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As negociações transatlânticas e o cenário 
futuro para a América Latina e o Caribe

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) iniciaram em 2013 as negociações para assinar o 
Acordo de Associação Transatlântico sobre Comércio e Investimentos (TTIP, sigla em inglês). Ainda 
é difícil prever os resultados finais e a velocidade com que será concluída esta iniciativa. Por um 
lado, apesar de já terem sido realizadas três rodadas de negociação,[1] ainda restam muitos pontos 
por acordar. Além disso, é plausível que o avanço da negociação esteja condicionado pela decisão 
de o Congresso outorgar aos negociadores norte-americanos a “Autoridade de Promoção 
Comercial”[2] (TPA, sigla em inglês), cujo trâmite legislativo pode ser, por si só, complexo.[3]
De qualquer forma, é de interesse fazer um acompanhamento destas negociações porque a 
concretização do TTIP teria profundas consequências, não só para os atores envolvidos 
diretamente, mas também, e principalmente, para o comércio e a economia mundial.

O maior dos mega-acordos

Como se sabe, na atualidade existem várias negociações que envolvem grandes atores do comércio 
mundial.[4] Levando em conta o peso relativo dos participantes na produção e no comércio globais, 
o TTIP é o mais significativo destes mega-acordos: os Estados Unidos e a UE representam em 
conjunto 38,7% do produto mundial, 28,9% e 34,7% das exportações e importações de bens, 
respectivamente (Gráfico 1).[5]
Além disso, o intercâmbio entre os Estados Unidos e a UE constitui o maior vínculo comercial 
bilateral do mundo representando cerca de 5% do total.[6]
A UE é o segundo sócio comercial dos Estados Unidos depois da China, com uma participação de 
aproximadamente 17% tanto nas exportações quanto nas importações.[7] O mercado norte-
americano é o principal destino das exportações europeias (17,3%) e o terceiro fornecedor das 
importações comunitárias (11,5% do total), depois da China e da Federação Russa (Gráfico 2).[8]
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Os produtos industriais constituem 95% do intercâmbio bilateral e a composição de exportações e 
importações é muito semelhante, destacando-se nos dois casos maquinaria e equipamento de 
transporte, produtos químicos, outras manufaturas, combustíveis minerais, lubrificantes e produtos 
conexos.

O fundamental está nas disciplinas

O TTIP será crucial para o futuro do comércio mundial não só pela importância de seus membros no 
intercâmbio global. Em um contexto no qual as negociações multilaterais registraram poucos 
avanços durante a última década, as disciplinas acordadas no TTIP terão um papel fundamental na 
definição de uma nova ordem regulatória do comércio mundial.
Assim como a maioria dos acordos regionais recentes, a negociação do TTIP excede amplamente a 
liberalização do intercâmbio de bens e inclui múltiplos temas de "nova geração", muitos dos quais 
não se discutem (ou só se negociam parcialmente) no âmbito da Organização Mundial do Comércio 
(OMC).
Segundo o que foi estipulado pelo Grupo de Alto Nível dos Estados Unidos e da UE sobre Emprego e 
Crescimento (2013), o TTIP deverá alcançar resultados ambiciosos em três áreas:

1. Acesso a mercados: eliminação de barreiras ao comércio de bens e serviços, abertura em 
matéria de investimentos e compras governamentais.

2. Temas regulatórios e barreiras não tarifárias, incluindo medidas sanitárias e fitossanitárias e
            barreiras técnicas ao comércio: provisões para reduzir custos administrativos e demoras 

               desnecessárias e evitar o surgimento de novas restrições desse tipo. 
 
 

Notas: Dados de 2012.  As cifras de comércio incluem só as mercadorias e excluem o 
intercâmbio intra UE27.  Fonte: Elaboração própria com dados do FMI e do Comtrade.
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3. Regras, princípios e novas formas de cooperação: disposições sobre direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio, padrões de trabalho e ambientais, restrições a 
exportações de matérias-primas, política de concorrência, ajudas a empresas estatais, 
facilitação comercial, transparência, etc.

De acordo com os cálculos de François et al. (2013), o TTIP poderia impulsionar um aumento de 
28% nas exportações da UE para os Estados Unidos e de 36,6% nos envios americanos para o 
mercado europeu, mas a supressão de tarifas representará apenas uma proporção menor dos 
ganhos previstos para o acordo, já que as alíquotas em geral são baixas, com exceção das aplicadas 
sobre produtos agrícolas.
As principais melhoras de acesso decorreriam da eliminação de outro tipo de restrições que 
aumentem a coerência, transparência e compatibilidade regulatória em matéria de medidas 
sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio e normas sobre setores específicos, 
assim como do estabelecimento de bases institucionais para a cooperação futura nesses temas.
A negociação de padrões regulatórios é, sem dúvida, um dos temas mais complexos destas 
negociações. Por um lado, a harmonização de regras é muito complicada, especialmente quando se 
trata de um acordo amplo como o TTIP. Por outro lado, o reconhecimento mútuo das normas pode 
colocar em desvantagem os bens e serviços produzidos no país com padrões mais rigorosos a 
respeito dos originários do lugar com uma regulamentação menos rigorosa. Entre os temas mais 
sensíveis da negociação do TTIP sobressaem a regulamentação de serviços financeiros (em geral, 
mais rigorosa nos Estados Unidos), as normas em matéria de propriedade intelectual e acesso à 
informação pessoal por parte das empresas (mais restritivas na UE), direitos trabalhistas (mais 
amplo na UE), normas sanitárias e fitossanitárias, regulamentação ambiental, etc. Um exemplo 
dessas diferenças são as barreiras do princípio de precaução que existem na Europa em torno das 
culturas transgênicas, das carnes de animais tratados com hormônios, do uso de certos produtos 
químicos ou da exploração de gás de xisto, entre outros. Este princípio se contrapõe ao 
impulsionado pelos Estados Unidos, segundo o qual esse tipo de barreiras não podem ter caráter 
de prevenção, mas sim devem se basear em evidência científica. Os setores com diferenças 
regulatórias importantes são o automotivo, de produtos químicos, alimentos e bebidas, eletrônicos 
e de serviços financeiros, entre outros.[9]

