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Integração e Facilitação Fronteiriça na 
América do Sul

O interesse em avançar na integração nos seus vários aspectos, incluindo os fluxos de comércio 
intrarregional na América do Sul, exige que a fronteira adquira um novo papel.[1] A cooperação e a 
integração fronteiriças constituem estratégias dos países que têm como meta o desenvolvimento 
integral e sustentável dos territórios, assim como a incorporação dinâmica dos espaços de fronteira 
aos processos de desenvolvimento, cooperação bilateral e integração econômica e social.
Na busca de soluções para facilitar o trânsito transfronteiriço de pessoas e bens, os países da 
região decidiram aperfeiçoar o modelo de controle de fronteiras, avançando rumo à facilitação 
fronteiriça e, mais recentemente, rumo à Gestão Coordenada de Fronteiras (GCF).
Neste contexto, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul 
incorporou ao seu Plano de Trabalho 2014 a realização de uma reunião do Grupo Técnico Executivo 
de Integração e Facilitação Fronteiriça em Buenos Aires nos dias 16 e 17 de outubro. O objetivo da 
atividade foi trocar experiências e compartilhar os avanços e as iniciativas dos países da Unasul 
sobre integração dos territórios da fronteira comum; e identificar linhas de trabalho conjunto no 
âmbito do Cosiplan que visem aprofundar o processo de planejamento territorial indicativo, com 
foco nos espaços de fronteira.

As questões de fronteira na agenda de integração física do Cosiplan

Durante os primeiros dez anos de trabalho da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana IIRSA[2] (2000-2010), as ações desenvolvidas tiveram o objetivo de 
transformar as fronteiras em canais de integração. Este trabalho se inseriu em um dos pilares da 
ação da IIRSA que continua em vigor: os Processos Setoriais de Integração (PSIs). Os PSIs têm 
como objeto identificar os obstáculos normativos e institucionais que impedem o desenvolvimento 
e a operação eficiente da infraestrutura na região. Em função disso, são propostas ações para 
superá-los, ligadas à harmonização de marcos regulatórios. “Facilitação de Passagens de Fronteira” 
foi um dos sete PSIs identificados pela IIRSA. Neste âmbito, foi feito um amplo estudo financiado e 
apoiado tecnicamente pelo Comitê de Coordenação Técnica (CCT)[3] da IIRSA, que permitiu 
determinar a tipologia das passagens de fronteira e as atividades necessárias para melhorar a sua 
operação e ampliar o fornecimento de serviços.[4]
O objetivo de facilitar e modernizar as passagens de fronteira da região ganhou um novo impulso 
com a criação da Unasul, em 2008, e do seu Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan)[5], em 2010. O Plano de Ação Estratégica (PAE) 2012-2022 e a Agenda de 
Projetos Prioritários de Integração (API) são os dois instrumentos que estruturam o trabalho do 
Cosiplan e incorporam a facilitação e a otimização das passagens de fronteira como uma das suas 
prioridades. Em outubro de 2014, 48 dos 579 projetos da Carteira de Projetos do Cosiplan 
envolvem intervenções em passagens e áreas de fronteira (8,3% do total de projetos, com 
investimentos estimados em US$ 879 milhões). Destes 48 projetos, 14 pertencem à Agenda de 
Projetos Prioritários (API), com um total previsto de US$ 553 milhões.
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Na 4ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan (2013), a Argentina e o Chile foram designados 
coordenadores do Grupo Técnico Executivo de Integração e Facilitação Fronteiriça. Neste contexto, 
avançou-se no conceito de fronteira não como lugar de passagem, mas sim como espaço de 
integração e desenvolvimento, com a responsabilidade de planejar o território, projetar sua 
infraestrutura e promover sua execução para colaborar com o desenvolvimento e a integração. Com 
esta perspectiva se amplia o enfoque do trabalho do Cosiplan-IIRSA para “a integração e a 
facilitação fronteiriça”, em busca de linhas de ação para consolidar projetos de desenvolvimento 
fronteiriço, e processos de integração social, política e econômica nas regiões de fronteira.

O interesse em avançar na integração nos seus vários aspectos, incluindo os fluxos de comércio 
intrarregional na América do Sul, exige que a fronteira adquira um novo papel.[1] A cooperação e a 
integração fronteiriças constituem estratégias dos países que têm como meta o desenvolvimento 
integral e sustentável dos territórios, assim como a incorporação dinâmica dos espaços de fronteira 
aos processos de desenvolvimento, cooperação bilateral e integração econômica e social.
Na busca de soluções para facilitar o trânsito transfronteiriço de pessoas e bens, os países da 
região decidiram aperfeiçoar o modelo de controle de fronteiras, avançando rumo à facilitação 
fronteiriça e, mais recentemente, rumo à Gestão Coordenada de Fronteiras (GCF).
Neste contexto, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul 
incorporou ao seu Plano de Trabalho 2014 a realização de uma reunião do Grupo Técnico Executivo 
de Integração e Facilitação Fronteiriça em Buenos Aires nos dias 16 e 17 de outubro. O objetivo da 
atividade foi trocar experiências e compartilhar os avanços e as iniciativas dos países da Unasul 
sobre integração dos territórios da fronteira comum; e identificar linhas de trabalho conjunto no 
âmbito do Cosiplan que visem aprofundar o processo de planejamento territorial indicativo, com 
foco nos espaços de fronteira.

As questões de fronteira na agenda de integração física do Cosiplan

Durante os primeiros dez anos de trabalho da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana IIRSA[2] (2000-2010), as ações desenvolvidas tiveram o objetivo de 
transformar as fronteiras em canais de integração. Este trabalho se inseriu em um dos pilares da 
ação da IIRSA que continua em vigor: os Processos Setoriais de Integração (PSIs). Os PSIs têm 
como objeto identificar os obstáculos normativos e institucionais que impedem o desenvolvimento 
e a operação eficiente da infraestrutura na região. Em função disso, são propostas ações para 
superá-los, ligadas à harmonização de marcos regulatórios. “Facilitação de Passagens de Fronteira” 
foi um dos sete PSIs identificados pela IIRSA. Neste âmbito, foi feito um amplo estudo financiado e 
apoiado tecnicamente pelo Comitê de Coordenação Técnica (CCT)[3] da IIRSA, que permitiu 
determinar a tipologia das passagens de fronteira e as atividades necessárias para melhorar a sua 
operação e ampliar o fornecimento de serviços.[4]
O objetivo de facilitar e modernizar as passagens de fronteira da região ganhou um novo impulso 
com a criação da Unasul, em 2008, e do seu Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan)[5], em 2010. O Plano de Ação Estratégica (PAE) 2012-2022 e a Agenda de 
Projetos Prioritários de Integração (API) são os dois instrumentos que estruturam o trabalho do 
Cosiplan e incorporam a facilitação e a otimização das passagens de fronteira como uma das suas 
prioridades. Em outubro de 2014, 48 dos 579 projetos da Carteira de Projetos do Cosiplan 
envolvem intervenções em passagens e áreas de fronteira (8,3% do total de projetos, com 
investimentos estimados em US$ 879 milhões). Destes 48 projetos, 14 pertencem à Agenda de 
Projetos Prioritários (API), com um total previsto de US$ 553 milhões.

Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan, novembro de 2014.

