 
causada pelo fungo Hemileia vastatrix, que afeta a qualidade e o volume da colheita do café. Como 
foi mencionado na Carta Mensal Intal N°199, a ferrugem provocou a perda de cerca de 20% da 
produção total, e as consequências serão piores nas próximas duas colheitas.
Diante dessa situação, os países tomaram imediatamente medidas de caráter nacional e regional 
na forma de subsídios para fumigação e controle da praga, assim como de capacitação para evitar 
que o fungo se espalhe mais.
Além disso, os governos estão trabalhando em conjunto com o apoio de vários organismos 
internacionais - entre eles o Banco Interamericano de Desenvolvimento-, para elaborar estratégias 
de longo prazo que reduzam os riscos de novas epidemias. O Fundo Multilateral de Investimentos 
(Fomin), junto com outros sócios, também está preparando iniciativas que incluam considerações 
relacionadas ao clima; acesso a mercados; financiamento e desenvolvimento de capacidades na 
origem.
Com esse objetivo, em outubro foi criado o sistema de alerta para a ferrugem do café como parte 
do Programa Integrado de Combate à Ferrugem do Café. O sistema também servirá para monitorar 
e alertar sobre outras pragas e doenças. Os sistemas de alerta prévio permitem alertar o setor e 
toda a sociedade sobre possíveis ameaças de caráter natural, para que seja possível aplicar 
medidas de mitigação e minimizar os impactos socioeconômicos.
A coordenação será do Programa Cooperativo Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Modernização da Cafeicultura (Promecafe) e do Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA). A implementação será realizada por meio de instituições nacionais do setor do 
café e de atores-chave dessa cadeia de valor.
Além disso, foram definidas linhas de pesquisa e inovação para modernizar o setor e recuperar as 
plantações afetadas.
Como quase todo o café centro-americano se destina à exportação para países desenvolvidos, as 
ações para combater o ataque da ferrugem devem levar em consideração as medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF) desses mercados. Em geral, as MSF são necessárias para “proteger a vida e a 
saúde das pessoas e dos animais ou para preservar os vegetais”[1] e visam não apenas evitar a 
propagação das pragas e doenças, mas também controlar as substâncias tóxicas que tenham 
consequências para a saúde ou para o meio ambiente, como os pesticidas e seus resíduos. Os 
fungicidas para combater a ferrugem são aplicados na planta e, portanto, são considerados de risco 
mínimo no acúmulo de resíduos, já que existe uma proteção natural nas camadas do fruto. No 
entanto, é preciso garantir a sua aplicação em doses e épocas corretas, para manter a inocuidade.
[2]
Nos últimos anos, os países ampliaram sua preocupação com a inocuidade dos alimentos, e no caso 
do café isso se refletiu no endurecimento das normas com relação à ocratoxina (um composto 
químico gerado quando os grãos não estão bem secos) e aos resíduos de pesticidas.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=724e0ffc-1e04-42c3-a105-17e52cb6d5d2&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=724e0ffc-1e04-42c3-a105-17e52cb6d5d2&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=a7f73388-9dee-4711-a8a8-cda7472293db&lang=pt
http://www5.iadb.org/mif/HOME/FOMINblog/Blogs/tabid/628/entryid/679/Roya-knows-no-boundaries.aspx
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81617&idm=1
http://www.promecafe.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=55:roya-del-cafe&catid=34:promecafe&Itemid=118
http://www.promecafe.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=55:roya-del-cafe&catid=34:promecafe&Itemid=118


[1] Acuerdo sobre la Aplicación de MSF de la Organización Mundial del Comercio.
[2] Asociación Nacional del Café de Guatemala, “Calidad e inocuidad en el café”, e OIRSA, “Situación actual 
de la roya del cafeto”; consultados em 14 de novembro de 2013.

No início de 2013 a região centro-americana foi seriamente afetada por uma epidemia de ferrugem, 
causada pelo fungo Hemileia vastatrix, que afeta a qualidade e o volume da colheita do café. Como 
foi mencionado na Carta Mensal Intal N°199, a ferrugem provocou a perda de cerca de 20% da 
produção total, e as consequências serão piores nas próximas duas colheitas.
Diante dessa situação, os países tomaram imediatamente medidas de caráter nacional e regional 
na forma de subsídios para fumigação e controle da praga, assim como de capacitação para evitar 
que o fungo se espalhe mais.
Além disso, os governos estão trabalhando em conjunto com o apoio de vários organismos 
internacionais - entre eles o Banco Interamericano de Desenvolvimento-, para elaborar estratégias 
de longo prazo que reduzam os riscos de novas epidemias. O Fundo Multilateral de Investimentos 
(Fomin), junto com outros sócios, também está preparando iniciativas que incluam considerações 
relacionadas ao clima; acesso a mercados; financiamento e desenvolvimento de capacidades na 
origem.
Com esse objetivo, em outubro foi criado o sistema de alerta para a ferrugem do café como parte 
do Programa Integrado de Combate à Ferrugem do Café. O sistema também servirá para monitorar 
e alertar sobre outras pragas e doenças. Os sistemas de alerta prévio permitem alertar o setor e 
toda a sociedade sobre possíveis ameaças de caráter natural, para que seja possível aplicar 
medidas de mitigação e minimizar os impactos socioeconômicos.
A coordenação será do Programa Cooperativo Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Modernização da Cafeicultura (Promecafe) e do Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA). A implementação será realizada por meio de instituições nacionais do setor do 
café e de atores-chave dessa cadeia de valor.
Além disso, foram definidas linhas de pesquisa e inovação para modernizar o setor e recuperar as 
plantações afetadas.
Como quase todo o café centro-americano se destina à exportação para países desenvolvidos, as 
ações para combater o ataque da ferrugem devem levar em consideração as medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF) desses mercados. Em geral, as MSF são necessárias para “proteger a vida e a 
saúde das pessoas e dos animais ou para preservar os vegetais”[1] e visam não apenas evitar a 
propagação das pragas e doenças, mas também controlar as substâncias tóxicas que tenham 
consequências para a saúde ou para o meio ambiente, como os pesticidas e seus resíduos. Os 
fungicidas para combater a ferrugem são aplicados na planta e, portanto, são considerados de risco 
mínimo no acúmulo de resíduos, já que existe uma proteção natural nas camadas do fruto. No 
entanto, é preciso garantir a sua aplicação em doses e épocas corretas, para manter a inocuidade.
[2]
Nos últimos anos, os países ampliaram sua preocupação com a inocuidade dos alimentos, e no caso 
do café isso se refletiu no endurecimento das normas com relação à ocratoxina (um composto 
químico gerado quando os grãos não estão bem secos) e aos resíduos de pesticidas.
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http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm
http://www.anacafe.org/glifos/index.php/09SERV:Calidad_inocuidad_cafe
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/12690.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/12690.pdf
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=724e0ffc-1e04-42c3-a105-17e52cb6d5d2&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=724e0ffc-1e04-42c3-a105-17e52cb6d5d2&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=a7f73388-9dee-4711-a8a8-cda7472293db&lang=pt
http://www5.iadb.org/mif/HOME/FOMINblog/Blogs/tabid/628/entryid/679/Roya-knows-no-boundaries.aspx
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81617&idm=1
http://www.promecafe.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=55:roya-del-cafe&catid=34:promecafe&Itemid=118
http://www.promecafe.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=55:roya-del-cafe&catid=34:promecafe&Itemid=118