As consequências para a América Latina e o Caribe

A concretização do TTIP poderia influenciar significativamente a ALC, bem como ao restante da 
economia mundial. Ainda não é possível prever com exatidão a incidência, que dependerá do que 
for finalmente acordado. Até o momento não existem muitos estudos que avaliem as consequências 
sobre o comércio global e a ALC em particular. Além disso, os poucos trabalhos disponíveis 
apresentam resultados heterogêneos: enquanto o CEPR (2013) prevê que o TTIP contribuirá para a 
expansão da economia mundial, outros autores como Felbermayr et al. (2013) sustentam que um 
cenário de liberalização ampla só beneficiaria os Estados Unidos e a UE e, a longo prazo, 
impactaria negativamente quase todos os países do mundo.[10] Apesar das dificuldades para 
determinar os impactos específicos, é possível identificar algumas das vias principais por meio das 
quais o acordo transatlântico poderia influenciar a ALC.
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Exportações

Por um lado, a liberalização do comércio entre os Estados Unidos e a UE impactará as exportações 
dos países latino-americanos para esses destinos, já que deverão competir com as importações 
preferenciais da outra parte. Para os países cujos produtos ingressam livres de tarifas nos 
mercados europeu e/ou norte-americano no âmbito de acordos comerciais ou de outros esquemas 
como o Sistema Generalizado de Preferências, o TTIP implicará uma erosão desse acesso 
preferencial, enquanto os que entram com tarifa de nação mais favorecida se encontrarão em 
desvantagem.[11]
Como já foi mencionado, as tarifas que oneram as importações de produtos industriais são 
relativamente baixas, razão pela qual não se espera um impacto significativo neste setor, embora a 
eliminação de outro tipo de barreiras, sim, poderia prejudicar os países que exportam manufaturas 
para esses destinos, destacando-se o impacto sobre os envios do México e dos países centro-
americanos para os Estados Unidos.
Para o restante da ALC, as maiores ameaças correspondem às exportações agropecuárias, em que 
as barreiras de entrada nos mercados dos países desenvolvidos são mais elevadas. Embora a 
negociação do TTIP inclua esse setor, ao se tratar de atividades sensíveis para as duas partes é 
possível que sejam estabelecidas maiores exceções. Até o momento não se prevê uma eliminação 
dos subsídios agropecuários, e por isto em muitos casos os produtos latino-americanos continuarão 
competindo com mercadorias subvencionadas.
Felbermayr et al. (2013) avaliam que o impacto do TTIP sobre a ALC seria limitado no curto prazo, 
embora depois de 15 ou 20 anos possa ter consequências significativas sobre a região. A 
eliminação de tarifas entre os Estados Unidos e a UE influiria negativamente em toda a ALC, com 
exceção do Brasil e, em menor grau, do Uruguai. As principais perdas corresponderiam à Argentina, 
Guatemala, Peru, Equador e Venezuela. No entanto, uma liberalização mais profunda – como a que 
está sendo negociada - seria negativa para toda a região e os países mais prejudicados seriam os 
que têm vínculos mais estreitos com os Estados Unidos, em especial o México, Chile, Jamaica e as 
economias centro-americanas.
De qualquer maneira, os autores advertem que iniciativas como a Aliança do Pacífico poderiam 
contribuir para mitigar esses efeitos. De fato, dependendo do que for acordado no TTIP em matéria 
de regras e acumulação de origem, os países que já contam com acordos comerciais com os 
Estados Unidos e a UE (os da Aliança do Pacífico e os centro-americanos) poderiam chegar a se 
beneficiar do TTIP por meio da inserção de suas exportações em cadeias de valor do comércio 
transatlântico.
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Regulamentações

Por outro lado, as normas comerciais decorrentes do TTIP serão fundamentais na configuração do 
cenário regulatório internacional dos próximos anos e, consequentemente, influirão sobre o 
intercâmbio da ALC não só com os Estados Unidos e a UE, mas também entre os países da região e 
com o restante do mundo.
Apesar de no final de 2013 ter se chegado ao primeiro acordo multilateral de comércio desde a 
criação da OMC, os avanços neste âmbito foram limitados a respeito do estipulado no momento do 
lançamento da Rodada de Doha em 2001.[12] Nesse contexto, produziu-se uma importante 
proliferação de acordos comerciais regionais em todo o mundo. A UE e os Estados Unidos foram 
muito ativos nesse sentido, avançando bilateralmente com seus sócios não só nos temas da Agenda 
de Doha, mas também nas questões "OMC plus", ou seja, aquelas que ainda não fazem parte das 
negociações multilaterais.
Dado que estes temas farão parte do TTIP, o consenso de regras entre estes atores principais do 
comércio mundial muito provavelmente marcará a agenda sobre essas questões no futuro, tanto 
dos acordos regionais quanto das negociações multilaterais.
Assim, as economias latino-americanas que contam com acordos vigentes com os Estados Unidos e 
a UE possivelmente sejam menos afetadas por este fenômeno, já que tiveram de adequar sua 
regulamentação nacional para implementar esses acordos, enquanto o desafio será maior para os 
países restantes. De fato, Felbermayr et al. (2013) advertem que suas estimativas não contemplam 
os benefícios que poderiam ser decorrentes da convergência de padrões para esse grupo, o que 
poderia dar lugar a ganhos líquidos para essas economias.
Em síntese, embora a magnitude do impacto dependa do que finalmente for acordado, a 
concretização do TTIP terá consequências relevantes sobre o comércio mundial. Apesar de ser 
previsível que seus efeitos serão diferenciados para as economias da ALC, não há dúvida de que o 
acordo transatlântico representará uma marca que todos os países deverão levar em conta nas suas 
estratégias de inserção internacional.

