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O transporte de cargas e a logística na 
América do Sul: avanços nas políticas e 

nas instituições

O panorama tradicional do transporte de cargas foi se reorientando nos últimos anos para uma 
visão da logística, que abrange o movimento de bens no espaço (transporte) e no tempo 
(armazenamento, estoques), assim como outras tarefas que garantem o movimento físico dos bens 
nas cadeias de fornecimento, da produção até o consumo final (BARBERO, 2010).[1] O desempenho 
da logística tem impactos diretos sobre a competitividade dos países, integra mercados nacionais e 
internacionais e permite explorar vantagens comparativas locais e economias de escala setoriais.

O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), que constitui um espaço de 
discussão e coordenação para a integração da infraestrutura regional dos países-membros da 
Unasul,[2] se propôs em seu Plano de Trabalho 2014 a realizar um workshop destinado à troca de 
experiências dos países-membros, compartilhando os avanços e as iniciativas no tocante ao 
transporte de carga e à logística. O workshop, realizado em Lima nos dias 5 e 6 de agosto de 2014, 
também buscou definir linhas de trabalho conjunto e avanços em um programa de capacitação de 
equipes nacionais na matéria, assim como na geração e divulgação de informações. Participaram 
funcionários dos países e representantes das agências e organismos de governo vinculados com o 
planejamento do transporte de carga e o desenvolvimento de serviços e infraestrutura logística.

A organização do workshop cobriu três aspectos-chave:

• O desenvolvimento de políticas nacionais de logística
• A implementação do marco institucional
• A execução de projetos

Além disso, definiu duas iniciativas com relação a Transporte de Carga e Logística no âmbito do 
Cosiplan e considerou o apoio do BID às iniciativas regionais. A seguir são resumidos os principais 
conteúdos e conclusões das diversas sessões do workshop.

Fundamentos para as políticas públicas 

Nas exposições foram definidos os fundamentos de uma visão integral do transporte, da logística e 
da infraestrutura, destacando o vínculo do desempenho logístico com o crescimento do PIB e 
propondo avançar no âmbito de um paradigma de desenvolvimento sustentável. Foi proposta a 
adoção de uma visão integral: (i) que contemple os serviços logísticos, a infraestrutura de 
transporte e as cadeias produtivas, (ii) que contenha também a dimensão territorial e que abranja o 
nível subnacional, e (iii) que constitua a base para acordar as aspirações que os países 
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estabeleçam em matéria logística. Estas podem se limitar a reduzir os custos logísticos, avançar e 
se estender para a constituição de hubs regionais, ou inclusive se propor a participar dos mercados 
globais de serviços logísticos. Foram destacados vários aspectos fundamentais:

• A necessidade de reduzir a brecha de infraestrutura existente na América Latina, por meio 
de nova tecnologia e processos melhores. A redução da brecha exigirá altos níveis de 
investimento – atualmente eles representam cerca de 3,5% do PIB, impulsionados 
principalmente pelas obras em execução no Brasil (sem elas a média seria levemente 
inferior a 3%).

• A necessidade de adequar as capacidades dos portos devido ao aumento das dimensões dos 
navios, à necessidade de melhor infraestrutura nos aeroportos para transportar cargas, ao 
pouco uso da navegação interior e aos problemas nas passagens de fronteira.

• O potencial dos modos de transporte pouco utilizados, particularmente a ferrovia, e o 
impacto que pode decorrer de melhorar os processos de facilitação comercial.

• As formas em que se quantifica o desempenho logístico e as diversas medições existentes, 
que oferecem uma descrição da situação existente e costumam ser usadas como base para 
estabelecer metas e identificar áreas de atuação. Os indicadores existentes revelam que a 
ALC vem estabilizando seu desempenho em matéria logística, mas em um patamar 
relativamente baixo, o que indica uma brecha sistêmica com os países com melhor 
desempenho.

Troca de experiências nacionais

No caso do Chile, destacou-se a importância do custo logístico para a competitividade, 
particularmente face à redução das tarifas, apontando a relevância dos fretes terrestres e 
marítimos, e os desafios que os navios de maiores dimensões apresentam para os portos. Foram 
mencionados os custos adicionais expressivos que existem nas cadeias logísticas decorrentes de 
esperas prolongadas, e o potencial de reduzir custos operacionais mediante melhoras técnicas que 
aumentem a produtividade dos veículos de autotransporte.

No Paraguai está sendo elaborado um Plano Nacional de Logística (PNL), que inclui o mapeamento 
dos atores, a coordenação de várias entidades públicas e a realização de uma pesquisa nacional 
logística e de uma análise dos custos logísticos (são estimados na faixa de 9% a 12% do PIB). 
Ocorreram avanços institucionais importantes, tendo sido criados um Observatório e uma comissão 
ad hoc para a logística.

O Peru avançou no Plano de Desenvolvimento dos Serviços de Logística e Transporte, introduzindo 
uma mudança na perspectiva de análise do tema em comparação com planos anteriores, ao 
considerar não só a infraestrutura, mas também os serviços de transporte e os serviços logísticos. 
No Plano foram mapeadas as principais cadeias logísticas, para assim identificar projetos de 
plataformas, nodos e corredores-chave para a exportação e a competitividade; também se avançou 
no desenvolvimento de estudos e de projetos concretos em nodos portuários, centros logísticos, 
centros de caminhões, TICs e outros.
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O Uruguai se concentrou durante esta última década na geração de um marco normativo específico, 
que permitiu a criação do Instituto Nacional de Logística (Inalog). O Inalog institucionaliza a 
política logística e a articulação pública-privada; está orientado para as cargas em trânsito, 
baseado em um regime de zonas francas e em reformas portuárias (que também foram estendidas 
aos aeroportos). Apesar de funcionar com recursos públicos, conta com uma governança mista 
público-privada.

A Argentina, país com uma partição modal voltada para o transporte rodoviário, exibe avanços no 
desenvolvimento de um observatório nacional de transporte, na recente criação de um instituto de 
planejamento do transporte e no projeto de implementar um conselho federal de logística. Um dos 
obstáculos que se encontra é a dificuldade para alinhar os diversos organismos envolvidos, 
particularmente no nível subnacional, e para orientar os atores públicos para as necessidades dos 
usuários. Outros obstáculos que se apresentam são as dificuldades na coordenação e integração 
entre modos de transporte e a magnitude dos requerimentos para a recuperação ferroviária.

O Brasil elaborou um Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), baseado em uma visão 
estratégica, apoiado em um modelo macroeconômico espacial que se vincula com modelos 
tradicionais de planejamento do transporte. O PNLT não se limita a gerar propostas para melhorar 
a inserção internacional, mas também contempla o desenvolvimento do mercado interno. Para 
desenvolver o PNLT foi criada uma empresa pública ad hoc, e vai-se avançando em reformas nos 
ministérios. O plano atual concentra 45% dos investimentos em ferrovias (mais do que em 
rodovias) que serão feitas seguindo um modelo de separação vertical (ferrovia norte-sul) e 
Parcerias Público-Privadas (PPP), buscando facilitar a concorrência e os serviços a pequenos 
carregadores.

A Colômbia deu uma guinada do enfoque visão de infraestrutura de transporte para um enfoque de 
competitividade e crescimento. Criou um Comitê Logístico (que conta com um braço técnico) para 
articular relações público-público e público-privadas; estabeleceu um marco legal para PPPs (com 
iniciativa privada); apoiou o processo de licenças ambientais; e gerou um novo marco tributário 
direcionando recursos de royalties para projetos de transporte para entidades subnacionais, 
concessionando rodovias sob um novo modelo de gestão (de quarta geração) e impulsionando a 
melhora da navegabilidade fluvial por meio de uma PPP.

Desafios para a região

O desenvolvimento do workshop permitiu identificar alguns temas-chave no que se refere à 
logística de cargas nos países da América do Sul:

1. A importância crescente da logística na competitividade das economias e na qualidade de 
vida das pessoas, e a progressiva tomada de consciência por parte das autoridades.

2. O desempenho relativamente fraco da região na matéria, que compromete o seu 
desenvolvimento.

3. A necessidade de adotar um enfoque conceitual adequado, integrador e sistêmico, que 
            destaque os vínculos da logística de cargas com o desenvolvimento produtivo. É necessário
            gerar glossários e harmonizar dados. 
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4. A importância de estabelecer políticas públicas nacionais; o Estado tem um papel central em 
promover um melhor desempenho logístico. Trata-se de uma agenda transversal, que 
abrange áreas de governo muito diversas e que inclui o setor privado como um ator-chave 
nas operações.