Negociações comerciais de países andinos

No último mês houve progressos nas negociações comerciais internacionais de países andinos. O 
Peru começou as conversas com a Turquia e concluiu as negociações para assinar um tratado de 
livre comércio (TLC) com a Tailândia, país com o qual já contava com uma série de protocolos para 
acelerar a liberalização do intercâmbio e a facilitação do comércio. Também foi realizada a terceira 
rodada de negociação de um acordo de associação econômica entre a Colômbia e o Japão, com 
avanços no que se refere a acesso a mercados, regras de origem, medidas sanitárias e 
fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, contratação pública, melhora do ambiente de 
negócios, comércio e desenvolvimento sustentável, cooperação e questões jurídicas e 
institucionais.

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. “Vínculos da América Latina com a Ásia-Pacífico” , em: Carta Mensal INTAL Nº 
207, novembro de 2013.

Comunidade Andina
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http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/prensa/2013/noticia_163_2013.html
http://www.presidencia.gob.pe/peru-y-tailandia-concluyen-negociaciones-de-tlc-y-fortalecen-relacion-a-nivel-de-socios-estrategicos
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=69
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8259
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=108f3e5a-7f96-4bed-95fc-0a39e628aec5&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=371a7c40-8eef-4674-b7b5-d0e9c5529916&lang=pt


Reunião de chanceleres de países do 
Mercosul

Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Venezuela se reuniram 
em Caracas e divulgaram comunicados sobre os seguintes temas:

1. Diálogo com os países-membros da Aliança Bolivariana das Américas (Alba), da Petrocaribe 
e da Comunidade do Caribe (Caricom) para a construção de uma área econômica 
complementar regional.

2. Apresentação de propostas de liberalização comercial no âmbito da negociação Mercosul-
União Europeia: os países reiteraram seu interesse em um acordo que reconheça as 
diferenças de desenvolvimento entre os dois blocos.

3. Segurança informática.

Mercosul
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http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/7873/2/parlasur/chanceleres_do_mercosul_analizaram_relac%E3o_com_outros_blocos_e_seguranca_informatica.html


Inauguração da linha de transmissão 
Itaipu-Villa Hayes

Os presidentes do Brasil, Dilma Rousseff, e do Paraguai, Horacio Cartes, inauguraram a linha de 
alta tensão que conecta a usina hidrelétrica binacional Itaipu com Villa Hayes, na área 
metropolitana de Assunção. Com um custo aproximado de US$ 320 milhões, este é o projeto de 
maior porte financiado pelo Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem).

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. Informe MERCOSUL N°15. Informes Sub-regionais de Integração. BID-INTAL, 
dezembro de 2010.

• BID-INTAL. “Focem poderia financiar linha de transmissão elétrica Itaipu-Villa Hayes 
(Paraguai)”, em: Carta Mensal INTAL Nº 165, maio de 2010.
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http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/7860/2/parlasur/mercosul_inaugura_linha_de_transmiss%E3o_entre_itaipu_e_assunc%E3o.html
http://www.iadb.org/pt/publicacoes/detalhes,7101.html?id=8436&dcLanguage=pt&dcType=Technical%20Notes&doctype=&docTypeID=AllPublic&searchLang=&keyword=informe%20mercosul&selectList=All&topicDetail=0&tagDetail=0&jelcodeDetail=0&publicationCover=0
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=8319e012-58ee-4a25-b2c7-23472caa43cc&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=8319e012-58ee-4a25-b2c7-23472caa43cc&lang=pt


Medidas comerciais no Brasil

[1] Ver Decisões CMC Nº 33/03, 39/05, 13/06, 27/06, 61/07, 58/08, 56/10 e 57/10.
[2] Esta medida se enquadra nas exceções nacionais para tarifa alfandegária externa comum. Ver Decisão 
CMC Nº 58/10.