Gráfico 1. Projetos de passagens de fronteira da Carteira de Projetos do 
Cosiplan por etapas do ciclo de vida

Participação no total de 48 projetos
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O enfoque conceitual da ação do Cosiplan

A integração fronteiriça se refere às relações de áreas vizinhas de países com fronteiras comuns, 
que envolvem desde aspectos espontâneos e informais até relações baseadas em âmbitos legais e 
institucionais (ARCINIEGAS SERNA, 2014). Com este enfoque, as fronteiras não são apenas linhas 
de passagem e sim espaços de integração, onde seus habitantes com características comuns e 
senso de pertencimento ao lugar independentemente da sua nacionalidade compõem uma unidade 
territorial com traços funcionais próprios.[6]
Um problema comum às fronteiras é que elas são vistas como espaços marginais e periféricos, com 
baixa priorização nas políticas nacionais.[7] Os enfoques das administrações nacionais costumam 
limitar a atuação dos governos locais ao seu relacionamento com as autoridades equivalentes dos 
países vizinhos. Por isso, é necessário o fortalecimento das administrações locais, que têm o maior 
conhecimento para trabalhar em conjunto para a melhoria das condições de vida das populações 
transfronteiriças (ARCINIEGAS SERNA, H. 2014). Neste sentido, as comissões ou comitês 
fronteiriços desempenham um papel fundamental, mas seus resultados muitas vezes são lentos 
devido à ampla diversidade de questões a tratar.[8]
Uma experiência relevante neste sentido é o planejamento binacional de integração fronteiriça 
realizado pela Colômbia e pelo Equador a fim de responder aos desafios da Zona de Integração 
Fronteiriça (ZIF). A partir de políticas binacionais, ambos os países apresentaram 15 metas e 
indicadores conjuntos a atingir em 2017, comparando com a linha de base em temas de saúde, 
educação, pobreza, emprego, segurança e conectividade, etc. O plano binacional inclui 
investimentos públicos com recursos dos dois países, com o objetivo de obter economias de escala.
[9]
Por sua vez, a facilitação fronteiriça implica um duplo desafio em relação à segurança e à 
facilitação (MÁRQUEZ FARIÑA; Volpe Martincus, 2014). Por um lado, é preciso que haja um 
controle efetivo que impeça as atividades ilícitas (tráfico de drogas, contrabando, etc.). Por outro, a 
facilitação comercial pode contribuir para reduzir os custos e as demoras do comércio 
internacional, melhorando a competitividade e promovendo as exportações dos países. Este 
assunto ganha relevância no âmbito do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial 
do Comércio, alcançado no chamado Pacote de Bali em dezembro de 2013.
Neste contexto, a Gestão Coordenada de Fronteiras (GCF) se refere a um enfoque coordenado entre 
as instituições públicas nacionais e internacionais para obter maior eficiência na circulação de 
bens e pessoas, garantindo o cumprimento dos objetivos de controle.
A implementação da GCF exige vontade e apoio político, além de recursos técnicos e financeiros, e 
pode ser resumida em uma série de elementos (Gráfico 2).[10]
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Entre eles se destacam, por um lado, a análise e a administração de riscos, concentrando-se nas 
cargas suspeitas e liberando mais rapidamente as de risco baixo. Por outro, a necessidade de 
compartilhar informações de qualidade entre as diversas agências, além da sua interoperabilidade, 
por exemplo, por meio de guichês únicos. Também é importante envolver o setor privado por meio 
de alianças, como os programas de Operador Econômico Autorizado (OEA) para o cumprimento de 
padrões preestabelecidos. Além disso, a coordenação entre agências nacionais e binacionais pode 
contribuir para evitar a duplicação de controles, o que por sua vez exige infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias adequados para as tarefas de controle (incluindo tecnologias de 
informação e comunicação). Um tema relevante da perspectiva do desenvolvimento social é que a 
maior eficiência derivada da GCF exige a busca de possibilidades alternativas para as comunidades 
transfronteiriças que dependem das atividades informais para a sua subsistência.

Um novo impulso ao planejamento territorial nas regiões de fronteira

Na reunião de Buenos Aires, os países decidiram incorporar a integração fronteiriça ao 
planejamento territorial indicativo do Cosiplan, incluindo esta temática no processo de atualização 
da Carteira de Projetos do Conselho. Para isso, é preciso avançar em vários aspectos: aprofundar a 

Fonte: Apresentação de Manuel Márquez Fariña na Reunião do GTE de Integração e Facilitação 
Fronteiriça.

Gráfico 2. Elementos da Gestão Coordenada de Fronteiras (GCF)
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análise e conhecer melhor a situação das fronteiras; definir as dimensões que serão estudadas, 
levando em conta as competências do Cosiplan; determinar a extensão dos territórios fronteiriços 
envolvidos; e aplicar as metodologias de planejamento desenvolvidas pelo Cosiplan.[11]
Além disso, decidiu-se analisar a proposta de aplicar padrões e indicadores de gestão para contar 
com uma visão regional das passagens de fronteira da América do Sul, e assim contribuir para o 
processo de facilitação. Estes são requisitos mínimos ou níveis ótimos de referência que incluem a 
infraestrutura. Os países também avaliarão a experiência de Observatórios de Fronteiras aplicada 
entre a Argentina e o Uruguai, para analisar a possibilidade de estendê-la aos países-membros da 
Unasul.
As ações definidas pelos países nesta questão farão parte do Plano de Trabalho 2015 do Cosiplan-
IIRSA, que será aprovado pelos ministros na 5ª Reunião Ordinária do Cosiplan que se realizará no 
dia 4 de dezembro de 2014 em Montevidéu, Uruguai.

O papel dos organismos multilaterais

As instituições do CCT da IIRSA (BID, CAF e Fonplata) acompanham o trabalho de países e pares de 
países em intervenções concretas em passagens de fronteira (Quadro 1) e programas de integração 
fronteiriça (Quadro 2).[12]

4. Facilitação de Passagens de Fronteira Colômbia-Equador (CAF)

5. Passagens de Fronteira Bolívia (CAF)

6. Passagens de Fronteira Chile-Bolívia (CAF)

3. Cúcuta-San Antonio-Ureña. Estudos para a Passagem de Fronteira da ponte de Villa Silvania 
(Colômbia)-Tienditas (Venezuela) (CAF)

1. Otimização da Passagem de Fronteira Cristo Redentor (BID)

2. Passagens de Fronteira Fluviais Equador-Peru (BID)

Fonte: Apresentação de Gustavo Beliz na Reunião do GTE de Integração e Facilitação 
Fronteiriça.

Quadro 1. Apoio do CCT em projetos de passagem de fronteira, 2011-2013
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Durante a reunião de Buenos Aires, o BID apresentou as vantagens da aplicação da Gestão 
Coordenada de Fronteiras (GCF) para melhorar sua eficiência, e da sua implementação conjunta em 
todas as fronteiras (terrestres, marítimas/lacustres, aéreas, ferroviárias ou interiores) e em todos 
os níveis (nacional, binacional e regional).[13] Como estratégia de implementação de projetos da 
GCF, o Banco se apoia nas estruturas administrativas e técnicas criadas no âmbito de iniciativas e 
acordos regionais, como o Projeto Mesoamérica (PM), a Iniciativa IIRSA e o Cosiplan, e a 
Associação de Estados do Caribe (AEC). Além disso, o BID utiliza a sua capacidade de trocar 
informações com outras instituições financeiras e doadoras a fim de trabalhar de modo coordenado 
para a identificação de necessidades de financiamento nesta matéria em conjunto com os países.
O Banco apoia os países da América Latina e do Caribe na implementação total ou parcial dos 
elementos que compõem a GCF, por meio de operações de investimento e assistência técnica com 
recursos não reembolsáveis. Atualmente, o BID conta com uma carteira de 21 operações que 

9. Plano Desenvolvimento Fronteiriço Argentina-Bolívia (CAF)

8. Plano de Desenvolvimento Fronteiriço Colômbia-Peru (CAF)

7. Passagens de Fronteira Colômbia-Equador (BID)

10. Programa de investimentos para a melhora da integração territorial entre a Argentina e o 
Uruguai (CAF)

13. Nodo Ñeembucú-Rio Bermejo (Fonplata)

12. Nodo Clorinda-Área Metropolitana de Assunção (Fonplata)

11. Estratégia de desenvolvimento e integração do setor sul da zona de integração fronteiriça 
(ZIF) Brasil-Peru 2013-2022 e Plano Operacional ZIF 2013-2014 (CAF)

2. Estudo Binacional de Navegabilidade do Rio Napo (Peru-Equador) (BID)

1. Conectividade Argentina-Chile (BID)

3. Estudo Binacional de Navegabilidade do Rio Morona (Peru-Equador) (BID)

6. Passagens de Fronteira no Peru (Desaguadero, Iñapari-Santa Rosa) (BID)

5. Diagnóstico do Sistema de Passagens de Fronteira do Peru (BID)

4. Estudo Multinacional de Navegabilidade do Rio Putumayo (Peru-Colômbia -Equador-Brasil) 
(BID)

Fonte: Apresentação de Gustavo Beliz na Reunião do GTE de Integração e Facilitação 
Fronteiriça.