5. Isso exige uma institucionalidade adequada, com capacidades que permitam articular os 
atores públicos e privados, incluindo os atores públicos subnacionais. A experiência mostra 
que, para ser alcançado o sucesso, essa institucionalidade precisa de apoio de alto nível, e 
que o seu desenvolvimento é gradual e progressivo.

As iniciativas no âmbito do Cosiplan

O workshop também se dedicou a apontar ações em Transporte de Carga e Logística no âmbito do 
Cosiplan, fundamentalmente em duas iniciativas que foram apresentadas e debatidas:

1. Um programa de capacitação para funcionários das áreas do setor público em formulação e 
gestão de políticas sobre transporte de carga e logística. Os países expressaram seu 
interesse em avançar para a elaboração de uma proposta de programa de capacitação, cuja 
implementação seja incluída como parte do Plano de Trabalho 2015.

2. Uma metodologia que forneça indicadores para medir os avanços na gestão das políticas 
públicas sobre transportes de carga e logística que inclua: a) manejo da informação e como 
ela pode ser coletada, processada e compartilhada considerando as experiências existentes 
a nível nacional e regional; b) análise e definição de indicadores válidos para os diversos 
países que permitam medir o desempenho logístico; e c) elaboração de um glossário de 
termos comuns.

O apoio do BID às iniciativas regionais

O Banco desenvolveu uma ampla experiência em matéria de criação e implementação de cursos de 
capacitação. O BID tem previsto contribuir com a formação de funcionários públicos na formulação 
e gestão de políticas sobre transporte de carga e logística com uma visão sistêmica da 
infraestrutura, do transporte e da logística, abordando estes aspectos de forma integrada em nível 
nacional e regional.

Além disso, o BID ratificou seu interesse em continuar apoiando esses processos, colocando à 
disposição dos países seus produtos de conhecimento e facilidades para o apoio de operações na 
matéria, com o objetivo de fortalecer sua capacidade institucional para o planejamento e o 
desenho de melhores projetos. Duas ferramentas que se encontram atualmente disponíveis são: i) o 
Anuário Estatístico de Transporte de Carga e Logística 2013, que apresenta indicadores gerais e por 
modo de transporte, incluindo infraestrutura e serviços; ii) o Observatório Regional de Transporte 
de Carga e Logística (logisticsportal.iadb.org), que concentra dados elaborados por diversos 
Observatórios Nacionais e que permitirá desenvolver indicadores de desempenho, disponibilidade 
e qualidade de infraestrutura e serviços de transporte.
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[1] Este texto foi preparado pelo consultor José A. Barbero.
[2] O Cosiplan foi criado em Quito em 28 de janeiro de 2009. Para mais detalhes ver: 
http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/consejos/cosiplan.

Conclusões do workshop

O workshop mostrou que na região há um avanço na tomada de consciência sobre a relevância da 
logística na competitividade das economias e na qualidade de vida dos habitantes. Também 
destacou o impacto que as políticas de transporte e de desenvolvimento de infraestrutura têm 
sobre o desempenho logístico; isso constitui um desafio para os governos, que devem estabelecer 
essas políticas em um âmbito comum e integrado. A agenda a desenvolver foi esboçada na 
apresentação inicial realizada pelo engenheiro Sergio Galilea, vice-ministro de Obras Públicas do 
Chile e Presidente Pro Tempore do Cosiplan, na qual destacou as numerosas dificuldades que a 
logística apresenta na América Latina, tais como a baixa integração entre modos de transporte, o 
alto custo de mobilizar carga (principalmente no transporte rodoviário) e os obstáculos que os 
processos documentais e de controle apresentam. Nesse sentido, propôs avançar no 
desenvolvimento da infraestrutura, na promoção das parcerias público-privadas, nos projetos de 
integração, no melhor uso das fontes de financiamento e no apoio a transportadores. Além disso, 
destacou o interesse particular do Cosiplan no apoio à infraestrutura, aos controles fronteiriços e à 
redução da pegada de carbono.

Bibliografia:

BARBERO, J. A. La logística de cargas en América Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su 
desempeño. Nota Técnica IDB–TN-103. BID, 2010.

 Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “O Transporte de Carga e a Logística na agenda do Cosiplan”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 216, agosto de 2013.
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México se incorpora oficialmente ao 
Mercado Integrado Latino-Americano 

(Mila)

Durante o 5º Encontro de Supervisores do Mercado Latino-Americano (Mila), realizado nos dias 18 
e 19 de agosto na Cidade do México, os países integrantes da Aliança do Pacífico aprovaram a 
entrada da Bolsa de Valores mexicana neste mecanismo de integração financeira, até agora 
integrado pelo Chile, Colômbia e Peru. No encontro, patrocinado pelo BID, os supervisores dos 
mercados financeiros dos quatro países assinaram um acordo de cooperação com os compromissos 
e os procedimentos para consolidar a incorporação do México.
A partir dessa incorporação, a capitalização em bolsa do Mila atingirá um nível semelhante ao da 
Bolsa de Valores do Brasil, que é o maior da América Latina, e ao do Caribe (US$ 1,078 bilhão e US
$ 1,102 bilhão, respectivamente).[1]

Mais informações no seguinte link.

Bibliografia:

Federación Iberoamericana de Bolsas (Fiab). 2014. “Informe estadístico mensual”. Julho.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Processo de integração das bolsas do Chile, Colômbia e Peru”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 172, dezembro de 2010.

• BID-INTAL. “Aliança do Pacífico: acordos para a integração comercial e financeira”, em: 
Carta Mensal INTAL N°205, setembro de 2013.

[1]Dados de julho de 2014, Fiab.

Aliança do Pacífico
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[1]Dados de julho de 2014, Fiab.
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Países do Caribe participam da Cúpula de 
Pequenos Estados Insulares

Os países da Comunidade do Caribe participaram de 1º a 4 de setembro da 3ª Cúpula Internacional 
de Pequenos Estados Insulares (SIDS, sigla em inglês), em Samoa. O tema central do encontro foi 
“o desenvolvimento sustentável dos pequenos estados insulares mediante associações duráveis e 
genuínas”. Durante a reunião, os países procuraram gerar cooperação e apoio internacional em 
áreas-chave para seu desenvolvimento, como a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, a 
redução de risco de desastres e o turismo sustentável.
Os SIDS[1] foram reconhecidos pela primeira vez durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente, mais conhecida como Cúpula da Terra, de 1992. Os 192 países participantes 
aprovaram a Agenda 21, em que se reconhece que essas ilhas constituem um caso especial pela 
pequena escala de suas economias, seu isolamento geográfico, seus recursos limitados, sua alta 
dependência do comércio exterior, e sua vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas e ao 
aumento do nível do mar.
Em 1994 foi realizada a 1ª Cúpula Internacional de SIDS, na qual se aprovou o Programa de Ação 
de Barbados, que identifica ações prioritárias e medidas concretas para enfrentar os problemas 
específicos que os pequenos estados insulares apresentam. O documento identifica 14 áreas[2] 
principais nas quais é necessário estabelecer medidas específicas em nível nacional, regional e 
internacional para apoiar o desenvolvimento sustentável dessas ilhas. Este programa foi 
posteriormente revisado e renovado na Estratégia de Maurício, durante a 2ª Conferência 
Internacional de SIDS, em 2005. 

Caribe
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[1] Eles são: no Caribe, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Granada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, República Dominicana, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas, 
Suriname, Trinidad e Tobago. Em regiões do Oceano Índico e Mar da China: Cabo Verde, Comoras, Guiné 
Bissau, Maldivas, Maurício, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Cingapura. Na região do Pacífico: Fiji, Ilhas 
Cook, Ilhas Marshall, Ilhas Salomon, Kiribati, Micronésia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, 
Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
[2] Essas áreas são: mudanças climáticas e a elevação do nível do mar, desastres naturais e ambientais, 
gestão de resíduos, recursos costeiros e marinhos, recursos de água doce, recursos de terra, recursos de 
energia, recursos do turismo, recursos de biodiversidade, instituições nacionais e capacidade administrativa, 
instituições regionais e cooperação técnica, transporte e comunicação, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento de recursos humanos.