O Brasil continua utilizando ativamente medidas de política comercial, entre as quais cabe 
destacar:

1. A redução das tarifas sobre a importação de mais de uma centena de bens de capital e de 
informática e telecomunicações não produzidos no país, de acordo com o permitido pela 
normativa do Mercosul.[1]

2. A ampliação do contingente tarifário para a importação de trigo proveniente da extrazona: a 
cota que entrará com tarifa de 0% (em vez de 10%) passa de 1 milhão para 3,3 milhões de 
toneladas.[2]

3. A aplicação de novos direitos antidumping sobre tubos sem costura originários da China e 
etanolaminas (produtos químicos utilizados na elaboração de diversos bens da indústria de 
cosméticos, petroleira, de produtos de limpeza, construção, etc.) da Alemanha e dos Estados 
Unidos.
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http://www.camex.gov.br/noticias/ler/item/382
http://www.camex.gov.br/noticias/ler/item/378
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=12786
http://www.camex.gov.br/noticias/ler/item/384


Secretaria-Geral da Unasul e Suriname 
buscam fortalecimento institucional

Durante um encontro nos dias 1º e 2 de novembro em Quito, Equador, uma delegação da 
Presidência Pro Tempore (PPT) do Suriname e funcionários da Secretaria-Geral da União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul) coordenaram mecanismos para trabalhar de modo sincronizado e 
manter uma comunicação fluente, de acordo com o objetivo de fortalecimento institucional do 
bloco regional. Além disso, foi analisada a eventual cooperação da PPT com os conselhos 
ministeriais, setoriais e Grupos de Trabalho, assim como a sua coordenação com o Centro de 
Comunicação e Informação (CCI) da Secretaria-Geral.
Na declaração da cúpula de Paramaribo (Inc. 13), realizada no dia 30 de agosto de 2013, o 
Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da Unasul tinha solicitado que o secretário-
geral desse andamento ao processo de fortalecimento institucional da Secretaria para garantir a 
coerência no processo de integração e executar os mandatos conferidos pelos os órgãos da Unasul.

UNASUL
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http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/la-ppt-de-suriname-intensifica-trabajo-con-secretar%C3%ADa-general-de-unasur-con-miras-del-fortalecimiento-institucional
http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/la-ppt-de-suriname-intensifica-trabajo-con-secretar%C3%ADa-general-de-unasur-con-miras-del-fortalecimiento-institucional
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-de-paramaribo-aprovada-na-vii-reuniao-ordinaria-do-conselho-de-chefes-de-estado-e-de-governo-da-uniao-das-nacoes-sul-americanas


Unasul vai elaborar mapas de riscos de 
desastres naturais

[1]Neste assunto trabalham a Rede de Gestão de Riscos e Mitigação de Desastres do CSS e o Grupo Técnico 
Executivo sobre Gestão de Riscos e Catástrofes do Cosiplan.
[2]Bolívia, Chile, Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.

Representantes do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) da União de Nações Sul-Americanas 
(Unasul) se reuniram nos dias 23 e 24 de outubro em Lima, Peru, para elaborar um mapa de riscos 
de desastres naturais.
O objetivo é que os países da região possam antecipar os desastres, se preparar e responder a 
eventuais ameaças naturais, como terremotos, maremotos, furacões e tempestades. Além disso, 
pretende-se fortalecer a solidariedade entre os países que são membros do organismo regional 
para enfrentar essas situações.
A reunião contou com a participação de especialistas dos 12 países da Unasul, que trocaram 
experiências e discutiram as fenomenologias das várias regiões geográficas, para elaborar um 
plano de ação conjunto com as bases de trabalho dos Conselhos de Saúde (CSS) e Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan).[1]
Cabe destacar que um relatório recente do Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de 
Desastres (UNISDR, sigla em inglês) sobre 16 países da América Latina[2] registra mais de 83 mil 
desastres naturais de diversas magnitudes no período 1990-2011, com 121 milhões de pessoas 
afetadas diretamente. O documento destaca que os fenômenos climáticos extremos continuarão 
aumentando e terão uma intensidade maior.
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http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/consejo-de-defensa-de-unasur-elaborar%C3%A1-mapas-de-riesgo2
http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/consejo-de-defensa-de-unasur-elaborar%C3%A1-mapas-de-riesgo2
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12687.pdf


Panorana Regional e Global
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UE e Canadá fecham acordo de livre 
comércio

No último dia 18 de outubro, a União Europeia (UE) e o Canadá concluíram com sucesso as 
negociações do Acordo Econômico e Comercial Global (Ceta, sigla em inglês) após quatro anos de 
negociações.[1]
O Ceta é o primeiro pacto da UE com um país do G-8 e deve ser visto como parte da atual tendência 
à assinatura de mega-acordos analisada na Carta Mensal Intal N°204. O Canadá se torna assim o 
único país do G-8 com acesso preferencial à UE e aos Estados Unidos.
O Ceta elimina mais de 99% das tarifas, aumenta o acesso a mercados de bens e serviços e 
proporciona novas oportunidades de investimento. O acordo cobre praticamente todos os setores e 
aspectos do comércio entre o Canadá e a UE. Deve ser ratificado pelos países-membros da UE e 
pelas províncias canadenses, e a entrada em vigor está prevista para 2015.
Em 2012, a UE foi o segundo maior parceiro comercial do Canadá depois dos EUA, enquanto o 
Canadá foi o 12º destino das exportações da UE. O valor do comércio bilateral de bens foi de € 61,8
 bilhões e os principais produtos comercializados foram maquinaria, equipamentos para transporte 
e produtos químicos. Um estudo feito em conjunto por Ottawa e Bruxelas, em outubro de 2008, 
indicava que com a implementação do acordo o comércio bilateral de bens e serviços poderia 
crescer 23% (€ 26 bilhões).[2]
O governo canadense concorda com a Europa que o Ceta é um marco histórico nas relações 
comerciais transatlânticas. Ele terá um alcance mais amplo e profundo do que o Tratado de Livre 
Comércio da América do Norte (TLCAN). Pela primeira vez, as compras de todos os níveis do 
governo canadense são abertas para fornecedores e investimentos de origem europeia.
É importante destacar que desde o início das negociações o governo do Canadá trabalhou para 
garantir que o acordo atendesse aos interesses de todos os territórios e províncias do país. Para 
isso, fez consultas públicas em todos os aspectos da negociação com os municípios, a indústria, 
trabalhadores, pequenas empresas, parlamentares e cidadãos em geral.