Quadro 2. Apoio do CCT em projetos de integração fronteiriça, 2011-2013
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somam US$ 694 milhões e envolvem 14 países da região e recursos não reembolsáveis de mais de 
US$ 15 milhões.
Por sua vez, a CAF apresentou suas iniciativas na região, destacando que para dar passos concretos 
de desenvolvimento fronteiriço é preciso contar com uma visão estratégica da fronteira.[14] A CAF 
dispõe de um Fundo de Cooperação e Integração Fronteiriça (Copif) com recursos de cooperação 
técnica exclusivos para o apoio do desenvolvimento fronteiriço, com três tipos de ação: (i) 
iniciativas que promovem a adoção de uma visão estratégica a médio e longo prazo para garantir 
os objetivos de integração e desenvolvimento humano sustentável na região; (ii) projetos setoriais 
no âmbito das dinâmicas binacionais e das Comissões de Vizinhança; e (iii) iniciativas no âmbito 
de processos de integração regional: Unasul, CAN, Mercosul, Projeto Mesoamérica, Comunidade 
Ibero-Americana, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), Sistema 
Econômico Latino-Americano e do Caribe (Sela) e a Organização Latino-Americana de Energia 
(Olade), principalmente. De 2008 a 2014, o Fundo Copif contribuiu com US$ 7,4 milhões para 57 
operações regionais.

A contribuição do BID-Intal

Durante seus quase 50 anos de trabalho em benefício da integração da América Latina e do Caribe, 
o Intal produziu trabalhos de pesquisa, artigos e estudos relacionados com as passagens de 
fronteira e a integração fronteiriça na América Latina e no Caribe.
Sua contribuição mais recente nesta área é a Revista Integración & Comercio N°38, correspondente 
ao primeiro semestre de 2014. A publicação analisa os desafios e as oportunidades impostos pelas 
fronteiras com relação à segurança e à facilitação.
No seu papel de Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica do Cosiplan-IIRSA, nos últimos 14 
anos o Intal participou ativamente como facilitador das ações empreendidas para a integração e 
facilitação fronteiriça no âmbito regional. O compromisso do Intal permitiu o desenvolvimento e a 
difusão de estudos, a identificação de linhas de ação e a realização de diversos workshops e 
reuniões que contribuíram para a construção de uma visão comum e compartilhada das fronteiras 
entre os países da América do Sul.
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[1] Este texto é de autoria de Alejandra Radl, Rosario Campos e Ignacio Estévez.
[2] O Cosiplan inclui a Iniciativa IIRSA como seu fórum técnico de infraestrutura www.iirsa.org
[3] O Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA é formado pelo BID, CAF e Fonplata. Sua Secretaria funciona 
de modo permanente no BID-Intal.
[4] O estudo chamado “Facilitação do Transporte nas Passagens de Fronteira da América do Sul” foi 
realizado em duas partes: (i) um diagnóstico das passagens de fronteira dos Eixos de Integração e 
Desenvolvimento (foram visitadas 11 passagens de fronteira) a partir do qual se definiu a passagem 
desejável e seus componentes, e se propôs um Plano de Ação. Este estudo foi desenvolvido de 2002 a 2004; 
e (ii) um diagnóstico das seguintes passagens de fronteira: Complejo Cristo Redentor (Argentina - Chile), Fray 
Bentos - Puerto Unzué (Uruguai-Argentina), Ciudad del Este - Foz do Iguaçu (Paraguai-Brasil), Cúcuta - San 
Antonio/Ureña (Colômbia-Venezuela) e Desaguadero (Bolívia-Peru). A partir do diagnóstico foram 
identificadas as intervenções necessárias para melhorar o funcionamento de cada passagem. O estudo foi 
realizado de 2005 a 2009.
[5] O Cosiplan (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento) é a instância da Unasul (União das 
Nações Sul-Americanas) para a discussão política e estratégica a fim de implementar a integração da 
infraestrutura regional dos países da América do Sul. Mais informações sobre o Cosiplan no site 
www.iirsa.org/cosiplan.asp
[6] Ver apresentação de MEZA MONGE, Nilo. “Espacios Regionales Fronterizos: Plataformas de integración”.
[7] Ver apresentação de BASTOS PEIXOTO, Alexandre. “A Experiência do Brasil: a faixa de fronteira”.
[8] Ver apresentação de GONZÁLEZ, Sebastián. “La Integración y Cooperación Transfronteriza: una mirada 
subregional”.
[9] Ver apresentação de VÁZQUEZ, Santiago. “La experiencia de la Planificación Binacional: caso Colombia 
Ecuador”.
[10] Ver apresentação de MÁRQUEZ FARIÑA, Manuel. “Importancia y Retos de una Gestión Coordinada de 
Fronteras”.
[11] Programas Territoriais de Integração (PTI), Metodologia de Avaliação Ambiental e Social com Enfoque 
Estratégico (Ease), Metodologia de Integração Produtiva e Logística (IPrLg), e Metodologia para Incorporar a 
Gestão de Riscos de Desastres (GRD) aos Projetos de Infraestrutura de Integração Regional do Cosiplan–
IIRSA. Link para as metodologias.
[12] Ver apresentação de BELIZ, Gustavo. “La experiencia en Facilitación de Fronteras en IIRSA y Cosiplan”.
[13] Ver apresentação de MÁRQUEZ FARIÑA, Manuel. “Importancia y Retos de una Gestión Coordinada de 
Fronteras”.
[14] Ver apresentação de RODRÍGUEZ, Juan Pablo. “Acciones de CAF en materia de integración fronteriza”.

Bibliografia:

ARCINIEGAS SERNA, H. “Desarrollo regional y local y la cooperación transfronteriza”, em: Revista 
Integración y Comercio Nº 38. Buenos Aires: BID-INTAL, 2014.

CAMPOS, R. “Gestión Coordinada de Fronteras. Conceptos a partir de tres publicaciones”, em: 
Revista Integración y Comercio Nº 38. Buenos Aires: BID-INTAL, 2014.

MÁRQUEZ FARIÑA, M.; VOLPE MARTINCUS, C. “El doble desafío de las fronteras: seguridad y 
facilitación”, em: Revista Integración y Comercio Nº 38. Buenos Aires: BID-INTAL, 2014.
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http://www.iirsa.org/
http://www.iirsa.org/cosiplan.asp
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires14_anexo3_peru.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires14_anexo4_brasil.pdf
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http://www10.iadb.org/intal/icom/38/esp/e_resena.html
http://www10.iadb.org/intal/icom/38/esp/e_home.html
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Comércio e meio ambiente: aspectos 
centrais para a agricultura

De 22 a 25 de setembro foi realizado em San José, Costa Rica, o Workshop Regional sobre Comércio 
e Meio Ambiente para países da América Latina[1], organizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), por meio do Setor de Integração e Comércio (INT) e do Instituto para a 
Integração da América Latina e do Caribe (Intal), pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e 
pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Durante a atividade os 
participantes tiveram acesso a conhecimentos teóricos e aplicados para facilitar a compreensão 
das principais questões de políticas relacionadas à interação entre o comércio e o meio ambiente, 
assim como das disposições da OMC relevantes para o meio ambiente.[2]
Durante o curso foram abordados os principais aspectos conceituais relativos às mudanças 
climáticas e ao seu impacto para o comércio e a produtividade da América Latina. Devido à 
importância da agricultura para a região e, em especial, para a América Central, a discussão se 
concentrou nos desafios que as mudanças climáticas representam para este setor e as janelas de 
oportunidade que os países poderiam aproveitar para o desenvolvimento de produtos amigáveis 
com o meio ambiente.
A seguir resumimos alguns dos principais aspectos do workshop, incluindo aspectos de destaque 
nas políticas implementadas pelo país sede, a Costa Rica.