Durante a Cúpula de Samoa, representantes da Caricom pediram à comunidade internacional 
colaboração para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e exigiram um 
compromisso juridicamente vinculante de objetivos de emissão em 2015. Além disso, assinalaram 
que grande parte do seu endividamento está ligado à alta volatilidade dos preços do petróleo, 
assim como a fenômenos climáticos extremos e advogaram por investimentos inovadores na área 
das energias renováveis. A esse respeito, foi anunciada a criação de um Centro Caribenho de 
Energia Renovável e de Eficiência Energética, que apoiará os países da região na criação de um 
ambiente propício para os investimentos em energia sustentável. O centro coordenará e 
implementará programas, projetos e atividades para o desenvolvimento de políticas, capacidades, 
informação e o intercâmbio de dados. Por último, foi solicitada à comunidade internacional a 
revisão dos termos sob os quais se concede assistência oficial para o desenvolvimento, incluindo 
critérios sobre a vulnerabilidade e necessidades especiais face às mudanças climáticas.
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Caricom adota medidas para facilitar a 
ação das empresas

Em julho a Comunidade do Caribe (Caricom) contratou uma empresa de consultoria para trabalhar 
na criação de um marco harmonizado para as empresas que operam dentro da Economia e Mercado 
Único do Caribe (CSME, sigla em inglês). Será dada prioridade ao estabelecimento de normas em 
quatro áreas principais: jurisdição única, regulamentação da concorrência, proteção dos 
consumidores e enquadramentos regulamentares para a criação e o desenvolvimento de empresas.
As principais características da CSME são a livre mobilidade de bens, serviços, trabalho e capital; o 
direito de estabelecimento de empresas da Caricom em qualquer país-membro sem restrições; a 
implementação de uma tarifa externa comum; e a harmonização de leis e diretrizes monetárias e 
fiscais.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “CARIBE: Caricom inaugura Mercado Único”, em: Carta Mensal INTAL N° 114, 
janeiro de 2006.

• BID-INTAL. “Novo impulso à integração do Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N° 175, março 
de 2011.
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Entra em vigor o TLC entre Costa Rica, 
Panamá e os países da Aelc

No dia 29 de agosto entrou em vigor o Tratado de Livre Comércio entre a Costa Rica, o Panamá e os 
países da Associação Europeia de Livre Comércio (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça). O 
tratado começou a ser negociado em fevereiro de 2012 em conjunto pela Costa Rica, Panamá, 
Guatemala e Honduras, mas as negociações foram avançando em ritmos diferentes. Enquanto a 
Costa Rica e o Panamá assinaram o documento em julho de 2013, a Guatemala e Honduras 
continuam suas negociações.
O tratado conta com disposições relativas ao comércio de bens, comércio de serviços, 
investimentos, concorrência, proteção da propriedade intelectual, desenvolvimento sustentável, 
cooperação e contratações públicas. Além disso, prevê que outros países-membros do Sistema de 
Integração Centro-Americana (Sieca) possam aderir ao TLC.
Cabe destacar, como foi mencionado na Carta Mensal INTAL N° 203, que nos últimos quatro anos o 
comércio de mercadorias entre a Aelc e a Costa Rica cresceu mais de 80%, atingindo US$ 265 
milhões em 2013, enquanto o comércio entre o Panamá e a Aelc aumentou 40%, chegando a US$ 
546 milhões com a Costa Rica.

América Central
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Textos sobre o assunto:

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

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

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

• BID-INTAL. “Costa Rica e Panamá assinaram um TLC com a Aelc”, em: Carta Mensal INTAL N
° 203, julho de 2013.
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Nova ferramenta contra o fungo roya do 
café

Para enfrentar a tempo o avanço do fungo roya do café, a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) lançou uma nova ferramenta, chamada SATCAFE, como parte de 
um sistema para alertar sobre essa praga. A iniciativa permite que os técnicos e produtores do 
setor cafeeiro acessem informações atualizadas sobre a incidência do fungo roya nos sete países 
centro-americanos. Além disso, o sistema permite obter dados meteorológicos para prever as 
condições que possam favorecer o avanço do fungo, permitindo assim se antecipar a novos surtos 
da praga.
Como foi mencionado na Carta Mensal INTAL N° 214, a região centro-americana foi assolada 
recentemente pelo pior ataque de roya do café dos últimos 30 anos, o que causou prejuízos de 
cerca de US$ 600 milhões, ou seja, de 20% do total da colheita.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “América Central prepara ações regionais para proteger os cafezais”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 199, março de 2013.

• BID-INTAL. “O fungo roya do café na América Central: a região continua sofrendo as 
consequências”, em: Carta Mensal INTAL N° 214, junho de 2014.
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Normas regionais para proteger a 
infraestrutura rodoviária

Nos dias 13 e 14 de agosto foi realizada a 33ª Reunião do Conselho Setorial de Ministros dos 
Transportes da América Central (Comitran) no âmbito do Sistema de Integração Centro-Americana. 
Os ministros dos Transportes da região aprovaram por unanimidade duas regulamentações 
regionais de transporte, de caráter obrigatório, para o estabelecimento de pesos e dimensões de 
veículos de carga e a padronização de sinais viários e uniformes. Estas medidas visam melhorar o 
trânsito de veículos particulares e de carga que trafegam pela região, além de proteger os 
investimentos que os governos fazem em infraestrutura rodoviária.
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Equador e Honduras começam a negociar 
acordo comercial

O Equador e Honduras iniciaram no dia 14 de julho as negociações para fazer um Acordo de 
Abrangência Parcial de Complementação Econômica. Os trabalhos incluem procedimentos ligados 
a questões tarifárias, de comércio, investimentos e cooperação. Em 2013, as exportações 
equatorianas para Honduras foram de aproximadamente US$ 105 milhões, com mais de 75% 
concentrados em combustíveis. As importações de produtos e serviços de Honduras foram de 
aproximadamente US$ 3,6 milhões, com destaque para frutas e manufaturas de cimento.

Comunidade Andina
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Mercosul: integração física e energética 
com a Bolívia

A Bolívia se encontra em processo de incorporação ao Mercosul como membro pleno.[1] O 
Protocolo de Adesão foi assinado em 2012 e desde então foram registrados diversos avanços em 
matéria institucional. Paralelamente, as economias do bloco estão fortalecendo a aproximação com 
a Bolívia mediante iniciativas bilaterais e plurilaterais, particularmente vinculadas à integração 
física e energética. Esses temas são de grande relevância para a relação do Mercosul com o país 
andino. Por um lado, a Bolívia é um ator fundamental no fornecimento de energia ao bloco por 
meio das suas exportações de gás para o Brasil e a Argentina. Por outro, dada a condição da Bolívia 
de país sem acesso ao mar, os seus vizinhos do Mercosul são fundamentais para facilitar o acesso 
das mercadorias bolivianas a destinos extrazona.

Acordos Brasil-Bolívia sobre fornecimento de gás

No dia 18 de agosto passado, por meio de três contratos entre a Petrobras e a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), os dois países acordaram temas relacionados com a venda 
de gás da Bolívia para o Brasil. Deve-se mencionar que este hidrocarboneto constitui 97,4% das 
exportações bolivianas para o Brasil, por um montante de quase US$ 4 bilhões.
Entre os assuntos acordados cabe destacar:

• Assinatura de um contrato exportação interrompível de gás da Bolívia para Brasil por US$ 
496 milhões, com um preço inicial de venda de US$ 10,24 por milhão de BTUs e um sistema 
de prêmios que aumenta o preço do gás.

• Ampliação até 31 de dezembro de 2016 da exportação boliviana de 2,2 milhões de metros 
cúbicos diários de gás para a termelétrica Mário Covas (Mato Grosso).

• Conciliação por diferenças entre montantes faturados e pagos e multas por falhas de 
fornecimento.

Mercosul
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• Inclusão de um novo ponto de entrega (San Matias) para exportação de gás boliviano para o 
Brasil.

• Redução do poder calorífico do gás natural comercializado, com o objetivo de a Bolívia 
poder ampliar opções de investimento para a extração de hidrocarbonetos liquefeitos de 
suas vendas para o Brasil.

Entendimento para intercâmbio de energia elétrica Argentina-Bolívia

No dia 27 de agosto, a Argentina e a Bolívia assinaram um memorando de entendimento para 
estabelecer as bases para o intercâmbio de energia elétrica entre os dois países. Será criada uma 
comissão técnica binacional que avaliará as condições e a infraestrutura elétrica necessárias e 
impulsionará estudos e ações exigidos para o comércio de energia elétrica.
Esta iniciativa foi estabelecida com base no Acordo-Quadro de Integração Energética assinado em 
2007, cujo objetivo é fomentar a aproximação para o desenvolvimento energético e a atendimento 
das necessidades dos dois países.

Integração física na agenda do Urupabol

No âmbito do mecanismo de coordenação e concertação entre o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia 
(Urupabol), no dia 15 de agosto os representantes dos três países acordaram diversos temas de 
relevância para a integração. Entre os principais destacam-se:

• Criação de uma Comissão Trilateral de Comércio, Cooperação e Investimentos Conjuntos.
• Decisão de otimizar os depósitos francos do Paraguai e da Bolívia em portos uruguaios. O 

Uruguai considerará também a outorga de facilidades portuárias para esses países 
mediterrâneos.