Carta Mensal INTAL N° 209 - janeiro 2014 - Todos os direitos reservados

11  

Coluna de Análise



[1]A terceira rodada de negociações foi realizada em Washington em dezembro passado e a próxima 
acontecerá em Bruxelas em março deste ano.
[2] A TPA habilita o Poder Executivo a negociar acordos comerciais segundo um mandato determinado e 
objetivos específicos, ao mesmo tempo que estabelece os procedimentos para a consideração parlamentar 
das leis para implementar esses acordos.
[3] ICTSD (2014) e O’Grady (2014).
[4] Veja BID-INTAL (2013a).
[5] Dados de 2012. Não inclui comércio intra UE27. Se for incluído o comércio intraeuropeu, a participação 
no intercâmbio mundial de mercadorias aumenta para 42,9% no caso das exportações e 46,3% no das 
importações. Fonte: Elaboração própria com dados do Comtrade.
[6] Dados de 2012. Não inclui comércio intra UE27. Fonte: Elaboração própria com dados do Comtrade.
[7] UE28. Dados de 2012. Fonte: Comtrade.
[8] UE27. Não inclui comércio intracomunitário. Dados de 2012. Fonte: Eurostat.
[9] Bizarri (2013).
[10] De qualquer maneira, essas estimativas não contemplam os possíveis benefícios que os países que já 
contam com acordos com a UE e/ou os Estados Unidos poderiam obter, motivo pelo qual superestimariam o 
impacto negativo.
[11] Para mais informações sobre as condições de acesso das diversas economias latino-americanas ao 
mercado europeu, veja "UE mantém SGP para 12 países da ALC e outros perdem preferências" nesta edição 
da Carta Mensal.
[12] Veja BID-INTAL (2013b).
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Primeira reunião da Comissão 
Governamental para o Diálogo Binacional 

Haiti – República Dominicana

No dia 7 de janeiro foi realizado em Ouanaminthe, Haiti, o primeiro encontro da Comissão 
Governamental para o Diálogo Binacional, integrada por cinco representantes de cada país. A 
Comissão foi criada como um espaço onde conversar sobre questões migratórias, de comércio, 
segurança fronteiriça e regularização do mercado binacional. A Comunidade do Caribe, a União 
Europeia e a Venezuela atuam como observadoras da mesma.
A primeira reunião abordou a política migratória da República Dominicana, implementada por 
determinação do Tribunal Constitucional da República Dominicana na Sentença TC/0168/13 de 23 
de setembro de 2013. A disposição “estabelece os termos e condições para a regularização 
migratória do estrangeiro que se encontrar radicado no território da República Dominicana em 
condição irregular” (artigo 1 – Decreto 327-13).
O governo haitiano havia expressado sua preocupação com relação a essa disposição no âmbito do 
Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), levando em conta o elevado 
número de imigrantes haitianos na República Dominicana. Nessa ocasião, o representante 
dominicano afirmou que “o Estado Dominicano não vai permitir que sejam vulnerados os direitos 
fundamentais de pessoas que estão amparadas por nossas leis”.
A Declaração Conjunta da primeira reunião da Comissão Governamental reafirmou o compromisso 
dominicano de salvaguardar os direitos básicos das pessoas de origem haitiana.  

Caribe
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No encontro também foram acordados outros temas relacionados com a cooperação alfandegária, 
questões ambientais, exportação de produtos agrícolas e segurança, e decidiu-se reativar a 
Comissão Mista Bilateral, que se encarregará de acompanhar os acordos que forem alcançados no 
âmbito desta Comissão de Diálogo de alto nível. A melhoria do vínculo comercial foi uma das 
preocupações do encontro. Nesse âmbito o setor privado haitiano expressou a necessidade de 
buscar acordos com relação às questões tarifárias e outros obstáculos ao comércio.
Durante a reunião foi definida a metodologia de trabalho e a programação para futuros encontros 
que terão frequência mensal. O próximo será realizado em 3 de fevereiro na República Dominicana.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]
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Integração energética na América Central

As economias centro-americanas vêm realizando numerosas iniciativas com o objetivo de atingir o 
desenvolvimento energético da região, em um âmbito de sustentabilidade e eficiência.
Nesse sentido, em 6 de dezembro de 2013 foi realizada no Panamá a 2ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Ministros de Energia do Sistema da Integração Centro-Americana (Sica), em que os 
ministros de Energia tomaram decisões com respeito à governança e à organização do setor 
energético do Sica.
Um dos projetos mais importantes de integração energética na América Central é o Sistema de 
Interconexão Elétrica dos Países da América Central (Siepac), que consiste na construção de uma 
linha de transmissão de quase 1.800 quilômetros que otimiza o uso dos recursos energéticos e 
reduz custos por meio da criação do Mercado Elétrico Regional (MER). O MER começou a operar em 
junho de 2013, com 95% da infraestrutura construída e planos de finalização para outubro deste 
ano. Além disso, em dezembro, o governo de Honduras recebeu um empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avançar na conexão do trecho Panaluya 
(Guatemala) - San Buenaventura (Honduras). Cabe lembrar que o BID é o principal fornecedor de 
financiamento do Siepac, além de prestar apoio técnico.
Quanto à sustentabilidade, os países centro-americanos trabalharam durante 2013 na utilização de 
fontes renováveis para a geração de energia. Como foi apresentado na Carta Mensal N°207, a 
Nicarágua e a Costa Rica são os países com as matrizes energéticas mais verdes da região.

América Central
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Chile oferece preferências à Nicarágua no 
âmbito da Aladi

O Chile e a Nicarágua concluíram as negociações sobre a lista de produtos que ingressarão livres de 
tarifas no mercado do país andino no âmbito da adesão da economia centro-americana ao Tratado 
de Montevidéu da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).
A Nicarágua é considerada um país com menor desenvolvimento econômico relativo, razão pela 
qual gozará de preferências tarifárias não recíprocas. Nesse contexto, o Chile outorgou 
liberalização imediata de mais de 400 itens.
Durante os últimos anos o fluxo entre estes dois países tem sido de cerca de US$ 25 milhões e em 
2012 chegou a US$ 216 milhões, impulsionado pelas exportações da Nicarágua ao mercado chileno 
(Gráfico 1). O saldo, que até esse momento havia sido deficitário para a economia centro-
americana, ficou em US$ 135 milhões.