Impactos das mudanças climáticas na América Latina 

Embora as mudanças climáticas sejam um fenômeno global, há particularidades específicas na 
América Latina, onde as condições geográficas e climáticas e a vulnerabilidade aos efeitos 
extremos intensificam seu impacto. Segundo um estudo recente do BID[3], o aquecimento global 
afeta de 0,5% a 2,5% do PIB na região, e gera impactos físicos como inundações nas cidades 
litorâneas, aumento dos riscos relativos para a produção de alimentos, secas, inundações, aumento 
da frequência de furacões e perda irreversível de biodiversidade, incluídos os sistemas de arrecifes 
de coral.
A urgência de agir para enfrentar as mudanças climáticas decorre da necessidade de evitar que o 
aquecimento global da atmosfera provoque uma elevação de mais de 2 graus Celsius na 
temperatura até 2050 em relação aos níveis da era pré-industrial. No entanto, estimativas do BID
[4] indicam que, se nada for feito, haveria um aumento de 4 graus Celsius até 2050, com impactos 
críticos para o ecossistema terrestre.
Diante deste quadro, os países devem refletir sobre como crescer em um caminho de baixa pegada 
de carbono e conseguir ações de resiliência para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas sem 
perder competitividade. O relatório Um Melhor Crescimento, Um Melhor Clima, dirigido por Felipe 
Calderón, conclui que os próximos 15 anos serão críticos para que os países definam o rumo para 
construir uma economia global de baixo carbono. O trabalho estima que cerca de US$ 90 trilhões 
serão investidos em três setores estratégicos: infraestrutura relacionada com o modelo urbano, uso 
da terra e sistemas de energia (cerca de US$ 6 trilhões por ano). O relatório sugere que um modelo 
de crescimento de baixo carbono é um modelo custo efetivo, já que reduz os custos de enfrentar os 
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impactos negativos das mudanças climáticas e ao mesmo tempo gera uma melhor qualidade de 
vida. Isto exige um enfoque multidimensional, com um grande compromisso político, que promova 
um desenvolvimento sustentável e climaticamente amigável em que os processos de crescimento 
econômico e desenvolvimento social se dissociem do processo de crescimento de emissão de gases 
de efeito estufa (GEE). Para cumprir o desafio de transversalizar a agenda climática em todos os 
setores é preciso contar com coordenação institucional, planejamento de desenvolvimento e 
compromisso político. Neste sentido, as mudanças climáticas são uma discussão de um modelo de 
desenvolvimento, não apenas um tema da agenda ambiental.

Mudanças climáticas e setor agropecuário

A agricultura tem especial importância na América Latina, e particularmente na América Central, já 
que é uma fonte fundamental de recursos econômicos e é chave para a segurança alimentar. 
Quanto aos impactos das mudanças climáticas, o setor já sofre as consequências de temperaturas 
mais altas, alterações nos padrões de precipitação, e aumento da frequência e da magnitude de 
eventos meteorológicos extremos. Isso exige que os países da região adaptem a agricultura às 
mudanças climáticas e se preparem para reduzir seus efeitos. Com esse foco, no âmbito do Sistema 
de Integração Centro-Americana (Sica), foi aprovada em 2010 a Estratégia Regional de Mudanças 
Climáticas, que orientará os países na consolidação de esforços para uma integração regional 
ambientalmente sustentável. Como destaca Kathia Fajardo,[5] do IICA, o setor agropecuário tem 
pela frente quatro grandes desafios. O primeiro é produzir mais alimentos de mais qualidade 
utilizando menos água por unidade de produção e a preços acessíveis. O segundo, proporcionar 
recursos e oportunidades para que a população rural leve uma vida saudável e produtiva, aplicando 
ao mesmo tempo tecnologias limpas que garantam a sustentabilidade ambiental. O terceiro é 
contribuir de forma produtiva para a economia local, nacional e regional. A isso se soma o desafio 
de produzir mais alimentos para garantir a segurança alimentar dos países, já que, segundo 
estimativas, em 2050 o mundo precisará de 50% mais de alimentos do que hoje[6].

O caso da Costa Rica

Há mais de duas décadas, a Costa Rica assumiu um grande compromisso na luta contra as 
mudanças climáticas e foi integrando a agenda climática às suas políticas públicas. Em 2007 o país 
anunciou a sua intenção de ser carbono neutro até 2021 e a partir daí gerou instrumentos legais e 
um âmbito institucional propício para respaldar as políticas ambientais. Em 2010 foi definida a 
Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas (ENCC), com o objetivo de “reduzir os impactos 
sociais, ambientais e econômicos das mudanças climáticas e tirar proveito das oportunidades”.
Promovendo o desenvolvimento sustentável por meio do crescimento econômico, do progresso 
social e da proteção ambiental a partir de iniciativas de mitigação e ações de adaptação, o país 
procura melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e dos seus ecossistemas. Para 
implementar a estratégia foi estabelecido um Plano de Ação que, a partir de um processo de 
planejamento estratégico multissetorial, define atividades e setores prioritários, entre os quais se 
destacam os de energia, transporte e agropecuária para as atividades de mitigação e os recursos 
hídricos e agropecuários para a adaptação.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/15000.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/15000.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14987.pdf
http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-42-06/estrategia-nacional-de-cambio-climatico


Considerando especificamente o setor agrícola, este é responsável por 37% das emissões de GEE 
no país. Além disso, o setor deve enfrentar a maior frequência e intensidade tanto de secas como 
de inundações. A Política Setorial Agropecuária busca obter um sistema agrícola mais sustentável. 
A fim de avançar rumo à meta da neutralidade de carbono, em 2011 foi criada a norma nacional 

US$ 49,62 bilhões (est. 2013)PIB

US$ 9,550 (est. 2013)PIB per capita

4.755.234 (est. 2014)

Área Total

Costa Rica 

População

51,100 km2

Quadro: 1 Aspectos ambientais da Costa Rica

- Mais de 50% do território tem cobertura 
florestal.
- É o único país que conseguiu reverter o 
processo de desmatamento.

Geração elétrica - Mais de 90% da energia elétrica é produzida 
com fontes renováveis.
- O consumo de combustível supera os 50.000
 barris diários.

Gestão do território

Aspectos Ambientais 

Biodiversidade - Alta riqueza: cerca de 5% da biodiversidade 
do mundo.

- Conta com 26,21% do território sob alguma 
categoria de proteção ambiental.

Fontes: IICA e Banco Mundial.
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INTE 12-01-06, que estabelece um sistema de gestão para demonstrar a neutralidade de carbono,
[7] e que pode ser aplicada a empresas que buscam melhorar sua competitividade por meio do 
compromisso com o desempenho ambiental reduzindo suas emissões de gases de efeito estufa 
(GEE).
Atualmente, empresas de café e arroz no país implementam este sistema. Entre elas, destaca-se o 
caso da Coopedota, uma cooperativa formada por 800 produtores e a primeira exportadora de café 
carbono neutro do mundo, que estabeleceu uma série de medidas, como: ensinar os produtores a 
usar fertilizantes de modo mais eficiente, trocar as embalagens de café para 100% recicláveis, 
melhorar a eficiência energética, e reduzir o uso da água nos processos de produção. Como a 
apresentação em vídeo de Tania López nos mostra, o setor agrícola tem pela frente a oportunidade 
de tomar medidas para reduzir a emissão de carbono e aumentar sua competitividade.

O BID está apoiando um projeto de Bem Público Regional denominado “Inventário de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) nas Empresas Exportadoras na América Central” com o objetivo de alinhar 
os países da região para promover exportações de vários setores com uma pegada de carbono 

reduzida ou neutra.
Participam do projeto as agências de promoção de exportações da Costa Rica, Guatemala, 

Nicarágua e República Dominicana.
Os resultados específicos esperados são:

1) Gerar um âmbito normativo regional de referência que seja reconhecido pelos vários 
mercados;

2) Definir fatores de emissão de GEE precisos para determinados setores de exportação;
3) Desenvolver programas de capacitação e divulgação sobre as normas técnicas regionais 

voltados para organizações de promoção de exportações e empresas; e
4) Acompanhar um número limitado de PMEs exportadoras nos processos de inventário de 
GEE, redução das emissões e, se for viável, até a certificação de carbono neutro, a fim de 

documentar e compartilhar essas experiências em nível regional.