A seguir apresentamos os aspectos mais relevantes ou novos no que se refere a comércio de bens e 
serviços e investimentos e, depois, os principais benefícios previstos para as partes.

Comércio de bens

A liberalização do comércio de bens inclui uma ampla variedade de setores, como manufaturas 
avançadas, carros, produtos químicos e plásticos, alimentos processados e produtos de pesca.
Em termos agrícolas, o Ceta abre um precedente para futuras negociações da UE, porque 
representa um equilíbrio entre os interesses das partes que se comprometeram a liberalizar, ao 
final de um período de transição, 92,8% das linhas comerciais agrícolas canadenses e 93,5% das 
europeias. Com relação aos produtos sensíveis (lácteos para o Canadá; carne bovina e de porco 
além de milho para a UE), foi definido um novo acesso ao mercado na forma de contingentes 
tarifários, que representam 1% e 1,9% suplementares de linhas tarifárias, do Canadá e da UE 
respectivamente.[3] 
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Comércio de serviços

Em 2012, o comércio de serviços de transporte, viagens, seguros e comunicações entre o Canadá e 
a UE foi estimado em € 26,8 bilhões. O Ceta abre o comércio de serviços e reduz ou elimina certas 
barreiras para o traslado de pessoal temporário e pessoas em viagem de negócios, com o objetivo 
de ter acesso aos mercados de uma forma mais simples, previsível e segura. O acordo também 
oferece um marco para o futuro reconhecimento mútuo de diplomas acadêmicos.
Atualmente o Canadá é um dos maiores exportadores de serviços do mundo e vende para a Europa 
serviços de pesquisa e desenvolvimento, arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos. 
Espera-se que o acordo beneficie os serviços de tecnologia da informação, comunicação, 
ambientais e outros. Cabe destacar, no entanto, que as construtoras canadenses agora deverão 
enfrentar a concorrência europeia nas contratações públicas.
Para a UE, a metade dos benefícios esperados com o acordo está ligada ao comércio de serviços 
como financeiros, de telecomunicações, energia e transporte marítimo.

Investimentos

Em 2011, os investidores europeus investiram mais de € 221,6 bilhões no Canadá, enquanto os 
canadenses investiram quase € 137,6 bilhões no velho continente. O acordo reduz as barreiras para 
investimentos horizontalmente e em setores específicos, aumentando a estabilidade, a 
transparência e a segurança jurídica.
Além disso, a Comissão Europeia negociou disposições para proteger os investidores europeus no 
Canadá, garantindo um tratamento justo, equitativo e não discriminatório, além de uma 
compensação adequada em caso de expropriação.

Benefícios para o Canadá

O Ceta se transformou em uma prioridade do governo canadense para criar novos postos de 
trabalho e oportunidades em todas as regiões do país. Os setores mais favorecidos devem ser os 
produtores de carne bovina e suína, a indústria avícola e láctea (com exceção dos queijos), e o 
setor pesqueiro. Serão eliminados 96% das tarifas europeias para os peixes e produtos do mar de 
origem canadense, enquanto os 4% restantes serão isentos de impostos sete anos depois da 
entrada em vigor.[4] O governo admitiu que a curto prazo alguns setores sensíveis poderiam ser 
afetados, e por isso prevê compensações para compensar os possíveis efeitos adversos.

Benefícios para a UE

Entre os beneficiados estão os produtos agrícolas processados, que serão liberados a partir da 
entrada em vigor do acordo. Os vinhos e as bebidas alcoólicas de alta graduação serão 
especialmente beneficiados, considerando a relevância das exportações.[5] Além disso, serão 
protegidas certas denominações de origem europeias. As concessões que a Europa fez em termos 
agrícolas serão compensadas na exportação de carros e produtos farmacêuticos, e no acesso a 
mercados públicos. No setor automotivo, por exemplo, o Canadá reconhecerá uma lista de padrões 
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de carros do bloco e examinará o reconhecimento de outros novos, o que será benéfico 
especialmente para o setor de alto luxo. Para saber mais sobre os benefícios do acordo para a UE, 
acesse o seguinte link.

Para terminar, cabe destacar que este acordo poderia servir de modelo para alguns países da UE 
que estão negociando, por exemplo, com os EUA e com o Japão.[6] Traçando um paralelo entre as 
economias canadense e algumas latino-americanas – especificamente no que se refere ao 
desenvolvimento dos setores primários, em particular o agrícola – o Ceta talvez possa estabelecer 
precedentes interessantes para os países da região na hora de negociar com a UE. O acordo, além 
disso, ressalta a importância dos acordos transatlânticos e dos avanços recentes nos vínculos no 
Pacífico.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 204, agosto de 2013.
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[1]A UE e o Canadá começaram as negociações oficiais do Ceta durante a Cúpula bilateral em Praga, no dia 6 
de maio de 2009.
[2]Desse total, € 19 bilhões seriam contabilizados em uma expansão do comércio bilateral de bens e € 7 
bilhões no comércio transfronteiriço de serviços.
[3] Para o Canadá será mantida a tarifa máxima até a cota de 15.000 toneladas de carne bovina congelada, 
35.000 toneladas de carne fresca, 75.000 toneladas de carne suína e 8.000 toneladas de milho, momento 
em que entrarão na UE isentos de tarifa. Enquanto isso, para a UE a cota para os queijos subiu de 11.000 
para 29.500 toneladas.
[4]Atualmente só 13,1% estão isentos de impostos.
[5]Cerca da metade das importações canadenses destes produtos provém da UE.
[6] Para saber qual é a situação das negociações de todos os acordos comerciais da UE, ver Comissão 
Europeia (2013b), em inglês.