• Cooperação para fortalecer a integração física, energética, de transportes e serviços 
logísticos no âmbito do Urupabol e concretizar o intercâmbio de energia, coordenar 
posições e unir esforços no âmbito do Conselho Energético da União Sul-Americana de 
Nações (Unasul).

• A respeito da Hidrovia Paraná–Paraguai, confiaram à Administração Nacional de Portos do 
Uruguai encarregar uma avaliação comparativa dos custos das cadeias logísticas do trânsito 
por essa via com os de rotas alternativas.

• Será assinado um Memorando de Entendimento entre o Uruguai e a Bolívia (semelhante ao 
que existe com o Paraguai) para promover a participação no país andino no futuro Porto de 
Águas Profundas de Rocha.
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[1] Veja mais sobre o processo de incorporação da Bolívia ao Mercosul e os fluxos comerciais do bloco com 
esse país no Informe MERCOSUL Nº 18.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Ampliação do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N°196, dezembro de 2012.
• BID-INTAL. “Mercosul: Progressos na incorporação da Bolívia e em assuntos bilaterais entre 

sócios”, em: Carta Mensal INTAL N°201, maio de 2013.
• BID-INTAL. “Primeira reunião do grupo de trabalho para a adesão da Bolívia ao Mercosul”, 

em: Carta Mensal INTAL Nº 202, junho de 2013.
• BID-INTAL. “Avanços e significado da adesão da Bolívia ao Mercosul”, em: Carta Mensal 

INTAL N°215, julho de 2014.
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Começa dragagem e balizamento do rio 
Uruguai

Na reunião da Comissão Administradora do Rio Uruguai (Caru) realizada em Paysandú, Uruguai, no 
final de agosto, foram acertados os detalhes técnicos necessários para iniciar os trabalhos de 
dragagem de profundidade e balizamento do rio Uruguai.
A obra, orçada em cerca de US$ 7 milhões, será financiada em partes iguais pela Argentina e pelo 
Uruguai. O trabalho de dragagem e balizamento melhorará as condições de navegação e permitirá a 
chegada de navios de ultramar aos portos de Fray Bentos (Uruguai) e Concepción del Uruguai 
(Argentina), com impacto positivo sobre os fluxos comerciais dos dois países por meio da redução 
dos custos de transporte.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Mercosul: Progresos na incorporação da Bolívia e em assuntos bilaterais entre 
sócios”, em: Carta Mensal INTAL N°201, maio de 2013.

• BID-INTAL. “Assuntos bilaterais de países do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N°212, 
abril de 2014.
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Painel da OMC toma decisão contrária à 
Argentina em restrições às importações

No dia 22 de agosto foram divulgados os relatórios do Grupo Especial criado pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) para analisar diversas medidas impostas pela Argentina com relação 
às importações, questionadas pela União Europeia (UE) (DS438), pelos Estados Unidos (DS444) e 
pelo Japão (DS445).
O Grupo Especial concluiu que as normas relacionadas ao comércio (PRC, sigla em espanhol) e as 
Declarações Juradas Antecipadas de Importação (DJAI) (sem importar se esta última funciona ou 
não como uma licença de importação) constituem restrições às importações de mercadorias e são 
incompatíveis com o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT,sigla em inglês). Além disso, a 
determinação de conteúdo nacional incluída nas PRCs é contrária ao princípio de tratamento 
nacional (segundo o qual os produtos estrangeiros devem receber o mesmo tratamento que os 
nacionais similares). Consequentemente, o Grupo Especial recomendou ao Órgão de Solução de 
Controvérsias (OSD) que solicite à Argentina a adequação da sua normativa às obrigações 
decorrentes do GATT. No dia 26 de setembro,a Argentina anunciou a apelação.
Como foi explicado na Carta Mensal INTAL N°197, o Órgão Permanente de Apelação (OPA) é que 
vai confirmar, modificar ou revogar a recomendação. Se o OPA determinar a incompatibilidade das 
medidas argentinas com os compromissos perante a OMC, o país deverá adequar as normas às 
recomendações do OSD em um prazo prudencial. Caso contrário, deverá negociar com os Estados 
Unidos, o Japão e a UE o estabelecimento de compensações mutuamente aceitáveis. Se não houver 
acordo, os reclamantes podem pedir ao OSD uma autorização para aplicar medidas de represália.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Participação ativa participação da ALC no sistema de solução de controvérsias 
da OMC em 2012”, em: Carta Mensal INTAL N°197, janeiro de 2013.
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Financiamento de Projetos Prioritários de 
Integração no Cosiplan

No dia 9 de setembro foi realizada no Rio de Janeiro a 4ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre 
Mecanismos de Financiamento e Garantias, no âmbito do Plano de Trabalho 2014 do Conselho Sul-
Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul. O objetivo principal do encontro 
foi dialogar sobre alternativas para o financiamento dos projetos da Agenda de Projetos 
Prioritários de Integração (API).
Participaram da reunião representantes da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, e da Secretaria-Geral 
da Unasul. Também estiveram representados o Banco do Sul, o Banco de Desenvolvimento da 
China, o Novo Banco de Desenvolvimento (Brics), o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil 
(BNDES), a Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA, o BID, a CAF e o Fonplata.
Em primeiro lugar, o representante da Secretaria-Geral da Unasul assinalou que o novo secretário-
geral da Unasul, Ernesto Samper Pizano, na função desde 1º de setembro, está interessado no 
avanço dos projetos prioritários de integração e em impulsionar instâncias de diálogo entre os 
Conselhos de Economia e Finanças e do Cosiplan da Unasul para melhorar sua coordenação.
Em segundo lugar, o representante do Banco de Desenvolvimento da China (CDB, sigla em inglês) 
apontou que o objetivo da instituição é apoiar a implementação de projetos de infraestrutura 
regional a fim de promover a sustentabilidade social e o desenvolvimento econômico dos países da 
América do Sul. Além disso, apresentou as condições necessárias para o financiamento de projetos 
de infraestrutura na América do Sul, entre elas a de promover os vínculos comerciais entre a China 
e o país impulsor do projeto, a participação da China nos investimentos e no fornecimento de 
serviços.
Em terceiro, foi exposta a demonstração da posição do Banco do Sul, sua estratégia, estrutura e 
governança, destacando que é sua vocação trabalhar com os projetos do Cosiplan. Os países que 
assinaram o Convênio Constitutivo até agora são Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela. 

UNASUL
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Em quarto lugar, comentou-se que o objetivo do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, sigla em 
inglês) criado pelos países-membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), é 
financiar projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura. Foi descrita sua governança 
e se assinalou que os cinco países assinaram o Acordo de criação do Banco, o qual se encontra em 
processo de ratificação.
Em quinto, foram apresentados os antecedentes da criação do Conselho de Economia e Finanças da 
Unasul, sua estrutura e principais temas de trabalho. Desde 2008 o Grupo de Trabalho sobre 
Integração Financeira (GTIF) funcionou como espaço de intercâmbio de opinião e debate entre os 
países da América do Sul. Em 2010, com a criação do Conselho de Economia e Finanças, o GTIF se 
incorpora ao trabalho do Conselho como seu braço executivo. O Conselho está formado pelos 
ministros de Economia e os presidentes dos Bancos Centrais dos países da Unasul e até agora se 
reuniu em quatro oportunidades. Aborda temas como reservas internacionais, comércio, sistemas 
de pagamento e recentemente, financiamento de infraestrutura.
Para concluir, por um lado destacou-se o interesse em avançar para a execução dos projetos da 
Carteira do Cosiplan e em especial dos projetos da API. Nesse sentido, ressaltou-se a necessidade 
de estabelecer uma coordenação entre os ministérios de Economia e de Planejamento ou 
Infraestrutura de cada país, a fim de conseguir que esses projetos tenham prioridade para ter 
acesso ao financiamento. Por outro lado, assinalou-se a importância de articular o trabalho dos 
Conselhos de Economia e Finanças e do Cosiplan da Unasul.
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Transporte e integração aérea da América 
do Sul na agenda do Cosiplan

O transporte aéreo exerce um papel fundamental nos países da América Latina e do Caribe (ALC) 
permitindo a integração e o acesso a mercados locais e globais ao facilitar o fluxo eficiente de 
passageiros e bens.
Apesar de estar ainda longe do seu potencial máximo, na ALC o número de passageiros vem 
crescendo mais rápido do que a média mundial. O volume do transporte aéreo de carga aumentou 
constantemente nos últimos anos e se espera que o dinamismo da atividade do setor na região 
continue nos próximos anos. Além disso, o setor apresentou um processo de modernização na 
última década, aumentando a segurança e a rentabilidade do transporte aéreo.
Tanto o crescimento quanto a modernização do setor são fundamentais para o desenvolvimento 
dos países da região, especialmente levando em conta seu efeito multiplicador já que o 
desenvolvimento do transporte aéreo alavanca a competitividade e o crescimento de outros 
setores, como o de tecnologia, de turismo, o setor financeiro e a atividade empresarial, entre 
outros.
No entanto, para que a região alcance seu potencial e sejam cumpridas previsões de crescimento 
de maneira competitiva, segura e sustentável, é necessário implementar políticas públicas para 
enfrentar desafios relacionados com os diversos aspectos do setor: por um lado, política aérea e 
governança; e por outro, integração, conectividade e regulação aérea.