Mais informações no seguinte link.

&Prime;Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Empresas Exportadoras da América 
Central&Prime;

Quadro 2: Bem Público Regional
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[1] Texto da consultora Gala Gómez Minujín.
[2] A agenda, a lista de participantes e os documentos apresentados no workshop estão disponíveis no 
seguinte link.
[3] Ver BID, 2013.
[4] Ibidem.
[5] Ver Fajardo, 2014.
[6] Ibidem.
[7] Trata-se de um processo transparente de medição das emissões de carbono (e), o resultado do cálculo 
líquido das emissões menos as reduções e/ou remoções internas (r), menos a compensação (c) é igual a zero.

Bibliografia:

ALFARO, Cynthia. “Programa de apoyo a las PYMES exportadoras para su certificación carbono 
neutral”, presentación en el “Taller Regional sobre Comercio y Medio Ambiente para países de 
América Latina”. San José. Septiembre 2014.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). The Climate and Development Challenge for 
Latin America and the Caribbean: Options for Climate-Resilient, Low-Carbon Development. Abril 
2013.

FAJARDO, Kathia. “Adaptación al cambio climático: importancia para el sector agropecuario y el 
comercio”, presentación en el “Taller Regional sobre Comercio y Medio Ambiente para países de 
América Latina”. San José. Septiembre 2014.

LOPEZ, Tania. “Agricultura: contribución a la CN”, presentación en el “Taller Regional sobre 
Comercio y Medio Ambiente para países de América Latina”. San José. Septiembre 2014.

MEZA, Andrea. “Crecimiento verde: Costa Rica una pequeña economía hacia un modelo de 
crecimiento bajo en carbono”, presentación en el “Taller Regional sobre Comercio y Medio 
Ambiente para países de América Latina”. San José. Septiembre 2014.

Carta Mensal INTAL N° 219 - novembro 2014 - Todos os direitos reservados

  20

Redação

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://publications.iadb.org/handle/11319/456?locale-attribute=es&locale-attribute=en
http://publications.iadb.org/handle/11319/456?locale-attribute=es&locale-attribute=en
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4569


Blocos de Integração
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Semana da Energia da Caricom

De 16 a 22 de novembro foi realizada a Semana da Energia da Caricom (CEW, sigla em inglês), com 
o lema “Obtendo resiliência econômica e climática por meio do desenvolvimento sustentável”. O 
evento, realizado anualmente desde 2011, tem como objetivo criar consciência sobre a importância 
fundamental da energia para o desenvolvimento econômico da região.
Durante o discurso de abertura, o embaixador Gail Mathurin, diretor-geral do Escritório de 
Negociações Comerciais da Caricom, destacou o esforço crescente dos países para aumentar o uso 
de energias renováveis e melhorar a eficiência energética. Este esforço atende ao Plano Estratégico 
da Comunidade do Caribe 2015-2019, aprovado pelos chefes de governo em julho passado, assim 
como à Política Energética da Caricom (CEP) de 2013. O CEP destaca como questões-chave o 
aumento da segurança energética, a sustentabilidade e a factibilidade por meio da diversificação 
do fornecimento de energia, e a gestão da demanda por meio das energias renováveis.
Cabe destacar que os países do Caribe fazem parte da Iniciativa “Energia Sustentável para Todos”, 
uma aliança multissetorial de governos, sociedade civil, setores acadêmico e privado, lançada pelo 
secretário-geral da ONU em 2011, que apoia os países na adoção de tecnologias energéticas mais 
eficientes e no uso crescente de energias renováveis. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
é o elemento de conexão regional para a América Latina e fornece uma plataforma on-line para 
catalisar esforços da região na área da energia sustentável.

Para obter mais informações, acesse o seguinte link.

Caribe
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39ª Reunião do Conselho para o Comércio 
e o Desenvolvimento Econômico

De 3 a 7 de novembro foi realizada a 39ª Reunião do Conselho para o Comércio e o 
Desenvolvimento Econômico (Coted) da Caricom em Turkeyen, Guiana, em que se discutiu o papel 
do setor privado no desenvolvimento econômico regional e se enfatizou a necessidade de envolver 
esse setor nos processos de decisão da Comunidade. Para isso, foi prevista a criação de um 
Conselho de Negócios do Caribe, que articulará o diálogo entre os setores privado e público 
regionalmente. Cabe destacar que no Plano Estratégico da Caricom, aprovado em julho passado, o 
setor privado é considerado um parceiro fundamental para o fortalecimento e a resiliência 
econômica dos países caribenhos.
Outro dos temas de destaque na reunião foi o livre deslocamento de pessoas e a facilitação do 
trânsito. Embora o livre deslocamento de pessoas seja considerado um aspecto-chave para o 
crescimento econômico e social da região, a legislação da comunidade ficou desatualizada diante 
do fluxo migratório que ocorre nos países da região. Por isso foi enfatizada a necessidade de 
modernizar essa legislação para agilizar os procedimentos de migração e fronteira.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “36ª Reunião do Conselho para o Comércio e o Desenvolvimento Econômico 
(Coted) da Caricom”, em: Carta Mensal INTAL N° 201, maio de 2013.

• BID-INTAL. “Plano Estratégico da Caricom”, em: Carta Mensal INTAL N° 216, agosto de 2014.
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Luis Alberto Moreno é condecorado pela 
Sieca

No dia 16 de outubro a secretária-geral da Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana 
(Sieca), Carmen Gisela Vergara, concedeu a Ordem do Jaguar a Luis Alberto Moreno, presidente do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como reconhecimento pela sua contribuição para 
o processo de integração econômica centro-americana.

América Central
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http://www.sieca.int/Noticias/NoticiasMostrar.aspx?SegmentoId=1&NoticiaId=219


Concluída a interconexão elétrica na 
América Central

No dia 29 de setembro ficou pronto o último trecho do Sistema de Interconexão Elétrica dos Países 
da América Central (Siepac). O início das operações do trecho Palmar Norte-Parrita, na Costa Rica, 
implica que seis países da América Central estão interconectados por uma linha transmissora de 
1.800 quilômetros, que inclusive une o México e a Colômbia em cada extremo. Este projeto 
também contempla a criação de um Mercado Elétrico Regional (MER) em que os países centro-
americanos poderão comprar e vender seus excedentes de energia e, assim, reduzir os custos, 
gerando economias de escala e promovendo mais competitividade entre as empresas elétricas.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de dar apoio técnico para a concretização 
do sistema, financiou cerca de 50% do projeto, que consumiu aproximadamente US$ 500 milhões, 
em conjunto com outros organismos internacionais.
O Siepac nasceu como projeto em 1995, quando os governos centro-americanos e da Espanha junto 
com o BID estabeleceram uma cooperação técnica que permitiu desenvolver os estudos de 
viabilidade técnico-econômica e a formulação do Tratado-Quadro do Mercado Elétrico Regional.
O Siepac é um das muitas iniciativas dentro do Projeto Mesoamérica. Outros projetos em 
andamento se referem à infraestrutura das estradas, por meio da criação da Rede Internacional de 
Estradas Mesoamericanas; à integração das telecomunicações, com a criação da Estrada 
Mesoamericana da Informação; e à aplicação do Procedimento Mesoamericano de Trânsito 
Internacional de Mercadorias.

Este vídeo apresenta as características do Siepac, e especialmente da conexão da Costa Rica com a 
rede de transmissão.

Mais informações no seguinte link. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MQzP3yRWYQs&list=UUF1zKBFM20e7nMDZtqVZMYg
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=85


Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Estratégia regional para incentivar as energias renováveis”, em: Carta Mensal 
INTAL Nº 166, junho de 2010.

• BID-INTAL. “A integração física da América Central avança”, em: Carta Mensal INTAL Nº 168, 
agosto de 2010.