• _____; COMISSÃO EUROPEIA. Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada 
economic partnership. Toronto: Governo do Canadá. Fevereiro de 2008.

• PRIMEIRO MINISTRO DO CANADÁ: STEPHEN HARPER. Summary of CETA benefits. Bruxelas. 
18 outubro, 2013.
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Vínculos da América Latina com a Ásia-
Pacífico

Nos dias 7 e 8 de outubro foi realizado em Bali, Indonésia, o Fórum de Cooperação Econômica da 
Ásia-Pacífico (Apec, sigla em inglês), que reúne os líderes de 21 economias, entre as quais o 
México, Chile e Peru. Os chefes de Estado e de Governo divulgaram a Declaração de Bali, em que se 
comprometeram a aprofundar a integração econômica da região Ásia-Pacífico eliminando barreiras 
comerciais e promovendo a conectividade física e institucional, entre outros objetivos.
Vários países participantes do Fórum contam com acordos de livre comércio entre si ou estão em 
negociações. Este é o caso do Peru e do Chile com a Tailândia: o primeiro país anunciou o fim das 
negociações de um Tratado de Livre Comércio (TLC) e o segundo assinou o acordo negociado em 
2012. Ambos têm déficit comercial com a Tailândia: enquanto as exportações do primeiro se 
concentram em gás natural liquefeito, as do segundo se concentram em cobre. As importações 
provenientes do país asiático consistem principalmente em veículos para transporte de bens.
O TLC entre o Peru e a Tailândia implica a liberalização de aproximadamente 75% das subpartidas 
tarifárias dos dois países. Já o TLC com a Tailândia outorga ao Chile acesso preferencial imediato a 
mais de 90% dos produtos e inclui uma seção de cooperação para estreitar as relações e adere à 
ampla rede de 22 acordos assinados ou em vigor que o Chile possui com 60 países. Cabe destacar 
que depois de uma primeira etapa de acordos realizados com os seus principais sócios regionais, o 
Chile se concentrou na Ásia-Pacífico. A China, Índia, Japão e Coreia receberam 43,1% das 
exportações do Chile em 2012. No período 2002-2012, as vendas chilenas para este grupo de 
países cresceram mais rapidamente (23,6%) do que para o restante do mundo (12,8%). Os índices 
de crescimento das importações foram de 25,2% e 16,1%, respectivamente. As vendas do Chile 
para este grupo de países estão concentradas no cobre, enquanto as compras são mais 
diversificadas, e incluem telefones, veículos e computadores.

Avanços da Aliança do Pacífico

De 23 a 25 de outubro foi realizada a 13ª Rodada de Grupos Técnicos da Aliança do Pacífico (AP): 
as negociações se concentraram em cooperação, movimento de pessoas e facilitação do trânsito 
migratório, estratégia de comunicação, turismo, assuntos institucionais e melhora regulatória. 
Além disso, nesta rodada foram incorporados novos Grupos Técnicos sobre Pequenas e Médias 
Empresas e sobre Relacionamento Externo. No dia 2 de novembro os países da AP aceitaram cinco 
novos Estados Observadores do mecanismo de integração: Alemanha, Itália, Países Baixos, Reino 
Unido e Suíça.
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http://alianzapacifico.net/ingresan-cinco-nuevos-estados-observadores-a-alianza-del-pacifico/


23ª Cúpula Ibero-Americana: propostas de 
reformas

[1] É possível que se conheça o sucessor no início de 2014.

A Conferência Ibero-Americana, criada em 1991 em Guadalajara, México, realizou em outubro 
deste ano a sua 23ª Cúpula, com a participação dos Estados da América e da Europa de línguas 
espanhola e portuguesa. A organização de Cúpulas anuais e de outros encontros em distintos 
âmbitos tem como objetivo promover a cooperação política, econômica, social e cultural.
O secretário-geral ibero-americano, Enrique Iglesias, que deixou o cargo após a Cúpula,[1] 
destacou que o grande objetivo é modernizar o processo deste mecanismo de consulta com a 
priorização de quatro aspectos relacionados com a cultura, a coesão social e o conhecimento da 
economia e a inovação.

Mais informações no seguinte link.
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Presidentes do ADB e do BID discutem 
parceria inter-regional e desafios comuns

O presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB, na sigla em inglês),Takehiko Nakao, e o 
presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, reuniram-se 
hoje para discutir como as duas regiões podem ampliar os esforços conjuntos para lidar com 
oportunidades e desafios comuns, como maior integração econômica, desenvolvimento do setor 
privado, aumento da desigualdade, e falta de oportunidades para os pobres (link). 
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PMEs latino-americanas aprendem com 
empresas japonesas inovadoras no Fórum 

Japão-ALC em Tóquio

Mais de 400 empresários e autoridades governamentais do Japão e da América Latina e Caribe 
reuniram-se entre os dias 7 e 8 de novembro em Tóquio para o Fórum Empresarial Japão-ALC, onde 
discutiram como ambas as regiões podem estimular o crescimento por meio da ampliação do 
comércio, dos investimentos e do intercâmbio de conhecimento (link).
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CEPAL. Como melhorar a competitividade das PME na União 
Europeia e na America Latina e o Caribe. Santiago de Chile: 
Cepal, 2013. 