Workshop sobre Integração Aérea da América do Sul

Nos dias 10 e 11 de setembro foi realizado no Rio de Janeiro o Workshop sobre Integração Aérea da 
América do Sul, no âmbito do Plano de Trabalho 2014 do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura 
e Planejamento (Cosiplan) da Unasul. Participaram da reunião autoridades do setor da Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Suriname, da Secretaria Geral da Unasul, da 
Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA, do BID, da CAF e do Fonplata.
Os principais objetivos do workshop foram analisar o sistema de rede de aeroportos (carga e 
passageiros), avaliar a interconectividade aérea, as tendências operacionais para a integração sul-
americana e suas fontes de financiamento, como também identificar as melhores práticas no 
transporte de carga e passageiros a partir da experiência internacional.
Como parte da agenda foram discutidos os desafios para promover a integração aérea de 
passageiros, o papel do transporte aéreo na integração de cadeias logísticas regionais e propostas 
de projetos-piloto para a integração de aeroportos sub-regionais e fronteiriços. Além disso, 
representantes de bancos nacionais e multilaterais da região apresentaram sua experiência e 
ferramentas disponíveis para o financiamento de projetos aeroportuários.
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Estudos do BID

No workshop foi apresentado o avanço de dois estudos em andamento que foram encomendados 
pelo BID. O primeiro, “Assistência técnica para o estudo de integração do transporte aéreo na 
América Latina e no Caribe (ALC)” a cargo do consultor Andy Ricover, apresenta uma análise 
qualitativa e quantitativa da integração. No primeiro componente, são analisados cada um dos 
documentos que definem a política entre cada par de países, convênios bilaterais ou multilaterais, 
identificando oportunidades, aspectos restritivos e desafios para avançar em direção a uma 
política de integração e colaboração binacional e/ou regional. No segundo componente, é realizada 
uma medição dos níveis de integração efetivos, dados pela conectividade aérea em função da 
capacidade oferecida em serviços aéreos regulares entre pares de países. Esta revisão quantitativa 
permite também definir as tendências nos níveis de conectividade que surgem como consequência 
da adoção das políticas aéreas, das restrições regulatórias, e nos contextos operacionais que 
influem nos serviços oferecidos pelos operadores aéreos.
O segundo estudo, “Estudos de caso de terminais de carga aérea em aeroportos de países-membros 
da Unasul” a cargo dos consultores Juan Pablo Antún e Rodrigo Alarcón, analisa as tendências da 
carga aérea, em nível global e nos países-membros da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). 
Além disso, realiza um Estudo de Casos nos Terminais de Carga de Santiago de Chile, Lima, Manaus 
e Viracopos, e estabelece um conjunto de recomendações estratégicas para melhorar o 
desempenho e promover o desenvolvimento de centros logísticos de carga aérea em aeroportos.

A agenda e os materiais do workshop estão disponíveis no seguinte link.

Carta Mensal INTAL N° 217 - setembro 2014 - Todos os direitos reservados

33  

Blocos de Integração

http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=257


Argentina e Chile avançam na integração 
de fronteira

No dia 26 de agosto, a Argentina e o Chile assinaram uma Declaração de cooperação em matéria de 
infraestrutura para a integração binacional, anunciando 13 novas passagens de fronteira 
priorizadas, o que eleva para 26 o total de passagens. A decisão prevê investimentos de 
infraestrutura viária para o período 2014-2030, a fim de favorecer o comércio e o turismo.
No dia 29 de agosto foram realizadas em Buenos Aires, Argentina, a 6ª Reunião Binacional de 
Ministros da Argentina e do Chile, a 4ª Reunião de Governadores e Prefeitos da Fronteira Comum e 
a 18ª Comissão Parlamentar Conjunta Argentino-Chilena, em que entre outros temas foram 
abordados a conectividade, a integração física e a facilitação fronteiriça. Além de destacar os 
progressos dos projetos “Túnel Internacional Passagem de Água Negra” e “Túnel de Baixa Altura – 
Ferrovia Trasandina Central”, os ministros das Relações Exteriores destacaram a relevância do 
Plano Mestre de Passagens de Fronteira e do Estudo de Alternativas de Conectividade do eixo sul 
entre os dois países. Os representantes da Argentina e do Chile estabeleceram o controle integrado 
de fronteira na Passagem Cardenal Samoré (na modalidade de cabeceira dupla) e na Passagem 
Internacional Pircas Negras (na modalidade de cabeceira única), e assinaram um Memorando de 
Entendimento para o formato eletrônico do Cartão Único Migratório.

Os acordos estão disponíveis no seguinte link.

Integração fronteiriça na Cosiplan

É importante destacar que na perspectiva regional vários desses projetos fazem parte da Carteira 
de Projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e da Agenda 
de Projetos Prioritários de Integração (API). Como parte do Plano de Trabalho 2014 da Cosiplan, 
está prevista uma reunião do Grupo Técnico Executivo (GTE) sobre Integração e Facilitação 
Fronteiriça nos dias 16 e 17 de outubro em Buenos Aires, Argentina. O objetivo da reunião será 
identificar os elementos necessários para a integração e a facilitação fronteiriça e a elaboração de 
linhas de trabalho a serem desenvolvidas no âmbito da Cosiplan. A agenda da reunião incorporará 
experiências binacionais, gestão integrada de fronteiras, facilitação de trânsito fronteiriço e 
padrões e indicadores de gestão, entre outros temas. O GTE é coordenado pela Argentina e pelo 
Chile.
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Mercosul-Aliança do Pacífico: Brasil busca 
acelerar o livre comércio com Colômbia e 

Peru

Com o objetivo de promover a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, o Brasil 
propôs à Colômbia e ao Peru acelerar a desoneração do comércio a respeito do pactuado nos 
acordos existentes, assim como ampliar seu alcance, especialmente em investimentos e serviços.
Hoje, o comércio do Brasil com esses países é regido pelo Acordo de Complementação Econômica 
(ACE) N°59 assinado em 2004 entre o Mercosul e a Colômbia, o Equador e a Venezuela (nesse 
época membro da Comunidade Andina) e o ACE N°58, assinado em 2005 pelo bloco e o Peru. Os 
dois tratados têm como objetivo criar um espaço econômico ampliado, a fim de facilitar a livre 
circulação de bens e serviços e a plena utilização dos fatores produtivos.
De acordo com os cronogramas de desoneração estabelecidos, a liberalização do comércio deveria 
se concretizar em um prazo de 15 anos, embora a abertura dos mercados colombiano e peruano aos 
produtos brasileiros fosse mais lenta. Ou seja, o Brasil incluiu em suas listas uma maior proporção 
de mercadorias nas fases precoces de redução de tarifas.
Além disso, os países do Mercosul contam com outros acordos com os países da Aliança do 
Pacífico. Por um lado, o ACE N°35 estabelece as bases do comércio com o Chile. Por outro, existem 
dois acordos com o México: o ACE N°54, que constitui um marco para a negociação de um tratado 
de livre comércio (TLC), e o ACE N°55, em que se estipula um regime de administração do comércio 
para o setor automotivo. O único país do Mercosul que assinou um TLC com o México foi o Uruguai 
(ACE N°60).

Evolução e composição do comércio do Brasil com a Colômbia e o Peru

Durante a última década, o comércio do Brasil com a Colômbia e o Peru foi superavitário, embora 
as importações desses países andinos tenham crescido a um ritmo maior que as vendas para esses 
destinos (Gráficos 1a e 1b).
As exportações do Brasil para esses mercados são diversificadas, destacando-se bens tais como 
hidrocarbonetos, milho, produtos da indústria automobilística, cabos, escavadeiras, etc. As 
compras à Colômbia e ao Peru, pelo contrário, estão concentradas em uma menor quantidade de 
produtos, com destaque para combustíveis, metais e seus derivados e plásticos (Quadro 1).
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Fonte: Elaboração própria com dados do DataIntal.