Fonte: Elaboração própria com dados de DataIntal

Gráfico 1. Evolução do comércio entre a Nicarágua e o Chile, 2002 – 2012 

Em milhões de US$
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Enquanto em 2011 a Nicarágua exportou só 11 partidas para o Chile por um valor de US$ 8,3 
milhões, em 2012 as partidas exportadas foram 110 por um total de US$ 176 milhões. Entre as mais 
relevantes destacam-se os crustáceos, o tabaco, sementes oleaginosas, tecidos de algodão, 
embalagens de papelão e óleo de palma. As importações do Chile também tiveram um forte 
crescimento, embora relativamente menor, dobrando em 2012 até atingir um total de US$ 40,6 
milhões.
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Primeira rodada de negociações Equador-
União Europeia

De 13 a 17 de janeiro foi realizada em Bruxelas a primeira rodada de negociações do Acordo de 
Comércio Multipartes entre o Equador e a União Europeia (UE). Os temas abordados foram os 
incluídos nas ofertas trocadas em meados de dezembro (acesso a mercados para bens agrícolas e 
industriais, comércio de serviços e estabelecimento e contratação pública) e indicações 
geográficas.
Deve-se lembrar que os países da Comunidade Andina de Nações (CAN) haviam começado as 
negociações com a UE em nível birregional, mas devido a diferenças entre os países-membros, a 
Colômbia e o Peru avançaram independentemente e assinaram um acordo em 2012. A Bolívia e o 
Equador suspenderam as negociações, mas o Equador decidiu reatar o diálogo com a UE depois da 
resolução do conflito da banana.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. 2010. "Colômbia e Peru fecham acordo com UE e Equador retoma negociações", 
em: Carta Mensal INTAL Nº163, março.

• BID-INTAL. 2010. "As negociações e os acordos de associação entre a América Latina e o 
Caribe e a EU", em: Carta Mensal INTAL Nº 165, maio.

• BID-INTAL. 2012. "Assinado o Acordo Comercial entre UE, Colômbia e Peru", em: Carta 
Mensal INTAL Nº 191, julho.

• BID-INTAL. 2012. "Concluída oficialmente a disputa pela banana", em: Carta Mensal INTAL 
Nº 195, novembro de 2012.

Comunidade Andina
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Argentina lançou plano de fomento às 
exportações

Conforme assinala a recente publicação do BID, “Estimativas das Tendências Comerciais da 
América Latina”, as exportações da região estagnaram em 2013. Assim, pelo segundo ano 
consecutivo enfrentou-se uma queda da demanda externa. Nesse contexto, cabe destacar a 
implementação na Argentina do Programa de Aumento e Diversificação das Exportações (PADEx). 
As vendas externas desse país caíram 4% em 2012 e cresceram apenas 3% em 2013.
O PADEx propõe cumprir vários objetivos: aumentar as exportações tradicionais, contribuir para o 
desenvolvimento exportador das economias regionais, aumentar o número de empresas 
exportadoras e diversificar os destinos de exportação e a cesta exportadora.
Por meio de diversas ferramentas e incentivos, o Programa se propõe a alcançar um nível de 
exportações de cerca de US$ 94 bilhões em 2014 e de US$ 102 bilhões em 2015. Segundo o PADEx, 
este último patamar ficaria 17% acima da cifra estimada para 2013 (de aproximadamente US$ 87 
bilhões). No entanto, o montante preciso das exportações desse ano (publicado no final de janeiro 
de 2014) foi menor: US$ 83 bilhões, e com esse resultado a meta do Programa significa um 
aumento de 22% em comparação com o ano de referência.
No biênio considerado, está previsto que as manufaturas de origem industrial (MOI) ganhem o 
maior impulso em termos relativos (+32%), enquanto a meta de crescimento para as exportações 
de produtos primários (PP) e manufaturas de origem agropecuária (MOA) é de 17% e 8%, 
respectivamente. Em contrapartida, as exportações de combustíveis e energia (CeE) cairiam 8%.

Mercosul
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Se as metas forem cumpridas, a participação relativa das MOI sobre o total das exportações 
aumentaria 4%, em detrimento dos setores MOA e CeE, com quedas de 3% e 2% respectivamente. 
Ao mesmo tempo, a participação do setor PP se manteria constante em 25%.
Para poder atingir as metas estabelecidas, deverão ser conquistadas melhoras quantitativas e 
realizadas mudanças qualitativas no perfil exportador atual.
No primeiro aspecto, o PADEx propiciará a abertura de novos mercados para produtos argentinos 
em 15 países emergentes que mostram os mais fortes sinais de dinamismo. As economias 
identificadas como prioritárias, com base em um ranking de potencialidade importadora, são: 
Brasil, México, Nigéria, Angola, África do Sul, Turquia, China, Indonésia, Índia, Vietnã, Rússia, 
Cazaquistão, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Em segundo lugar, o PADEx identifica nove destinos latino-americanos onde a Argentina tem um 
forte potencial exportador em produtos MOI, com os quais se pode aprofundar a transferência 
tecnológica e fortalecer a integração produtiva na região: Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru.
Foram selecionados 262 produtos[1] a serem promovidos, escolhidos de acordo com os seguintes 
critérios: importações significativas no país de destino, saldo comercial superavitário para a 
Argentina, vantagens comparativas reveladas e setores industriais com capacidade de expandir sua 
produção e exportações. Quase dois terços dessas mercadorias são MOI.
Além disso, dentro do pacote de incentivos foram incorporados alguns serviços relacionados com 
indústrias culturais, software, serviços informáticos e serviços profissionais.[2]
Espera-se que a maior contribuição absoluta para o aumento das exportações em 2015 
corresponda à Índia, Brasil, Chile, China e Arábia Saudita (Quadro 2). No total, a projeção é que os 
24 países escolhidos contribuam com cerca de US$ de 9,8 bilhões para as exportações argentinas; 
isso faria que esses 24 mercados representassem10% do total exportado, três pontos porcentuais 
mais do que em 2013.

CeE

32%

5,6065,914

38,83429,530MOI 15%33,957

8%94,034 17%101,60686,695

5,448-5%

Total

-8%

PP

Var% 
2013/2015

23,65221,794

2015(p)2013Grandes 
Setores

Var% 
2013/2014 

2014(p)

5%30,819 8%31,73229,456

25,5919%

MOA

17%

Fontes: Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto (MRECIC) Nota: (p) 
Projetado.

Quadro 1: Exportações de Bens, valores FOB, em US$ milhões
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O PADEx define diversos instrumentos para aumentar as exportações dos setores selecionados. As 
medidas de apoio serão negociadas com os produtores de cada cadeia de valor, levando em conta 
as particularidades setoriais e da economia regional. Entre as ferramentas disponíveis foram 
mencionadas:

• Promoção Comercial: realização de 92 missões comerciais e participação em 252 feiras 
internacionais.

• Financiamento: Fundo para o Desenvolvimento Econômico Argentino; Linha de Créditos para 
o Investimento Produtivo do BCRA; Fonapyme, BNA, BICE, etc.