• BID-INTAL. “12ª Cúpula Ordinária do Mecanismo de Diálogo e Concertação de Tuxtla”, em: 
Carta Mensal INTAL Nº 171, novembro de 2010.

• BID-INTAL. “Projeto Mesoamérica: interconexões elétricas”, em: Carta Mensal INTAL Nº 178, 
junho de 2011.

• BID-INTAL. “Interconexão elétrica e diversificação da matriz energética centro-americana”, 
em: Carta Mensal INTAL Nº 203, julho de 2013.

• BID-INTAL. “Integração energética na América Central”, em: Carta Mensal INTAL Nº 209, 
janeiro de 2014.

• BID-INTAL. “BID trabalha com o Sieca em novos projetos de integração”, em: Carta Mensal 
INTAL Nº 210, fevereiro de 2014.

• BID-INTAL. “Relançamento da interconexão elétrica entre Panamá e Colômbia
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Integração Centro-Americana: 2ª Rodada 
de Negociações da União Alfandegária e 

Reunião do Comieco

No dia 23 de outubro foi realizada uma reunião do Conselho de Ministros de Integração Econômica 
(Comieco) da América Central em Manágua, Nicarágua, em que foram analisados os avanços na 
integração. Alguns dos principais temas de discussão foram a unificação dos postos de fronteira 
terrestres entre os países da região e a proposta de procedimentos comuns dos trâmites nas 
fronteiras.
Com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Agência dos Estados Unidos 
da América para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) também foram avaliadas medidas de 
facilitação do comércio. Na reunião os ministros aprovaram a proposta do BID com relação ao 
Plano de Ação sobre Facilitação de Comércio e Competitividade.
Além disso, foi revisada a institucionalidade da integração regional com o objetivo de avançar no 
aperfeiçoamento da União Alfandegária.
Outros temas tratados foram a Rota Estratégica da Integração Econômica Regional e questões no 
âmbito do Acordo de Associação entre a América Central. Também foi dada continuidade aos 
compromissos decorrentes do Protocolo de Incorporação do Panamá ao subsistema de integração 
econômica centro-americana, e foram aprovados regulamentos técnicos, além de algumas 
modificações tarifárias.

Na 2ª Rodada da União Alfandegária foram concluídos alguns regulamentos técnicos sobre 
alimentos e bebidas processadas, têxteis e seus produtos, e pesticidas e produtos químicos 
formulados. Também houve avanços em outros regulamentos e na adesão do Panamá ao Tratado de 
Investimentos, Comércio e Serviços. Nas reuniões técnicas, foram harmonizadas seis regras de 
origem.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]; [3]

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Prioridades da integração centro-americana no segundo semestre”, em: Carta 
Mensal INTAL Nº 216, agosto de 2014.

• BID-INTAL. “As negociações extrarregionais e a facilitação do comércio na agenda centro-
americana”, em: Carta Mensal INTAL Nº 218, outubro de 2014.
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http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4315
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4313
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2765:reunion-de-viceministros-de-integracion-economica-centroamericana-&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=43cefbb4-bc30-4464-8f07-af0958ca95c1&lang=pt
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Agenda externa ativa de El Salvador

As recentes negociações de El Salvador com Trinidad e Tobago, por um lado, e com a Venezuela, 
por outro, têm como objetivo tentar reverter o grande déficit comercial da economia centro-
americana com estes sócios, seus principais fornecedores de hidrocarbonetos.
No dia 10 de outubro, depois do encerramento da quarta rodada, o Ministério da Economia de El 
Salvador confirmou a conclusão das negociações com Trinidad e Tobago para fechar um Acordo de 
Alcance Parcial (AAP). O documento contém disposições em matéria de acesso a mercados, regras 
de origem, medidas sanitárias e fitossanitárias, obstáculos técnicos ao comércio, defesa comercial, 
cooperação e solução de controvérsias. Além disso, esses dois países já concluíram a negociação 
de um Acordo de Cooperação no Setor de Turismo e outro de Promoção e Proteção Recíproca de 
Investimentos.
O acordo concede preferências a cerca de 200 linhas tarifárias. Os produtos nos quais El Salvador 
poderia aumentar as exportações para Trinidad e Tobago são plásticos, confecções, papel e 
papelão, alimentos e bebidas, ferro e aço, medicamentos e móveis. Em 2013, o comércio total foi 
de US$ 90 milhões, o que implica uma baixa relevância nos fluxos totais dos dois países, em que as 
exportações de Trinidad e Tobago representaram quase a totalidade das vendas.
Depois do encerramento das negociações foi dado início ao processo de revisão legal, que 
continuará nas próximas semanas até a assinatura do acordo. Este entrará em vigor depois de ser 
aprovado pelo Legislativo de cada país; no caso da economia caribenha, também deverá haver 
aprovação da Comunidade do Caribe (Caricom).
Além disso, de 14 a 16 de outubro foi realizada a primeira rodada para renegociar o AAP que El 
Salvador já tem com a Venezuela. O encontro foi em Caracas, onde se discutiram os textos 
normativos relativos a mercados, regras de origem, procedimentos alfandegários e facilitação de 
comércio, medidas de defesa comercial, medidas sanitárias e fitossanitárias, obstáculos técnicos 
ao comércio, solução de controvérsias e as disposições institucionais. A meta é concluir as 
negociações técnicas em dezembro deste ano.
No dia 25 de setembro, El Salvador e Barbados assinaram um acordo que elimina a necessidade de 
visto para pessoas com passaportes comuns, diplomáticos e oficiais, a fim de promover um maior 
intercâmbio comercial e turístico, além de investimentos. El Salvador também expressou interesse 
em avançar na negociação de um Convênio sobre Transporte Aéreo que favoreça a interconexão e a 
mobilidade de pessoas entre os dois países.

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Segunda rodada de negociações entre El Salvador e Trinidad e Tobago”, em: 
Carta Mensal INTAL Nº 210, fevereiro de 2014.

• BID-INTAL. “Nova rodada de negociações entre Trinidad e Tobago e El Salvador”, em: Carta 
Mensal INTAL Nº 212, abril de 2014.
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=e01e3867-68d6-45c4-9ac8-5804b5322cc0&lang=pt


Guatemala fecha acordo com a Associação 
Europeia de Livre Comércio

Na rodada de negociação realizada na Guatemala nos dias 14 e 15 de outubro, a economia centro-
americana concluiu as negociações para um tratado de livre comércio (TLC) com a Associação 
Europeia de Livre Comércio (Aelc), formada pela Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Este 
acordo faz parte das negociações do TLC do bloco europeu com a América Central. Em junho de 
2013 foram assinados os acordos com a Costa Rica e o Panamá, que entraram em vigor ao longo 
deste ano. Já as negociações com Honduras enfrentam um impasse.
O comércio da Guatemala com os países da Aelc não variou significativamente nos últimos anos: 
em média, foi de cerca de US$ 180 milhões, com de 80% a 90% correspondentes às importações 
que a economia centro-americana faz de produtos dos países europeus (Gráfico 1).

Carta Mensal INTAL N° 219 - novembro 2014 - Todos os direitos reservados

  30

Redação

http://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreements/central-american-states


As importações são compostas por gás de petróleo (dois terços do total), seguido por adubos 
minerais ou químicos e alguns medicamentos. Cerca de 85% das exportações da Guatemala são de 
café, e os 15% restantes correspondem a açúcar e cigarros. 

Fonte: BID-Intal com dados do DataIntal.

Gráfico 1. Evolução do comércio da Guatemala com a Aelc

Em milhões de US$
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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 Nº 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 Nº 187, 
março de 2012.

• BID-INTAL. “Várias frentes nas negociações comerciais externas da América Central”, em: 
Carta Mensal INTAL Nº 190, junho de 2012.

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

• BID-INTAL. “América Central: gestões ativas em matéria comercial”, em: Carta Mensal INTAL 
Nº 195, novembro de 2012.

• BID-INTAL. “América Central: Novos avanços nas negociações comerciais”, em: Carta Mensal 
INTAL Nº 196, dezembro de 2012.