Gráfico 1. Evolução do comércio de mercadorias do Brasil

US$ milhões
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22,2%

Insumos de ferro 
e aço sem aliar

Cobre refinado e 
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4,8% 13,8%
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Minério de cobre 
e seus 

concentrados

Escavadeiras, pás 
mecânicas…

8,1%

100,0%

PERU

Veículos para 
transporte de 
mercadorias

7,3%

Óleo de petróleo 23,0%

3,8%

Outros 25,7%72,5%

Total Total 100,0%100,0%

8,2%

Chassis de 
veículos

Minério de zinco 
e seus 

concentrados

3,5% 7,1%

Outros

Fosfato de cálcio

Total

Polímeros de 
cloreto de vinila 

em forma 
primária

Cabos 6,4% 17,7%

Coques e 
semicoques de 

hulha…

Hidrocarbonetos 
acíclicos

4,7%

Importações

COLÔMBIA

Exportações

Milho Hulhas, 
briquetes…

20,8%6,8%

14,0%

75,3%

4,1%

Outros Outros

100,0%

39,2%

Total

Polímeros de 
etileno em forma 

primária

Carros para 
turismo

3,5% 4,2%

PneusChassis de 
veículos

3,3%

Quadro 1. Composição do comércio de mercadorias do Brasil com 
                                      a Colômbia e o Peru

Em % do total. Segundo posições do Sistema Harmonizado. Dados de 2013
                    Fonte: Elaboração própria com dados do DataIntal. 
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Algumas reflexões

Como foi apontado na Carta Mensal INTAL N°215, a aproximação entre a Aliança do Pacífico e o 
Mercosul pode fortalecer o diálogo e a cooperação entre os blocos mais importantes da região em 
termos econômicos e comerciais.
Nesse sentido, a iniciativa do Brasil poderia contribuir positivamente para o estreitamento dos 
vínculos entre os dois processos de integração em diversas áreas com potencial para a cooperação, 
tais como facilitação do comércio, investimentos recíprocos, integração física, inovação 
tecnológica, movimentos de pessoas, entre outras.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Aliança do Pacífico e Mercosul: perfis de comércio”, em: Carta Mensal INTAL N
°215, julho de 2014.
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Avaliação de impacto e acesso a mercados 
externos: comentários sobre dois trabalhos

O objetivo destes textos é divulgar e comentar dois trabalhos de avaliação de impacto relativos ao 
acesso a mercados externos. Para obter uma visão geral do tema, pode-se consultar a matéria 
publicada na Carta Mensal INTAL Nº 216. Os estudos resenhados são de Cruz (2014), sobre a 
promoção de exportações, e de Volpe e Blyde (2013), sobre infraestrutura de transporte e fluxos 
comerciais.

O impacto da promoção de exportações

Cruz (2014) analisa se as agências de promoção de exportações têm impacto sobre a probabilidade 
de que as empresas que não participam do mercado internacional se tornarem exportadoras. A 
literatura de comércio internacional sustenta em geral que as empresas mais eficientes se 
autosselecionam para participar dos mercados de exportação, mas que, ao mesmo tempo, a 
exportação pode levar as empresas a aumentar sua produtividade. Este trabalho avalia o impacto 
da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) sobre a propensão 
a exportar, a partir de dados de 300.000 empresas do setor industrial durante o período 2005-
2010.
O principal problema que surge é que não se sabe qual teria sido o desempenho das empresas se 
não tivessem participado do programa (contrafático). Além disso, pode ocorrer que as empresas 
com mais probabilidade de se tornarem exportadoras tenham se autosselecionado no programa. 
Por isso, o autor recorre a uma metodologia que combina o enfoque de propensity score matching 
com o de diferenças em diferenças e encontra evidência do impacto positivo do programa sobre a 
probabilidade de promover novos exportadores. Isto quer dizer que, no caso analisado, é mais 
provável que uma empresa que não vende em mercados externos se torne exportadora depois de 
participar do programa em comparação com outras não participantes com características similares. 
O efeito do programa é heterogêneo segundo o tamanho das empresas - é mais efetivo em 
pequenas e médias -, e tem efeitos de contágio positivos sobre as empresas que não participam do 
mesmo, mas que compartilham região e setor com as participantes.

O impacto da infraestrutura sobre as exportações

Volpe e Blyde (2013) usam o terremoto no Chile em fevereiro de 2010 como um experimento 
natural para avaliar o impacto da infraestrutura interna do país sobre as exportações. A estratégia 
de identificação deve resolver o potencial problema de endogeneidade entre o comércio e a 
infraestrutura: as melhoras nas rodovias podem aumentar as exportações de algumas regiões de 
um país, mas, ao mesmo tempo, pode ocorrer que as maiores vendas externas impulsionem 
investimentos para reduzir os custos de transporte nessas regiões. 

Carta Mensal INTAL N° 217 - setembro 2014 - Todos os direitos reservados

43  

Avaliação de impacto

http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Seccion.aspx?Id=017563dc-6bfc-4c65-b673-b10114826b9d&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Seccion.aspx?Id=017563dc-6bfc-4c65-b673-b10114826b9d&lang=pt


O trabalho utiliza dados de exportações em nível das empresas georreferenciadas e toma o 
terremoto do Chile como uma fonte de variação exógena da infraestrutura. Os autores comparam as 
empresas afetadas com as não afetadas, controlando pelos efeitos derivados de outros fatores, 
para estimar o impacto da mudança na infraestrutura de transporte sobre suas exportações. Eles 
usam a metodologia de diferenças em diferenças, comparando a mudança nas exportações um ano 
antes e um ano depois do terremoto.
O trabalho conclui que a destruição da infraestrutura de transporte pelo terremoto teve um forte 
impacto negativo sobre o valor e os volumes exportados pelas empresas. Em especial, o efeito foi 
mais expressivo sobre as empresas maiores que vendem produtos não diferenciados (bebidas, 
preparados de carne e de vegetais, artigos de madeira e de papel).
Os autores apontam algumas limitações da análise, destacando que só se está captando o efeito de 
curto prazo da infraestrutura sobre as exportações. Também apresentam diversas especificações e 
truncam a amostra com o fim de controlar diferentes variáveis. Por exemplo, os efeitos do 
terremoto sobre a produção, ou da existência de determinados portos; ao eliminar esses efeitos, 
continuam encontrando o mesmo resultado do estudo. Além disso, conseguem precisar que não 
havia tendências divergentes entre as empresas afetadas e não afetadas antes do terremoto. O 
estudo conclui destacando que a falta de infraestrutura interna de transporte condiciona a 
operação das empresas em mercados internacionais.
Estes trabalhos chegam, utilizando uma metodologia rigorosa, a conclusões relevantes de política 
para a internacionalização de empresas na região: por um lado, mostram o impacto significativo da 
promoção de exportações quando o programa está bem implementado e, por outro, a importância 
da infraestrutura de transporte dentro dos países para o acesso a mercados de exportação.

Bibliografia:

CRUZ, M. Do Export Promotion Agencies Promote New Exporters? Policy Research Working Paper 
7004. World Bank Group, 2014.

VOLPE, C.; BLYDE, J. S. Shaky Roads and Trembling Exports: Assessing the Trade Impacts of 
Transport Costs Using a Natural Experiment, em: Journal of International Economics, v. 90, n. 1, p. 
148-61, 2013.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Avaliação de impacto em integração e comércio internacional”, em: Carta 
Mensal INTAL N°216, agosto de 2014.
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Revista Integración & Comercio N° 38: 
Apoio à integração fronteiriça e à 

facilitação comercial nas fronteiras da ALC

O duplo desafio das fronteiras: segurança e facilitação

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, no âmbito de seu mandado de integração na região, 
vem apoiando e trabalhando em ações que propiciem o desenvolvimento das áreas de fronteira, 
assim como a cooperação e a integração transfronteiriça, mediante a conquista de acordos 
binacionais e regionais. Este número da Revista Integración & Comercio procura refletir diversas 
experiências nesse âmbito e inclui uma série de contribuições que exploram os desafios e as 
oportunidades de melhora em matéria de facilitação, segurança, integração e desenvolvimento nas 
áreas de fronteira das diversas sub-regiões da ALC.

Acesse o número completo da Revista Integración & Comercio 38, no seguinte link. (Versão em 
inglês).
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Convocatória Projetos de pesquisa e 
Prêmio para Jovens Economistas 

BID/INTAL – Red Sur 

Convocatória Projetos de pesquisa BID/INTAL – Red Sur

O BID-Intal, no âmbito do Setor de Integração e Comércio, e a Rede Sul-Americana de Economia 
Aplicada/Red Sur promovem uma convocatória conjunta para projetos de pesquisa de 
pesquisadores/centros de pesquisa de toda a América Latina e do Caribe.
Serão selecionados quatro estudos, um de cada área temática, e cada um receberá um 
financiamento de US$ 15.000.