• Compensação de reembolsos: para projetos de investimento destinados à aquisição de bens 
de capital e/ou nova infraestrutura. Foi estabelecido um sistema de reembolsos diferenciado 
entre pequenas e médias empresas e grandes empresas para o pagamento de impostos 
nacionais.

• Análise e revisão de direitos e reembolsos de exportação com ênfase em melhorar a 
            competitividade e premiar o valor agregado.

177 0.11271.2 173.3

2,072.9 3,365.1

0.27

Restante (19 
países 

prioritários)

97.9

799.6 300China 499.6 0.79

Arábia 
Saudita

60 0.58

1,292.2

86,695 101,606

10

X totais 14,911 17

7

0.03

X 24 países 
prioritários

62 0.02

3,928 675,840 9,768

% %US$ MM US$ MM 

944.2 2400.9

%

Índia

US$ MM

2015 DiferençaDestino 2013 Participaçã
o em 2015

Variação 
2015/2013

Participaçã
o em 2013

1456.7

923.1 1245.7

1.66

Chile 1.06 1.23322.6 35

1.50

2.36

Brasil

154 1.09

383 291302 1685

Fonte: Elaboração Própria com base no Ministério de Relações Exteriores, Comércio 
Internacional e Culto (MRECIC)

Quadro 2: Projeção Exportações por Destinos, 24 países selecionados
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[1] A 6 dígitos do sistema harmonizado (subpartidas).
[2]Segundo o INDEC, a conta de serviços da balança de pagamentos registrou no terceiro trimestre de 2013 
um saldo deficitário de US$ 1,333 bilhão, resultando em um aumento do mesmo de 52% em comparação com 
o mesmo período de 2012.

Alguns dos instrumentos escolhidos (como o financiamento) já estão vigentes, enquanto outros 
certamente serão implementados à medida que o programa avance na sua aplicação.
O lançamento do PADEx adquire relevância em um momento em que o contexto internacional ainda 
mostra sinais de incerteza como, por exemplo, os relacionados com a reversão da política 
monetária americana e o possível impacto que isso terá nos preços dos produtos básicos, alguns 
dos quais têm grande importância na cesta exportadora argentina.
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Cúpula do Mercosul será realizada em 
fevereiro

Os chefes de governo dos países-membros do Mercosul adiaram a Cúpula para o próximo mês 
devido a problemas de agenda, segundo informou o Ministro das Relações Exteriores do Paraguai. 
A Cúpula, que inicialmente seria realizada em dezembro, deve acontecer durante a segunda 
quinzena de fevereiro em Caracas, Venezuela, país que detém a presidência pro tempore do bloco 
até meados de 2014. A reincorporação do Paraguai ao bloco e a negociação com a União Europeia 
seriam os eixos da reunião.
Alguns desses assuntos, entre outros, são analisados em profundidade no Informe MERCOSUL N°18
 recentemente publicado pelo Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Acesse a publicação por meio do seguinte link.
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UE mantém SGP para 12 países da ALC e 
outros perdem preferências

[1] Acordo de Associação México-UE e Acordo de Associação Econômica entre o Cariforum e a UE.

Em 1º de janeiro entrou em vigência o novo Sistema Geral de Preferências (SGP) da União Europeia 
(UE), mediante o qual são reduzidas ou eliminadas unilateralmente a tarifas às importações de 
alguns produtos originários de países em desenvolvimento. A reforma do SGP afetará vários países 
da América Latina e do Caribe (ALC).
O SGP, aplicado na UE desde 1971, beneficiava 177 economias. Na versão atual, o sistema será 
aplicado só a 90 países entre os quais há 12 da América Latina e do Caribe:

• Haiti: Assim como os demais países menos adiantados, terá acesso livre de tarifas e cotas 
para todos os seus produtos – exceto armamento - no âmbito da iniciativa “Tudo Exceto 
Armas”.

• Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá: Continuarão se 
beneficiando de preferências tarifárias para algumas mercadorias.

• Bolívia, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru: Terão acesso ao mercado europeu no âmbito 
do SGP+, que outorga maiores preferências a economias que ratificaram e implementaram 
convenções internacionais sobre direitos humanos, trabalhistas e ambientais e boas práticas 
de governança.

Deve-se mencionar que vários desses países vão continuar se beneficiando do SGP apesar de 
contarem com acordos de associação com a UE, já que, apesar de já estar em vigor, ainda não 
terem sido implementados em sua totalidade.
Outras 67 economias, entre elas o México e as do Cariforum (Antigua e Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, República Dominicana, São Cristóvão e 
Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago), foram excluídos 
do SGP porque vão ingressar no mercado europeu no âmbito de outros acordos[1] que cobrem os 
produtos que estavam compreendidos nesse sistema.
Os 20 países restantes, que atingiram um nível de renda per capita alto ou médio-alto (segundo a 
classificação do Banco Mundial), perderam o acesso preferencial. Assim, as exportações da 
Argentina, Brasil, Cuba, Uruguai e Venezuela desde 2013 entram no mercado europeu pagando a 
tarifa de nação mais favorecida.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. 2011. "Novas medidas comerciais nos países desenvolvidos podem afetar a 
América Latina", em: Carta Mensal INTAL Nº179, julho.
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Cúpula Alba–TCP e Petrocaribe

No dia 17 de dezembro foi realizada em Caracas, Venezuela, a segunda Cúpula entre os países-
membros da Aliança Bolivariana dos Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos 
(Alba–TCP) e o Petrocaribe.
Na Declaração foi afirmada a vontade de que os dois blocos se reúnam em um único espaço 
econômico, apresentando a proposta de vincular o Mercosul e a Caricom em uma Zona Econômica 
Complementar. Entre as iniciativas propostas destacam-se a identificação de potencialidades de 
encadeamento produtivo e a realização de um estudo de factibilidade para a interconexão aérea 
entre os países da Alba-TCP e o Petrocaribe.
No âmbito da Cúpula, São Cristóvão e Nevis apresentou sua solicitação para entrar na Alba–TCP, o 
que será discutido na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), 
a se realizar no final de janeiro em Cuba.

Mais informações no seguinte link.
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ELMS, Deborah Kay. The Trans-Pacific Partnership Agreement: 
Looking Ahead to the Next Steps. Tokyo: Asian Development 
Bank Institute, December 2013. ADBI Working Papers, 447.