• BID-INTAL. “Costa Rica e Panamá assinaram um TLC com a Aelc”, em: Carta Mensal INTAL 
Nº 203, julho de 2013.
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Nova estrutura da Secretaria-Geral da CAN

No âmbito do processo de reengenharia da Comunidade Andina de Nações (CAN), os ministros das 
Relações Exteriores dos países-membros aprovaram âmbitos de ação prioritários e uma nova 
estrutura da Secretaria-Geral da CAN. Para isso, foi reduzido o número de Comitês e Grupos Ad 
Hoc, de 101 para 27, que trabalharão em áreas de ação prioritárias: pequenas e médias empresas, 
assuntos alfandegários e setor agropecuário, entre outros.[1] Também foi estabelecida uma divisão 
orgânica funcional da Secretaria-Geral, com o estabelecimento das seguintes áreas, consideradas 
fundamentais para o comércio intra e extracomunitário da CAN: Acesso a Mercados, Sanidade 
Agropecuária, Qualidade e Obstáculos Técnicos ao Comércio, Integração Física, Transformação 
Produtiva, Serviços e Investimentos, Assuntos Sociais, Propriedade Intelectual e Áreas Especiais. 
Durante o encontro, a presidência Pro Tempore foi transferida do Peru para a Bolívia, para o 
período 2014-2015.

Novas medidas para facilitar o comércio

Para facilitar e incrementar o comércio entre os países-membros, a Comissão da CAN aprovou 
recentemente duas novas normas comunitárias. Por um lado, a Decisão 798 atualiza a 
Nomenclatura Tarifária Comum dos Países-Membros da CAN, baseada no Sistema Harmonizado de 
Designação e Codificação das Mercadorias da Organização Mundial de Alfândegas (OMA). Por 
outro, a Decisão 799 esclarece questões sobre a origem das mercadorias e dispõe que “as 
autoridades alfandegárias de um país-membro importador não impedirão o desalfandegamento – 
processo feito pela Alfândega para determinar o regime jurídico a que uma mercadoria está 
submetida - das mercadorias quando um produto constar da Nomenclatura de Bens Não Produzidos 
na Sub-Região (NBNP), desvinculando os trâmites de certificação e controle dos certificados de 
origem da mencionada relação”. 

Comunidade Andina
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3529&accion=detalle&cat=NP&title=secretaria-general-de-la-comunidad-andina-cuenta-con-nueva-estructura-organico-funcional
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3532&accion=detalle&cat=NP&title=aprueban-medidas-para-facilitar-e-incrementar-el-comercio-en-la-comunidad-andina


[1] Lista completa dos Comitês e Grupos Ad Hoc no seguinte link.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Reengenharia do Sistema Andino de Integração", em: Carta Mensal INTAL N° 
206, outubro de 2013.

• BID-INTAL. "Reengenharia da CAN: o Parlamento Andino", em: Carta Mensal INTAL N° 211, 
março de 2014.
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Seminário Internacional: “O Mercosul: 
Cenários de Integração”

No dia 20 de novembro foi realizado no Auditório Raúl Prebisch, do Instituto para a Integração da 
América Latina e do Caribe (Intal), o Seminário Internacional “O Mercosul: Cenários de 
Integração”, no qual foi lançado o Informe MERCOSUL N°19 e foram debatidos o contexto 
internacional e as relações externas do Mercosul.
Participaram do encontro diplomatas do Mercosul, dos países-membros do bloco e de alguns dos 
seus principais parceiros comerciais, acadêmicos de renome e representantes do setor privado.
O seminário foi aberto pelo diretor do Intal, Gustavo Beliz, e pelo gerente de Integração e Comércio 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Antoni Estevadeordal, que fez algumas 
reflexões sobre as grandes mudanças ocorridas no cenário internacional e seus desafios para a 
América Latina.

O primeiro painel, moderado por Ricardo Markwald (Funcex, Brasil), contou com a presença de 
Ivan Ramalho, alto representante geral do Mercosul, que analisou os progressos recentes mais 
relevantes do bloco. A apresentação do Informe MERCOSUL N°19 foi feita por Alejandro Ramos 
Martínez, economista sênior do Intal.

Mercosul
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Vera Thorstensen (FGV, Brasil) abriu o segundo painel, em que analisou dois grandes desafios que 
o cenário internacional impõe ao comércio do Mercosul: as mudanças reguladoras decorrentes da 
proliferação de mega-acordos e a reconfiguração internacional da produção e os desalinhamentos 
dos tipos de câmbio em nível mundial. A exposição de Demián Dalle (CEI, Argentina) se concentrou 
no estancamento secular do multilateralismo. O painel foi moderado por Ricardo Rozemberg 
(Unsam, Argentina).

As relações entre o Mercosul e a União Europeia (UE) foram o objeto de análise do terceiro painel, 
moderado por Álvaro Ons (Universidad de la República, Uruguai). Adrián Makuc (Untref, Argentina) 
examinou a evolução e as perspectivas da negociação entre os dois blocos, enquanto o embaixador 

O primeiro painel, moderado por Ricardo Markwald (Funcex, Brasil), contou com a presença de 
Ivan Ramalho, alto representante geral do Mercosul, que analisou os progressos recentes mais 
relevantes do bloco. A apresentação do Informe MERCOSUL N°19 foi feita por Alejandro Ramos 
Martínez, economista sênior do Intal.
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O quarto painel se concentrou no Mercosul e nos processos de integração na América Latina. 
Paulina Nazal (Direcon, Chile) apresentou o ponto de vista da Aliança do Pacífico e destacou as 
principais áreas com potencial de cooperação entre ambos os blocos. Pablo Trucco (Red 
LATN/FLACSO, Argentina) analisou os cenários de integração produtiva na região do ponto de vista 
das empresas translatinas, enquanto Jeremy Harris (BID) avaliou os regimes de origem na região e 
a utilização das preferências comerciais no âmbito dos acordos. O painel foi moderado por 
Fernando González Vigil (Universidad del Pacífico, Peru).

Alfonso Díez Torres, chefe da Delegação da UE na Argentina, analisou como a concretização do 
acordo birregional poderia contribuir para promover o crescimento do Mercosul baseado na 
exportação.
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Os desafios e as oportunidades da relação com a China foram o centro do debate do quinto painel, 
moderado por Fernando Masi (Cadep, Paraguai). Andrés López (Rede Sul/Cenit, Argentina) analisou 
os desafios em matéria de recursos naturais, enquanto Enrique Dussel Peters (Unam, México) se 
concentrou nos investimentos estrangeiros diretos da China na América Latina.
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O encerramento do evento, moderado por Gustavo Beliz, contou com a participação dos 
embaixadores Carlos Bianco (secretário de Relações Econômicas Internacionais, Argentina), 
Everton Vieira Vargas (Brasil) Marcelo Díaz Díaz (Chile) e Guillermo José Pomi Barriola (Uruguai).
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Informe MERCOSUR N° 19 (segundo 
semestre 2013 - primeiro semestre 2014) 

(versão em espanhol)

Desde 1996, o Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe 
do BID (BID-Intal) publica a edição anual do Informe MERCOSUL, com o 
objetivo de documentar os aspectos mais importantes do desenvolvimento 
econômico e comercial desta entidade regional, relatando de modo 
organizado os principais aspectos da sua evolução durante o período do 
estudo. Este Informe Nº 19 corresponde ao segundo semestre de 2013 e 
ao primeiro semestre de 2014. Assim como as edições anteriores, a 
publicação faz parte do amplo leque de atividades realizadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltadas para analisar e 
fortalecer os processos de integração regional e multilateral da América 
Latina e do Caribe, como o do Mercado Comum do Sul (Mercosul), criado 
pelo Tratado de Assunção e assinado em 1991.