As propostas e a documentação comprobatória deverão ser enviadas no máximo no dia 3 de 
novembro de 2014 às 17 horas (horário de Montevidéu, Uruguai), para os seguintes e-mails 
simultaneamente: intal@iadb.org e coordinacion@redmercosur.org indicando no assunto:
CONVOCATÓRIA DE PROJETOS BID INTAL – REDE SUL-AMERICANA DE ECONOMIA APLICADA.
Para mais informação, acceda a Bases para Convocatória.

Prêmio para Jovens Economistas BID/INTAL – Red Sur

O BID-Intal, no âmbito do Setor de Integração e Comércio, e a Rede Sul-Americana de Economia 
Aplicada/Red Sur convocam para uma nova edição do Prêmio para Jovens Economistas, com o 
objetivo de promover a inserção dos jovens no campo da pesquisa econômica e a geração de 
conhecimento em temas de interesse para a integração regional e global. Os prêmios consistem em 
uma bolsa para realizar a pesquisa apresentada e o apoio de um/a pesquisador/a da Rede Sul-
Americana de Economia Aplicada/Red Sur, como tutor do projeto.

PRÊMIOS:

• 1º Prêmio: Uma bolsa de US$ 7.000
• 2º Prêmio: Uma bolsa de US$ 5.500
• 3º Prêmio: Uma bolsa de US$ 4.000

As propostas e a documentação comprobatória devem ser enviadas no máximo até o dia 3 de 
novembro de 2014 às 17 horas (horário de Montevidéu, Uruguai) para os seguintes e-mails 
simultaneamente: intal@iadb.org e coordinacion@redmercosur.org, indicando no assunto: 
SELEÇÃO PARA O PRÊMIO JOVENS ECONOMISTAS
Para mais informação, acceda a Bases para Convocatória.
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El BID y su Comunidad de Infraestructura 
ConnectAmericas (só em espanhol e inglês)

Los gobiernos de América Latina y el Caribe están literalmente allanando el camino para atraer más 
inversión privada en infraestructura. Se espera que la región invierta por lo menos US$1.5 billones 
en proyectos de infraestructura en la próxima década (só em espanhol e inglês). Lea más…
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Outras Atividades do BID
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Foro Latinoamericano de Competencia 
(LACF) (só em espanhol e inglês)

Le damos la más cordial bienvenida a la página web del XII Foro Latinoamericano de Competencia 
(LACF), que se realizó en la ciudad de Montevideo (Uruguay) los días 16 y 17 de setiembre del 2014 
(só em espanhol e inglês). (Link)
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Octava Cumbre Empresarial China-América 
Latina y el Caribe (só em espanhol e 

inglês) 

La Octava Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, organizada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo junto con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional, el Banco Popular de China, y el Gobierno de la Provincia de Hunan, reunirá el 
próximo 12 y 13 de septiembre a líderes empresariales y funcionarios del alto gobierno de las dos 
costas del pacífico para intercambiar ideas y experiencias en temas estratégicos para la 
identificación de oportunidades de negocios entre las regiones. Adicionalmente, el equipo del BID 
estará facilitando reuniones de negocios uno a uno entre las empresas de ambas regiones. (Link)
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El Banco Interamericano de Desarrollo 
resalta el rol de las PYME lideradas por 

mujeres (só em espanhol e inglês)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) serán 
anfitriones de la Cumbre Anual de la Alianza Global de Bancos para la Mujer (AGB) en su sede de 
Washington, DC. El evento de tres días, que se llevará a cabo entre los días 17 y 19 de septiembre, 
reúne a representantes del sector bancario, gobiernos y la comunidad del desarrollo, para 
intercambiar mejores prácticas y discutir modelos de negocio que ayuden a construir el patrimonio 
de las mujeres a nivel mundial (só em espanhol e inglês). (Link)
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Foro Latinoamericano y del Caribe del 
Carbono mostrará el camino a seguir en el 
financiamiento del Cambio Climático (só 

em espanhol e inglês)

Del 3 al 5 de septiembre el Centro de Convenciones de Compensar en Bogotá será la sede del VIII 
Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono (FLACC). En esta edición se presentarán los últimos 
avances sobre adaptación al cambio climático y las oportunidades de mitigación que se han 
producido a nivel internacional, regional y en cada país (só em espanhol e inglês). (Link)
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BID anuncia finalistas para o Prêmio 
Infraestrutura 360º de 2015

O Banco Interamericano de Desenvolvimento anuncia os doze finalistas do Prêmio Infraestrutura 
360º de 2015. (Link)
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HOEKMAN, Bernard. Supply Chains, Mega-Regionals and 
Multilateralism: A Road Map for the WTO. Londres: CEPR, April 
2014 [80 p.]

Este livro de Bernard Hoekman propõe um roteiro para o avanço da agenda da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), levando em conta as principais mudanças ocorridas no comércio internacional 
desde a sua criação até a atualidade. Em especial, são dadas sugestões para a conclusão da Rodada 
de Doha e para aproveitar melhor a OMC como foro de deliberação.
Por um lado, o autor valoriza positivamente os resultados concretos alcançados na Conferência 
Ministerial de Bali, em dezembro de 2013: entre eles, o Acordo de Facilitação do Comércio e o 
compromisso de desenvolver um plano de trabalho até o final de 2014 para a liberalização do 
comércio no âmbito multilateral.
No entanto, o autor sustenta que as dificuldades para a conclusão da Rodada de Doha em parte se 
explicam pelas mudanças na estrutura e na organização do comércio mundial. Entre estas, a 
modificação principal é o papel fundamental das cadeias globais de valor (CGV), que implica que as 
várias partes do processo produtivo se encontrem localizadas em países diferentes, em função da 
sua vantagem comparativa. Outras mudanças relevantes são os investimentos estrangeiros diretos 
como impulsionadores do crescimento do comércio, do aumento do intercâmbio de serviços, etc.
Em contraste, ele mostra o avanço das negociações fora do âmbito multilateral, por meio de 
acordos regionais de comércio e investimento, tais como os mega-acordos (ver BID-INTAL, 2013).
Hoekman propõe evitar um enfoque fragmentado em que as áreas de negociação discutam 
isoladamente, a fim de compreender os vínculos entre elas. Assim, sugere colocar o foco no 
impacto negativo das várias políticas sobre a operação das cadeias globais de valor (CGV). 
Especialmente o autor destaca como as diferenças entre as regulações internas sobre bens e 
serviços e as políticas de investimento afetam a operação das cadeias de fornecimento. Ao colocar 
ênfase neste ponto, deveria ser reavivado o interesse tanto dos países exportadores envolvidos nas 
cadeias de valor de bens agrícolas como nas de produtos manufaturados. 

Resenhas Bibliográficas
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Por outro lado, o autor propõe a criação de uma plataforma de conhecimento no âmbito da OMC, 
como mecanismo de intercâmbio de informações e de consulta entre os países-membros para 
promover a transparência das políticas aplicadas. Além disso, sugere a necessidade de que o setor 
privado expresse sua visão e forneça dados para ser possível medir o impacto das políticas 
comerciais e de investimentos. Com esta retroalimentação haveria um instrumento para reduzir os 
impactos negativos das políticas regulatórias.
O documento conclui que o papel crescente dos países em desenvolvimento e das CGVs 
modificaram o cenário em relação ao de criação da OMC e do lançamento da Rodada de Doha. 
Neste sentido, muitas das áreas de política importantes (incluindo investimentos, alguns subsídios, 
meio ambiente, compras públicas, proteção de dados e privacidade) não estão na mesa de 
negociação desta Rodada, mas fazem parte dos acordos regionais. O desafio para o autor consiste 
em continuar utilizando a OMC tanto para as áreas que não podem ser desenvolvidas no marco dos 
acordos regionais, como para as que são tratadas nesse âmbito.
A publicação é oportuna devido à falta de consenso para a aprovação pelo Conselho Geral da OMC 
do Protocolo relativo ao Acordo sobre Facilitação do Comércio, cujo prazo venceu no dia 31 de 
julho. Nesse sentido, as sugestões e propostas deste livro podem contribuir para que os países 
redobrem os esforços para chegar a um acordo. Além disso, apesar da dificuldade para o avanço da 
agenda, a OMC continua sendo o espaço de negociação no qual os países em desenvolvimento 
podem influir nos resultados, diferentemente dos acordos regionais, nos quais as assimetrias são 
mais evidentes.