Esta publicação reúne e sistematiza algumas ações necessárias para melhorar o desempenho das 
Pequenas e Médias Empresas (PME) de acordo com a visão do setor privado, baseando-se nos 
resultados de uma pesquisa realizada com 50 empresários latino-americanos e europeus. O 
objetivo do trabalho é estimular a reflexão sobre como ajudar as PMEs a superarem a brecha de 
produtividade, melhorarem sua competitividade e se internacionalizarem. O documento, produzido 
pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e pela Associação das Câmeras 
de Comércio e Indústria Europeias (Eurocamaras), no âmbito do Programa AL-Invest, foi 
apresentado durante a 4ª Cúpula Empresarial Celac-UE, realizada em janeiro de 2013 em Santiago, 
Chile.
O trabalho afirma que a integração nas cadeias globais de valor (CGV) não é uma tarefa fácil para 
as PMEs, porque estas devem superar deficiências de produtividade e barreiras competitivas, por 
meio da incorporação de tecnologia, inovações e conhecimento dos seus produtos, bem como 
promover melhoras na gestão. Além disso, o estudo destaca os benefícios que decorrem da 
participação em mercados externos, tais como a diversificação de riscos (diminuindo a 
dependência dos mercados internos), a transferência e a assimilação de tecnologia e o acesso a 
padrões de qualidade, certificação e serviços de apoio de alto nível.
Os empresários das duas regiões sugerem que as políticas de apoio deveriam avançar em quatro 
áreas principais: (a) inovação para o fortalecimento de capacidades produtivas e gerenciais; (b) 
acesso a mercados; (c) articulação produtiva e cooperação empresarial; e (d) acesso ao 
financiamento. Sobre a inovação, enquanto os empresários europeus valorizam principalmente a 
capacitação dos recursos humanos, os latino-americanos priorizam a melhora da qualidade dos 
produtos e serviços. As ações voltadas para a ampliação do acesso a mercados são especialmente 
valorizadas pelos empresários europeus, adaptados a mercados competitivos e ampliados, como 
resultado do processo de construção da União Europeia. Sobre o terceiro ponto, o setor privado 
europeu valoriza muito mais significativamente do que os seus pares latino-americanos o apoio à 
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cooperação entre empresas.
Com relação aos obstáculos que dificultam a internacionalização das PMEs, os empresários 
identificam a falta de informações sobre mercados e oportunidades de negócios, a escassa 
integração tanto vertical (em cadeias de valor) como horizontal (cooperação e associatividade com 
pares), a escassez de recursos humanos necessários para a gestão de processos, e problemas de 
financiamento. Enquanto os empresários europeus ressaltam as dificuldades relativas aos recursos 
humanos, os latino-americanos enfatizam a falta de cultura associativa entre as PMEs da região.
Para superar essas barreiras, os empresários concordam com duas propostas de política: (i) 
capacitação e sensibilização das PMEs sobre a necessidade de internacionalização, e (ii) promoção 
de cadeias produtivas e identificação de oportunidades de negócios com empresas transnacionais 
e cadeias globais de valor.
O trabalho destaca que, para garantir o sucesso das políticas de apoio às PMEs, é necessário que as 
instituições públicas e organizações empresariais participem conjuntamente da sua formulação, 
execução, acompanhamento e avaliação. Além disso, são sugeridas ações específicas, tais como 
intercâmbio sobre oportunidades de negócios, explorações de possíveis mercados e promoção de 
esquemas de complementaridade entre empresas.
Finalizando, o documento indica a necessidade de avançar na produção de informações 
quantitativas relevantes, homogêneas e comparáveis sobre as PMEs na América Latina e no Caribe, 
bem como melhorar a visibilidade e a difusão das ações, programas e políticas de apoio a essas 
empresas.
A contribuição deste documento consiste em reunir a opinião dos próprios empresários sobre as 
ações necessárias para favorecer a internacionalização das PMEs. Apesar de o texto não descrever 
claramente os tipos de empresários que participaram da pesquisa nem a que setores e países das 
regiões eles pertencem, pelas respostas apresentadas sobre os programas nacionais, pode-se 
inferir que provavelmente inclui empresários do Brasil, Chile, México, Guatemala, Nicarágua, entre 
outros países.
Este tipo de entrevista constitui uma ferramenta muito útil para os policy makers, já que permite 
conhecer a visão dos possíveis beneficiários, que se complementa com o conhecimento sobre o 
tema gerado pela academia e as instituições especializadas. A investigação sublinha que o setor 
privado deve ser incluído na formulação das políticas. Como a falta de informações ou a pouca 
visibilidade dos programas é uma das barreiras que as PMEs enfrentam, essa participação pode 
contribuir para que estas utilizem os benefícios potenciais.

Como mejorar la competitividad de las pymes en la Unión Europea y América Latina y el Caribe = 
Building SME competitiveness in the European Union and Latin America and the Caribbean = Como 
melhorar a competitividade das PME na Uniao Europeia e na America Latina e Caribe. (2013). 
Santiago de Chile: CEPAL. (Link).
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e proporcionando links a boletins 
e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique aqui.
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*Giordano, P., coord. (2013). Trade and Integration Monitor 
2013 : After the Boom : Prospects for Latin America and the 
Caribbean in South-South Trade. Washington: BID.