Este trabalho aborda alguns aspectos da estrutura institucional do Acordo de Associação 
Transpacífico (TPP, sigla em inglês). A autora sustenta que o sucesso deste acordo de integração 
está condicionado em parte pela solução que se alcançar com relação à sua arquitetura 
institucional e sugere que se deve evitar uma conclusão apressada das negociações, o que poderia 
deixar de fora elementos-chave dessa arquitetura.
Além disso, a autora faz várias sugestões sobre o conceito de “acordo vivo” (living agreement) – 
que faz parte da agenda desde o início das negociações –, sobre a formação de uma Secretaria do 
TPP, seus vínculos com o Fórum de Cooperação Econômica Ásia–Pacífico (APEC, sigla em inglês), e 
sobre os procedimentos de admissão de possíveis novos membros, como a China.
A negociação do TPP envolve 12 países.[1] Desde o seu lançamento em 2010 realizaram-se 19 
rodadas e espera-se uma conclusão do processo durante este ano. Ele foi apresentado como um 
“acordo do século XXI, de alta qualidade”, com temas não incluídos em outros acordos, tais como a 
promoção das pequenas e médias empresas, a coerência regulatória e questões relacionadas ao 
desenvolvimento e à cooperação. A autora é bem mais pessimista com relação ao avanço efetivo 
que seja alcançado nestes temas novos, e sustenta que provavelmente os resultados finais 
produzirão um acordo menos ambicioso.
A ideia de “acordo vivo” se refere à possibilidade de implementar um processo de discussão 
regular, com mais frequência do que as revisões habituais dessas iniciativas, que costumam ser 
anuais. De acordo com a autora, não está claro se esta ideia será mantida ou se, finalmente, se 
implementará apenas uma versão ampliada dos mecanismos de revisão normais dos Tratados de 
Livre Comércio (TLC).  
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[1] Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, 
Estados Unidos e Vietnã.
[2]ASEAN (Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e 
Vietnã) mais Austrália, China, República da Coreia, Japão, Índia e Nova Zelândia. Observe-se que sete países 
participam tanto do TPP como do RCEP.

Um ponto interessante do estudo é a necessidade de criar uma Secretaria do TPP que tenha uma 
estrutura institucional própria, capaz de executar a complexa agenda da iniciativa. Também é 
ressaltada a necessidade de que cada país faça um acompanhamento do acordo com o objetivo de 
aproveitar efetivamente os consensos alcançados. Outro tema destacado é a formalização de uma 
estrutura de solução de controvérsias. Além disso, o trabalho sugere não utilizar a Secretaria da 
APEC como Secretaria do TPP, devido às diferenças das suas funções e dos países-membros; 
embora todos os países do TPP também façam parte da APEC, este Fórum é mais amplo e inclui 21 
membros.
Segundo o trabalho, considerando que os 12 membros estão ligados por meio de TLCs existentes, o 
impacto do TPP será modesto em termos de redução de tarifas e acesso a mercados. Mas a autora 
vê o maior potencial deste mega-acordo como facilitador das cadeias globais de valor, não tanto 
pela redução de tarifas, mas sim pelos aspectos que vão além da política comercial, tais como 
regulações, investimento ou concorrência (“behind-the-border provisions”).
O texto chama a atenção para a superposição e complexidade de acordos na Ásia-Pacífico e os 
problemas de convergência entre eles. Em particular, são destacadas as diferenças entre o TPP, que 
inclui os Estados Unidos, e o RCEP[2] (Regional Comprehensive Economic Partnership ou 
Associação Econômica Integral Regional, antes conhecido como ASEAN+6), que inclui a China. A 
autora argumenta, citando outros documentos, que, dada a importância da China nas cadeias 
globais de valor, sua inclusão no TPP geraria importantes benefícios econômicos.
Um ponto final relacionado a este último é a proposta de revisar o procedimento atual de acesso de 
novos membros ao TPP. Da forma como está proposto atualmente, um novo membro não teria 
possibilidade alguma de negociar as regras do TPP, já que ficaria diante do dilema de “é pegar ou 
largar”, tal como está. Esta falta de flexibilidade poderia dificultar o ingresso de outros países, 
como a China, no futuro. Por isso, a autora diz haver necessidade de permitir mudanças menores 
no acordo na hipótese de novos membros ingressarem. A sugestão é relevante na medida em que 
se busca criar um esquema que seja uma verdadeira convergência dos atores envolvidos, e não a 
constituição de esquemas divergentes e rivais, como poderiam ser o TPP e o RCEP.
O interesse nesta publicação reside na ênfase dada a um aspecto relativamente pouco tratado no 
transcurso de muitas negociações comerciais: as ferramentas institucionais que os negociadores 
devem construir para que o acordo seja estável a longo prazo e renda os benefícios esperados. 
Embora o trabalho esteja dedicado especificamente ao TPP, a discussão e suas recomendações são 
oportunas também para os problemas próprios das negociações e acordos que envolvem diferentes 
países da América Latina e do Caribe.

The Trans-Pacific Partnership Agreement: Looking Ahead to the Next Steps (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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* Schamis, G., dir. y Ramos, A., coord. (2013). Informe 
MERCOSUR número 18 : Segundo semestre 2012 - Primer 
semestre 2013. Buenos Aires: INTAL.

Autor:Schamis, Graciela, dir.; Ramos, Alejandro, coord.
Título:Informe MERCOSUR número 18 : Segundo semestre 2012 - Primer 
semestre 2013
Otros responsables:Carciofi, Ricardo; Campos, Rosario; Gayá, Romina; 
Michalczewsky, Kathia; Lucángeli, Jorge; Mesquita Moreira, Mauricio; 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL
Edición:Buenos Aires: INTAL, diciembre de 2013 [144 p.]
Serie:Subregional Integration Report Series MERCOSUR = Informes 
Subregionales de Integración MERCOSUR = Série Informes Subregionais 
de Integraçao MERCOSUL; 18
Temas:<MACROECONOMIA><INTEGRACION REGIONAL><INTEGRACION 
ECONOMICA><MERCADO COMUN DEL SUR, MERCOSUR><INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL><NEGOCIACIONES COMERCIALES><RELACIONES 
COMERCIALES><COMERCIO EXTERIOR><ECONOMIA 
INTERNACIONAL><EXPORTACIONES><INTEGRACION 
PRODUCTIVA><INTEGRACION ENERGETICA>
JEL:F15; F21; F4; F5; O4
Geográficos:<AMERICA LATINA><CONO SUR>

Resumen:Desde 1996, el Instituto para la Integración de América Latina y 
el Caribe del BID (BID-INTAL) ha publicado la edición anual del Informe 
MERCOSUR, con el objeto de documentar los aspectos más importantes 
del desarrollo económico y comercial de esta entidad regional, haciendo 
un recuento ordenado de los principales aspectos de su evolución durante 

Bibliografía Destacada del Mes
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el período del estudio. Este Informe Nº 18, corresponde al período 
comprendido entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 
2013, y al igual que aquéllos que le precedieron, se inscribe dentro de un 
ámbito más amplio de actividades realizadas por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) orientadas a analizar y fortalecer los procesos de 
integración regional y multilateral de América Latina y el Caribe, como el 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado por el Tratado de 
Asunción y suscrito en 1991, que presentamos en esta oportunidad.