HOEKMAN, Bernard. (2014). Supply Chains, Mega-Regionals and Multilateralism: A Road Map for 
the WTO. London: CEPR. April. Link.

Texto 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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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.

Alerta Bibliográfico
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*La Revista Completa. (2014). Integración y Comercio. 18(38). p. 
1-164.

Título:La Revista Completa
Otros responsables:Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe, INTAL
Serie:Integración y Comercio (2014) ; 18 (38) : p. 1-164
Temas:<ACCESO A LA INFORMACION><ACUERDOS SOBRE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, MSF><ADUANAS><ARMONIZACION DE 
POLITICAS><ASPECTOS SOCIALES><BARRERAS COMERCIALES><COHESION 
SOCIAL><COMERCIO BILATERAL><COMERCIO 
INTERNACIONAL><COMPETITIVIDAD><COOPERACION 
POLITICA><COOPERACION REGIONAL><ECONOMIAS 
REGIONALES><EMPRESAS><ESTADISTICAS><ESTUDIOS DE 
CASOS><EXPORTACIONES><FACILITACION DEL 
COMERCIO><INFRAESTRUCTURA><INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE><INTEGRACION FISICA><INTEGRACION 
FRONTERIZA><LEGISLACION ADUANERA><NARCOTRAFICO><PASOS DE 
FRONTERA><POLITICA COMERCIAL><POLITICA DE 
DESARROLLO><POLITICA FISCAL><POLITICA REGIONAL><POLITICAS 
PUBLICAS EN GENERAL><REGIONALISMO><SECTOR PUBLICO><SEGURIDAD 
INTERNACIONAL><TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION><TERRORISMO><TRANSPORTE DE CARGA><TRANSPORTE 
POR CARRETERA><TURISMO>
JEL:A13; C1; E62; F; F1; F13; F15; F2; F5; F52; H1; H54; L9; L91; L92; O1; 
O18; O4; O54; R1; R11; Y3; Y10
Geográficos:<AMERICA 
LATINA><CARIBE><ARGENTINA><BOLIVIA><CHILE><COLOMBIA><COSTA 
RICA><ECUADOR><ESTADOS UNIDOS><MEXICO>

Bibliografias em destaque do mês
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Resumen:Las barreras arancelarias han disminuido sustancialmente en las 
últimas décadas como consecuencia de las negociaciones comerciales 
multilaterales y los acuerdos regionales de libre comercio. En este 
contexto, otros obstáculos al comercio han adquirido mayor importancia 
relativa. Tal es el caso de los costos de transporte domésticos e 
internacionales (ver, por ejemplo, Mesquita Moreira et al., 2008; y 
Mesquita Moreira, 2013). Dichos obstáculos no se limitan a aquellos 
asociados a la infraestructura física y las regulaciones correspondientes, 
sino que comprenden los derivados de intervenciones públicas diferentes 
a los aranceles y las medidas para-arancelarias de efecto equivalente. En 
este sentido, se destacan las acciones gubernamentales de control sobre 
las transacciones comerciales internacionales. Dichas acciones pueden 
redundar en un aumento de los tiempos de envíos de mercancías y, en 
consecuencia, de los costos respectivos. Estudios recientes sugieren que 
los costos de los pasos fronterizos pueden representar hasta el 15 por 
ciento del valor de los bienes comercializados, y que el 75 por ciento de 
las demoras observadas en los cruces por fronteras pueden atribuirse a 
procesos ineficientes (United Nations Economic Commission for Europe - 
UNECE, 2013). Dichos costos pueden afectar significativamente los niveles 
y los patrones del comercio. La evidencia disponible indica que cada día 
adicional de retraso puede reducir el comercio en más de un 1 por ciento 
y, en el caso de los productos sensibles al tiempo -especialmente aquellos 
sometidos a controles cuarentenarios-, dicho impacto puede ascender 
hasta el 7 por ciento (ver, por ejemplo, Djankov et al., 2010; Hummels y 
Schaur, 2013; Volpe Martincus et al., 2014). Los costos antes mencionados 
cobran una relevancia singular debido al proceso de fragmentación 
espacial de la producción que se ha verificado en los últimos decenios y la 
generalización de prácticas tales como la producción "justo a tiempo" 
("just-in-time manufacturing") y venta minorista racionalizada ("lean 
retailing") ...

Accesos al documento:

H INTEG.COM. [2014] 18, 38 : p. 1-164
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Oyarzún Serrano, L. y Rojas de Galarreta, F. (2013). La Alianza 
del Pacífico en América Latina : ¿Contrapeso regional?. 
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y 
Desarrollo, 8(16), p. 9-30.

Autor:Oyarzún Serrano, Lorena; Rojas de Galarreta, Federico
Título:La Alianza del Pacífico en América Latina : Contrapeso regional?
Serie:Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y 
Desarrollo (2013) ; 8 (16) : p. 9-30
Temas:<REGIONALISMO><GLOBALIZACION><ARCO DEL 
PACIFICO><LIBERALIZACION DEL COMERCIO>

Resumen:La Alianza del Pacífico ha provocado un mayor debate sobre el 
regionalismo latinoamericano. A partir de ello, este artículo aborda su 
creación en un contexto de globalización y nuevo regionalismo. Asimismo, 
explica su emergencia a partir del concepto de contrapeso regional entre 
los ejes Atlántico-Pacífico, incorporando al análisis los intereses e 
incentivos de tipo pragmático-ideológico de los Estados miembro. Con tal 
objetivo, el trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera, se 
mencionan los principales elementos teóricos del regionalismo en un 
contexto de globalización. En una segunda sección, se identifica la 
naturaleza y objetivos de la alianza. En la tercera sección, en tanto, se 
analizan los incentivos de los países miembros y finalmente se estudia su 
potencial relacionamiento con otros actores regionales, en términos de 
competencia y complementariedad.

Accesos al documento:

H CUAD.REL.INT.REG.DES. [2013] 8, 16 : p. 9-30
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*The New Frontier of Competitiveness in Developing Countries : 
Implementing Trade Facilitation. (2014). Geneva: UNCTAD.

Título:The New Frontier of Competitiveness in Developing Countries : 
Implementing Trade Facilitation
Edición:Geneva: UNCTAD, august 2014 [62 p.]
Temas:<FACILITACION DEL COMERCIO><COMPETITIVIDAD><POLITICA 
COMERCIAL><PAISES EN DESARROLLO><PAISES DESARROLLADOS>

Resumen:Since the First Ministerial Conference in 1964, UNCTAD has 
aimed to "promote, within the United Nations family, arrangements for: (c) 
Inter-governmental action for research into improved marketing 
techniques, the organization of trade fairs, the dissemination of market 
intelligence and the simplification of formalities relating to Customs 
procedure, commercial travel, etc." UNCTAD's role in Trade facilitation is 
well detailed. The following report consolidates results from 26 national 
implementation plans (comprise of LDCs, middle income developing 
economies, landlocked countries, and small island economies in Africa, 
Asia, the Caribbean, and Latin America.) to help assess the progress thus 
far achieved in the implementation of the trade facilitation agreement 
(TFA) as negotiated at the WTO. The challenges remaining will be 
examined and addressed. The report is intended to serve as a guidance 
tool for trade facilitation policy makers at the national, regional, and 
multilateral levels in both developed and developing countries ...

Nota de contenido:
Introduction [p. 7]
    A: Trade facilitation in UNCTAD [p. 7]
    B: Goals and methodology [p. 8]
    C: Scope and content [p. 10]
Chapter I: Moving ahead at a variable speed: Level of implementation of 
trade facilitation in developing countries [p. 11]
    A: Linking the implementation and a country's level of development [p. 
11]
    B: Identifying the major non-implemented areas [p. 13]
    C: Identifying the main reasons for non-implementation [p. 20]
    D: Conclusions chapter I [p. 24]
Chapter II: Getting ready to move forward: Implementation priorities and 
time and financial requirements [p. 25]
    A: Identifying the trade facilitation implementation priorities [p. 25]
    B: Estimating implementation times [p. 27]
    C: Assessing the implementation costs [p. 33]
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D: Conclusions chapter II [p. 37]
Chapter III: Getting the right assistance: Expressed needs for special and 
differential treatment [p. 39]
    A: Measures expected to be included in requests for special and 
differential treatment [p. 39]
    B: Needs and priorities in terms of technical assistance and capacity-
building [p. 42]
C: Conclusions chapter III [p. 45]
Chapter IV: Use of specific implementation tools: Customs automations 
systems and national trade facilitation committees [p. 47]
    A: Trade facilitation and customs automation systems [p. 47]
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