Autor:Giordano, Paolo, coord.
Título:Trade and Integration Monitor 2013 : After the Boom : Prospects for 
Latin America and the Caribbean in South-South Trade
Otros responsables:Estevadeordal, Antoni, prol.; Harris, Jeremy; Ramos, 
Alejandro; Ramos, Barbara; Eklund, Niklas; Evenett, Simon; Gayá, Romina; 
Iannuzzi, Patricia; Li, Kun; Michalczewsky, Kathia; An, Kyungjo; Solano, 
Cristian; Skinner, Martha; Barreto, Carolina; Osorio, Carolina
Edición:Washington: BID, Septiembre de 2013 [319 p.]
Serie:Trade and Integration Monitor
Temas:<INTEGRACION ECONOMICA><DESARROLLO 
ECONOMICO><ECONOMIAS REGIONALES><INVERSIONES><COMERCIO 
INTERNACIONAL><INDICADORES 
ECONOMICOS><ESTADISTICAS><RELACIONES SUR - SUR>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:In recent decades the developing countries of the South have 
grown at a faster pace than those of the North, changing the pattern of 
global growth. For countries in Latin American and the Caribbean (LAC), 
this has translated into relatively lower demand in traditional export 
destinations, and an unprecedented opportunity to break into new 
markets and expand trade with emerging economies. These long-term 
trends and their impact on the region are documented and analyzed by the 
IDB in the Trade and Integration Monitor 2013, an annual series of reports 
that study the evolution of LAC integration in the global trading system, 
based on data available in INTrade, the IDBÆs information system on 
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trade and integration. The report includes detailed indicators of recent 
trade performance for the 26 borrowing members of the IDB, profiles of 
free trade agreements in force in the region, and a statistical annex with 
data for each country. The report projects that exports from developing 
countries will exceed 50 percent of global trade within a few years. 
Furthermore, South-South trade has grown more rapidly than total trade, 
and already exceeds South-North exports. This has been the case for LAC, 
where nearly all countries of the region have seen their exports to the 
South grow faster than to the North, and have a more diverse composition 
and a greater share of manufactures ...

Nota de contenido:
Prologue
·  Shifting Patterns in Global Trade
·  The Rise of South-South Trade
·  The Strategic Value of Intra-LAC Trade
·  Policy Obstacles to South-South Trade
·  Private Sector Opportunities in South-South Trade
Conclusion
References
Country Profiles
Agreement Profiles
Data Sources and Methodological Notes
Annex. Country Tables

Accesos al documento:HM BID-INTRADE.BID [2013]Documento 
Electrónico

Version with annex (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui

Version without annex (texto completo). Si no pudo acceder haga click 
aqui
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*Mesquita Moreira, M., coord.; Blyde, J.; Volpe Martincus, C. y 
Molina, D. (2013). Muy lejos para exportar : Los costos internos 
de transporte y las disparidades en las exportaciones regionales 
en América Latina y el Caribe = Too Far to Export: Domestic 
Transport Costs and Regional Export Disparities in Latin America 
and the Caribbean = Longe demais para exportar: Custos 
internos de transporte e disparidades regionais das exportaçôes 
na América Latina e Caribe. Washington: BID.

Autor:Mesquita Moreira, Mauricio, coord.; Blyde, Juan S.; Volpe Martincus, 
Christian; Molina, Danielken
Título:Muy lejos para exportar : Los costos internos de transporte y las 
disparidades en las exportaciones regionales en América Latina y el Caribe 
= Too Far to Export: Domestic Transport Costs and Regional Export 
Disparities in Latin America and the Caribbean = Longe demais para 
exportar: Custos internos de transporte e disparidades regionais das 
exportaçôes na América Latina e Caribe
Edición:Washington: BID, October 2013 [279 p.]
Temas:<TRANSPORTE><DESARROLLO 
ECONOMICO><REGIONALISMO><INFRAESTRUCTURA><INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE>
Geográficos:<AMERICA LATINA><BRASIL><COLOMBIA><MEXICO><CHILE>

Resumen:Con la reducción de los aranceles de importación, la precaria 
infraestructura y la creciente especialización en bienes intensivos en 
logística, podría decirse que los costos de transporte son hoy el obstáculo 
más formidable para el comercio exterior en América Latina y el Caribe 
(ALC). Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre los impactos de estos 
costos en la región, tanto dentro como fuera de las fronteras. En este 
estudio, el cual hace parte de un esfuerzo más amplio de investigación del 
BID por llenar este vacío de información, se evalúa el papel que 
desempeñan los costos internos de transporte ("de la fábrica al puerto") 
en determinar el nivel y diversificación de las exportaciones tanto a escala 
nacional como subnacional. La dimensión subnacional es particularmente 
importante, dado que las exportaciones de ALC se encuentran 
excesivamente concentradas en unos pocos municipios. Utilizando una 
serie de estrategias empíricas y una base de datos novedosa-que abarca el 
origen y destino, así como los costos internos de transporte de las 
exportaciones municipales en cinco de los países más grandes de la región 
(Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)--, el estudio revela que una 

Carta Mensal INTAL N° 207 - novembro 2013 - Todos os direitos reservados

  46

Centro de 
Documentação INTAL



disminución en esos costos puede tener un impacto significativo en las 
exportaciones, particularmente en aquellos municipios que menos 
exportan...

Nota de contenido:
Prólogo [p. xiii]
Agradecimientos [p. xix]
CAPITULO 1: Visión panorámica [p. 1]
CAPITULO 2: Afrontar lo obvio: el costo de transporte interno y las 
disparidades regionales en las exportaciones de Brasil [p. 29]
CAPITULO 3: Los costos internos de transporte: un reto para las 
exportaciones a la luz del caso de Chile [p. 83]
CAPITULO 4: La incidencia de la distancia y el terreno en el desempeño 
del comercio: el caso colombiano [p. 111]
CAPITULO 5: Costos internos de transporte y la distribución regional de 
las exportaciones mexicanas [p. 143]
CAPITULO 6: Perú: Infraestructura vial y exportaciones regionales en una 
geografía difícil [p. 195]

Accesos al documento:332.135 / MES-MUY / 2013Documento 
ElectrónicoVersión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga 
click aqui.

English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui

Português versao (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iadb.org/document.cfm?id=38195718&pubDetail=1&wt_docType=Annual%20Reports&wt_docnum=38195718&wt_language=en&wt_department=INT&lang=es
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*La coyuntura económica internacional y sus consecuencias 
macroeconómicas para América Latina y el Caribe. (2013). 
Santiago de Chile: CEPAL.