Nota de contenido:
Resumen ejecutivo [p. i]
Capítulo I: Panorama macroeconómico [p. 1]
    A: Escenario internacional [p. 1]
    B: Evolución macroeconómica de los países del MERCOSUR [p. 5]
Anexo I [p. i]
Capítulo II: Evolución del comercio y la Inversión Extranjera Directa [p. 
25]
    A: Evolución del comercio mundial y del MERCOSUR [p. 25]
    B: Comercio de los países del MERCOSUR [p. 30]
    C: Flujos de inversión directa desde y hacia MERCOSUR [p. 47]
Capítulo III: Agenda interna [p. 51]
A: La reincorporación de Paraguay al MERCOSUR [p. 51]
    B: La adhesión de Venezuela al MERCOSUR [p. 52]
    C: Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR [p. 58]
    D: Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República 
Cooperativa de Guyana y la República de Surinam [p. 60]
    E: Evolución del FOCEM entre el segundo semestre de 2012 y el primer 
semestre de 2013 [p. 61]
    F: Integración Productiva [p. 65]
    G: Otros temas de la agenda interna [p. 70]
Anexo II [p. v]
Capítulo IV: Negociaciones comerciales: temas sectoriales y bilaterales [p. 
73]
    A: La industria automotriz en el MERCOSUR [p. 73]
    B: El Acuerdo Automotriz Argentina-Brasil-México [p. 79]
    C: Las negociaciones entre Brasil y Uruguay: comercio, integración 
productiva, infraestructura y cooperación en ciencia y tecnología [p. 81]
    D: Uruguay y la ampliación de los acuerdos comerciales [p. 84]
E: La salida de Vale do Rio Doce [p. 86]
Capítulo V: Las relaciones externas del MERCOSUR [p. 89]
    A: Las negociaciones MERCOSUR-Unión Europea [p. 89]
    B: La Alianza del Pacífico [p. 91]
Bibliografía [p. 101]

Accesos al documento:
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HM INTAL-ISI.MERCOSUR 18 [2013]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aquí 
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 * Giordano, P.; Harris, J. y Ramos, A. (2013). Estimaciones de las 
tendencias comerciales 2013 = Latin American Trade Trend 
Estimates 2013. Washington: BID.

Autor:Giordano, Paolo; Harris, Jeremy; Ramos, Alejandro
Título:Estimaciones de las tendencias comerciales 2013 = Latin American 
Trade Trend Estimates 2013
Otros responsables:Kyungjo, An; Iannuzzi, Patricia; Michalczewsky, Kathia; 
Solano, Cristian; Mesquita Moreira, Mauricio; Ramos, Barbara
Edición:Washington: BID, december 2013 [11 p.]
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><REGIONALISMO><INTEGRACION 
REGIONAL><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES><COMMODITIES><
PRODUCTO BRUTO INTERNO, PBI><CRECIMIENTO ECONOMICO>
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Resumen:'Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina' 
es un estudio anual publicado por el Sector de Integración y Comercio del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en él se analiza el desempeño 
comercial de la región, con base en datos nacionales e internacionales 
disponibles para países seleccionados. El estudio, realizado para el 2013, 
señala que las exportaciones de América Latina presentaron un 
estancamiento, acumulando dos años de bajo crecimiento. El incremento 
anual de las ventas externas de la región fue apenas superior al 0 por 
ciento y su nivel alcanzó cerca de US$ 1 billón. En el primer semestre de 
2013, las exportaciones sufrieron una contracción interanual que prolongó 
la tendencia negativa iniciada a fines de 2012. Sin embargo, en el tercer 
trimestre del año, las exportaciones comenzaron a crecer de nuevo, lo que 
permite estimar un leve crecimiento positivo para el conjunto del año. Los 
resultados varían considerablemente entre los países. Brasil, Colombia, 
Perú y Venezuela tuvieron caídas en sus exportaciones, mientras que 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay alcanzaron 
resultados positivos en el año. En Centroamérica el panorama fue mixto, 
ya que las ventas externas apenas crecieron en Costa Rica y Guatemala, 
cayeron en Honduras y Nicaragua, y se expandieron en El Salvador y 
Panamá.

Accesos al documento:
332.135 / BID-INT / 2013
Documento Electrónico

Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí
English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí 
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Autor:Giordano, Paolo; Harris, Jeremy; Ramos, Alejandro
Título:Estimaciones de las tendencias comerciales 2013 = Latin American 
Trade Trend Estimates 2013
Otros responsables:Kyungjo, An; Iannuzzi, Patricia; Michalczewsky, Kathia; 
Solano, Cristian; Mesquita Moreira, Mauricio; Ramos, Barbara
Edición:Washington: BID, december 2013 [11 p.]
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><REGIONALISMO><INTEGRACION 
REGIONAL><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES><COMMODITIES><
PRODUCTO BRUTO INTERNO, PBI><CRECIMIENTO ECONOMICO>
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Resumen:'Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina' 
es un estudio anual publicado por el Sector de Integración y Comercio del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en él se analiza el desempeño 
comercial de la región, con base en datos nacionales e internacionales 
disponibles para países seleccionados. El estudio, realizado para el 2013, 
señala que las exportaciones de América Latina presentaron un 
estancamiento, acumulando dos años de bajo crecimiento. El incremento 
anual de las ventas externas de la región fue apenas superior al 0 por 
ciento y su nivel alcanzó cerca de US$ 1 billón. En el primer semestre de 
2013, las exportaciones sufrieron una contracción interanual que prolongó 
la tendencia negativa iniciada a fines de 2012. Sin embargo, en el tercer 
trimestre del año, las exportaciones comenzaron a crecer de nuevo, lo que 
permite estimar un leve crecimiento positivo para el conjunto del año. Los 
resultados varían considerablemente entre los países. Brasil, Colombia, 
Perú y Venezuela tuvieron caídas en sus exportaciones, mientras que 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay alcanzaron 
resultados positivos en el año. En Centroamérica el panorama fue mixto, 
ya que las ventas externas apenas crecieron en Costa Rica y Guatemala, 
cayeron en Honduras y Nicaragua, y se expandieron en El Salvador y 
Panamá.