Título:La coyuntura económica internacional y sus consecuencias 
macroeconómicas para América Latina y el Caribe
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Octubre 2013 [51 p.]
Temas:<COYUNTURA ECONOMICA><MACROECONOMIA><COMERCIO 
INTERNACIONAL><CRECIMIENTO ECONOMICO><POLITICA 
FISCAL><POLITICA MONETARIA>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:En este documento se identifican los principales rasgos de la 
actual coyuntura económica internacional y cuáles serían las 
consecuencias más importantes que tendrían para el desempeño 
macroeconómico de América Latina. Entre los principales rasgos de la 
actual coyuntura económica internacional se destacan indicios 
preliminares de que se ha detenido el deterioro del crecimiento 
económico mundial, lo cual se estaría reflejando en cierta estabilización 
del crecimiento del comercio internacional, aunque todavía no se 
vislumbra con certeza un dinamismo significativo ni del crecimiento del 
PIB mundial ni del comercio internacional. Como parte de este panorama 
internacional potencialmente positivo pero aún incierto, se combinan dos 
tendencias: una vinculada a los efectos de las políticas fiscales aplicadas 
en los países más afectados por la crisis financiera mundial que estalló en 
2008 y otra relacionada con las repercusiones de las políticas monetarias 
adoptadas por estos mismos países.

Nota de contenido:
Introducción [p. 5]
Capítulo I: El contexto internacional [p. 9]
Capítulo II: Repercusiones en América Latina y el Caribe [p. 21]
Capítulo III: Los desafíos de América Latina y el Caribe ante la actual 
coyuntura económica internacional [p. 41]

Accesos al documento: 338 / CEPAL-COY / 2013
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*International Trade Statistics 2013. (2013). Ginebra: OMC.

Título:International Trade Statistics 2013
Otros responsables:Organización Mundial del Comercio, OMC
Edición:Ginebra: OMC, 2013 [208 p.]
Serie:International Trade Statistics = Estadísticas del Comercio 
Internacional
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><ESTADISTICAS><COMERCIO DE 
SERVICIOS><MERCADO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS><COMERCIO 
DE SERVICIOS><CADENAS DE VALOR>

Resumen:El informe 'Estadísticas del comercio internacional 2013' ofrece 
un panorama completo de los acontecimientos más recientes ocurridos en 
la esfera del comercio mundial e incluye detalles del comercio de 
mercancías por productos y del comercio de servicios comerciales por 
categorías. Cada capítulo comienza con una sección de aspectos 
destacados en la que se señalan las tendencias más notables, que se 
ilustran con numerosos gráficos y mapas. La publicación contiene también 
un capítulo metodológico en el que se explican los conceptos y 
definiciones fundamentales utilizados para recopilar las estadísticas, y un 
apéndice con datos detallados sobre el comercio hasta 2012 por regiones.

Nota de contenido:
Introducción
1: Agradecimientos [p. 2]
2: Observaciones del Director General [p. 3]
3: Entender las estadísticas del comercio internacional [p. 4]
4.1: Miembros y observadores de la OMC [p. 6]
4.2: Composición de las regiones [p. 7]
5.1: Economías según la magnitud del comercio de mercancías, 2012 [p. 8]
5.2: Economías según la magnitud del comercio de servicios comerciales, 
2012 [p. 9]
6: Siglas y abreviaturas, signos y unidades [p. 10]
I: Evolución del comercio mundial [p. 11]
II: Comercio de mercancías [p. 47]
III: Comercio de servicios comerciales [p. 133]
IV: El comercio en cadenas de valor mundiales [p. 181]

Accesos al documento:HM OMC-ESTAD.COM.INTERNAC. [2013]
Documento Electrónico

English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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Título:International Trade Statistics 2013
Otros responsables:Organización Mundial del Comercio, OMC
Edición:Ginebra: OMC, 2013 [208 p.]
Serie:International Trade Statistics = Estadísticas del Comercio 
Internacional
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><ESTADISTICAS><COMERCIO DE 
SERVICIOS><MERCADO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS><COMERCIO 
DE SERVICIOS><CADENAS DE VALOR>

Resumen:El informe 'Estadísticas del comercio internacional 2013' ofrece 
un panorama completo de los acontecimientos más recientes ocurridos en 
la esfera del comercio mundial e incluye detalles del comercio de 
mercancías por productos y del comercio de servicios comerciales por 
categorías. Cada capítulo comienza con una sección de aspectos 
destacados en la que se señalan las tendencias más notables, que se 
ilustran con numerosos gráficos y mapas. La publicación contiene también 
un capítulo metodológico en el que se explican los conceptos y 
definiciones fundamentales utilizados para recopilar las estadísticas, y un 
apéndice con datos detallados sobre el comercio hasta 2012 por regiones.

Nota de contenido:
Introducción
1: Agradecimientos [p. 2]
2: Observaciones del Director General [p. 3]
3: Entender las estadísticas del comercio internacional [p. 4]
4.1: Miembros y observadores de la OMC [p. 6]
4.2: Composición de las regiones [p. 7]
5.1: Economías según la magnitud del comercio de mercancías, 2012 [p. 8]
5.2: Economías según la magnitud del comercio de servicios comerciales, 
2012 [p. 9]
6: Siglas y abreviaturas, signos y unidades [p. 10]
I: Evolución del comercio mundial [p. 11]
II: Comercio de mercancías [p. 47]
III: Comercio de servicios comerciales [p. 133]
IV: El comercio en cadenas de valor mundiales [p. 181]

Accesos al documento:HM OMC-ESTAD.COM.INTERNAC. [2013]
Documento Electrónico

English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
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