Accesos al documento:
332.135 / BID-INT / 2013
Documento Electrónico

Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí
English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí 
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* Las PYMES de América Latina y el Caribe : cerrando la brecha 
para los bancos de la región. (2013). Washington: FOMIN.

Título:Las PYMES de América Latina y el Caribe : cerrando la brecha para 
los bancos de la región
Otros responsables:Narita, Tetsuro; Rojo, Francisco; Ortega, Marilu; Ho 
Xuan-Trang
Edición:Washington: FOMIN, November 2013 [72 p.]
Temas:<PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PYMES><EMPRESAS><BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID><ESTADISTICAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Resumen:Este reporte presenta los resultados generales de la sexta 
encuesta con 100 bancos localizados en 21 países de América Latina y el 
Caribe. También incluye un análisis detallado de las respuestas según 
tamaño de banco y ubicación de las entidades en la región, así como otros 
comportamientos y aspectos del sector PYME. La meta es entender la 
predisposición de los bancos en la región para financiar a las PYMES. Esta 
encuesta es resultado de la colaboración entre el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), 
y el Departamento de Finanzas Estructuradas y Corporativas (SCF, por sus 
siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Accesos al documento:
332.135 / FOMIN-PYM / 2013
Documento Electrónico

Versión en español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí
English Version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aquí 
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* Rosales, O.; Herreros, S.; Frohmann, A. y García-Millán, T. 
(2013). Las negociaciones megarregionales: hacia una nueva 
gobernanza del comercio mundial. Santiago de Chile: CEPAL.

Autor:Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián; Frohmann, Alicia; García-
Millán, Tania
Título:Las negociaciones megarregionales: hacia una nueva gobernanza 
del comercio mundial
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, diciembre de 2013 [56 p.]
Serie:Serie Comercio Internacional; 121
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><NEGOCIACIONES 
COMERCIALES><INTEGRACION ECONOMICA><INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA, IED><NORMAS DE ORIGEN><ACCESO A LOS 
MERCADOS><CADENAS DE VALOR>

Resumen:En el presente documento se examina el surgimiento reciente de 
varias negociaciones comerciales conocidas como 'megarregionales', las 
que apuntan a crear espacios económicos integrados de vasto alcance, 
tanto asiáticos como transatlánticos y transpacíficos. Las negociaciones 
megarregionales involucran a economías que representan proporciones 
importantes del producto, la población, el comercio y la inversión 
extranjera directa mundiales. Estas iniciativas responden en gran medida 
a las transformaciones acontecidas en las últimas décadas en la 
organización de la producción y el comercio mundial, y que se asocian al 
fenómeno de las redes internacionales de producción. Otro elemento 
distintivo de estos procesos es la amplitud y complejidad de su agenda 
temática, la que considera diversas áreas no abordadas por los acuerdos 
de la Organización Mundial del Comercio ni por otros acuerdos previos. Se 
concluye que las negociaciones megarregionales en curso probablemente 
tendrán un fuerte impacto en la distribución geográfica y la gobernanza de 
los flujos mundiales de comercio e inversión en los próximos años. La 
magnitud de estas iniciativas podría en la práctica implicar que hacia fines 
de la presente década se haya producido una verdadera redefinición de las 
reglas del comercio mundial. Esta situación plantea importantes desafíos a 
la centralidad del sistema multilateral de comercio. Por otra parte, el 
fenómeno del megarregionalismo plantea a América Latina y el Caribe el 
desafío de profundizar su propia integración, como una herramienta para 
mejorar la calidad de su inserción económica internacional.

Nota de contenido:
I: Las redes internacionales de producción y su impacto sobre el 
megarregionalismo [p. 11]
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II: Las negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e 
Inversión [p. 17]
    A: Antecedentes [p. 17]
    B: El comercio y la inversión transatlánticos [p. 17]
    C: Posibles impactos económicos del TTIP [p. 20]
III: Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico [p. 25]
    A: Antecedentes [p. 25]
    B: Principales contenidos [p. 29]
    C: Desafíos y perspectivas de la negociación [p. 35]
IV: La Asociación Económica Regional Integral [p. 37]
V: La integración económica en América Latina: qué tan profunda? [p. 41]
VI: Conclusiones [p. 47]

Accesos al documento:
HM CEPAL-COM.INTERNAC. 121 [2013]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aquí 
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Esta é uma publicação mensal propriedade do Instituto para Integração da América Latina e do 
Caribe, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID-INTAL). Todos os direitos reservados.

Fontes de informação: Comunicados para a Imprensa e Boletins de: AEC; ALADI; BID; CARICOM; 
Comunidade Andina; Euro-Lat; Grupo do Rio; MERCOSUL; PARLATINO; SELA; SG-SICA; SIECA. 
Organismos oficiais e internacionais. Arquivos de Imprensa do INTAL.

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade de seus autores e não refletem 
necessariamente a posição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de seu Conselho de 
Administração, ou dos países que eles representam.

O uso não autorizado para fins comercias de documentos do Banco é proibido,  e pode ser punido 
no âmbito das políticas do Banco e/ou das leis aplicáveis.

Copyright © [1996] Banco Interamericano de Desenvolvimento. Todos os direitos reservados; este 
documento pode ser livremente reproduzido para fins não comerciais.

BID-INTAL ¦ Esmeralda 130, andáres 11 e 16 ¦ (C1035ABD) Buenos Aires, Argentina

Links a fontes originais de informação utilizadas neste número:

• European Commission. (September 2013). Transatlantic Trade and Investment Partnership: 
The Regulatory Part. Luxembourg: EC. Enlace.

• Declaración de la Reunión a Nivel Ministerial del Comité de Contratación Pública. (3 de 
Diciembre de 2013). Bali: OMC. Enlace.
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