Para obter mais informações acesse o Informe MERCOSUR N° 19 (Versão 
em português disponível em janeiro 2015) e a Síntese do Resumo 
Executivo (só em espanhol).
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1º Encontro Setorial de Integração 
Produtiva do Mercosul

Nos dias 20 e 21 de outubro foi realizado em Montevidéu, Uruguai, o 1º Encontro Setorial de 
Integração Produtiva do Mercosul, organizado pela Presidência Pro Tempore Argentina do Grupo 
de Integração Produtiva (GIP) do Mercosul, pelo alto representante geral do bloco, Ivan Ramalho, e 
pelo Centro de Formação para a Integração Regional (Cefir).
No evento foi inaugurado o Centro de Associatividade Empresarial de Montevidéu e representantes 
das indústrias química, plástica, têxtil e metalmecânica de países do bloco se reuniram para 
identificar os potenciais, as dificuldades e os desafios da rede produtiva regional. Usando uma 
metodologia especialmente criada para esse fim, foram exploradas áreas a desenvolver para 
ampliar a integração produtiva no bloco e avançar em uma agenda de trabalho.
Além disso, foram apresentados os resultados do trabalho da Agência Brasileira para o 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) como Unidade Executora do Projeto Focem Auto, que promove 
a integração produtiva por meio do desenvolvimento de capacidades do setor de autopeças. 
Também foram apresentadas as experiências nessa área nas indústrias de brinquedos, produtos 
químicos e petroquímica.
O GIP relançou seu portal www.gipmercosur.org, que reúne informações sobre integração 
produtiva do bloco como os principais instrumentos de apoio existentes nos países-membros, uma 
relação de empresas, publicações sobre o tema, etc. No encontro houve o encerramento do projeto 
de cooperação com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(Aecid).

Mais informações sobre os avanços em integração produtiva no Informe MERCOSUL N°19, 
recentemente publicado pelo BID-Intal.
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Avanços bilaterais entre países do 
Mercosul

Nas últimas semanas houve alguns avanços importantes na integração entre países do Mercosul. 
Primeiro, destaca-se a entrada em vigor do Acordo de Complementação Econômica (ACE) N°69 
entre o Brasil e a Venezuela, que estabelece as normas para liberalizar o comércio bilateral durante 
a adesão deste último país ao bloco. Como foi destacado no Informe MERCOSUL N°19, os ACEs 
assinados entre os membros fundadores do Mercosul e a Venezuela estabelecem esquemas para a 
desoneração de todo o universo tarifário, com exceção do petróleo, da indústria açucareira e da 
automotiva. O comércio automotivo será regido pelas normas do ACE N°59 - assinado pelo 
Mercosul com países da Comunidade Andina quando a Venezuela ainda fazia parte desse bloco - 
até que um acordo específico seja definido para o setor.
Com respeito a esta indústria, deve-se mencionar também que o Brasil e o Uruguai assinaram o 75º 
Protocolo ACE N°2, no qual incorporaram disposições sobre a regulação do intercâmbio automotivo 
bilateral, incluindo as quotas e sua distribuição e o Programa de Integração Progressiva (PIP). 
Neste acordo se estabelece também que a certificação de origem digital terá a mesma validade que 
os certificados em papel, desde que ela seja emitida e assinada eletronicamente por entidades e 
funcionários habilitados. Além disso, ambos os países aprovaram um plano de trabalho para 
aperfeiçoar o acordo no período de agosto de 2014 a julho de 2015. Entre os objetivos se destacam 
a definição de exigências de origem para aumentar o conteúdo regional de autopeças e a 
harmonização de normas técnicas sobre segurança veicular, entre outros temas.
No dia 31 de outubro foi realizada em Assunção, Paraguai, a 15ª Reunião do Grupo Técnico Misto 
de Integração Física Argentina-Paraguai, em que foram analisadas diversas questões bilaterais 
relacionadas à conectividade e à interconexão física entre os dois países.
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Brasil: Medidas de estímulo questionadas 
pela UE perante a OMC

Como não chegou a uma solução satisfatória por meio de consultas, a União Europeia (UE) 
solicitou que a Organização Mundial do Comércio (OMC) faça um painel para examinar algumas 
medidas implementadas pelo Brasil. Segundo o argumento europeu, essas disposições 
proporcionam aos produtores brasileiros vantagens incompatíveis com as regras multilaterais. O 
questionamento se refere especificamente à isenção ou redução do pagamento de impostos 
internos – condicionada ao uso de componentes de origem brasileira - que beneficia os produtores 
locais de carros, bens de informática e telecomunicações e maquinaria, entre outros setores. A UE 
argumenta que estes impostos, somados às tarifas alfandegárias, geram diferenças entre 50% e 
80% nos preços dos produtos importados em relação aos brasileiros.
O Brasil rejeitou a proposta do painel, mas a UE poderá solicitá-lo na próxima reunião do Órgão de 
Solução de Controvérsias da OMC, sem que o Brasil possa se opor.
Ambas as partes utilizaram o sistema de solução de controvérsias da OMC para se questionarem 
mutuamente. Desde a criação do organismo, em 1995, o Brasil apresentou sete reclamações contra 
a UE, enquanto o bloco protestou cinco vezes contra medidas adotada pelo país sul-americano 
(Gráfico 1).
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Medidas comerciais e de estímulo para carros, informática e turismo”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 194, outubro de 2012.

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

Fonte: Elaboração própria com dados da OMC.

Gráfico 1. Disputas entre o Brasil e a UE no âmbito da OMC

Título, número da disputa e ano de início
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Sistema de pagamentos em moeda local 
Brasil-Uruguai e swap Argentina-China

No dia 1º de dezembro entra em funcionamento o sistema de pagamentos em moeda local (SML) 
entre o Brasil e o Uruguai, por meio do qual as pessoas físicas e jurídicas com residência em algum 
dos dois países terão a opção de pagar e receber transações realizadas com contrapartes no outro 
país em moedas locais. Este esquema está previsto na Decisão N°25/07 do Conselho do Mercado 
Comum (CMC), que estabelece o SML para o comércio intrabloco, que será regido por acordos 
bilaterais entre os países-membros (ver Gráfico 1).
O SML entre o Brasil e o Uruguai, além de poder ser utilizado para as operações de comércio de 
bens e serviços, também estará disponível para investimentos diretos e seus rendimentos e ainda 
para transferências unilaterais como pagamento de aposentadorias e pensões, e remessas de 
dinheiro.
Por meio deste sistema, voltado para pequenas e médias empresas e pessoas físicas, as partes 
envolvidas nas operações pagarão e receberão nas suas respectivas moedas, o que reduz os custos 
das transações, ao evitar a utilização de uma terceira moeda (em geral o dólar norte-americano), e 
diminui os prazos de processamento das operações.
É importante mencionar que, embora seu uso seja limitado, existem mecanismos similares na 
região, como o SML entre a Argentina e o Brasil (também no âmbito da Decisão N°25/07) e o 
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) dos países da Associação Latino-Americana 
de Integração (Aladi). Além disso, os bancos centrais do Uruguai e da Argentina assinaram em 2012
 uma carta de intenção para a implementação do SML entre ambos os países.
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Também no âmbito dos acordos financeiros internacionais, os bancos centrais da Argentina e da 
China decidiram ativar o acordo de swap de moedas locais assinado em julho passado. O Banco 
Central da República Argentina (BCRA) solicitou um intercâmbio de moedas locais por um valor 
equivalente a US$ 841 milhões, e cada banco central depositou o equivalente na sua própria 
moeda. Segundo o estipulado neste acordo, que tem validade de três anos, é possível realizar 
intercâmbios adicionais por um valor equivalente a até US$ 11 bilhões. Os dois países tinham 
assinado um acordo similar em 2009, que não chegou a ser ativado.

Obs.: ACE: Acordo de Complementação Econômica. BCB: Banco Central do Brasil. BCRA: Banco 
Central da República Argentina. BCU: Banco Central do Uruguai. Mecon: Ministério de 

Economia (Argentina). MF: Ministério da Fazenda (Brasil), Fonte: Elaboração própria com base 
em dados do BCU.

Gráfico 1. Cronologia do Sistema de Pagamentos em Moeda Local no 
Mercosul
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Países da América Latina exploram alternativas para impulsionar comércio em 
moedas locais”, em: Carta Mensal INTAL N° 153, abril de 2009.

• BID-INTAL. “Maior participação da China na economia mundial: os swaps de moedas”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 153, abril de 2009.

• BID-INTAL. “37ª Reunião do Conselho do Mercado Comum”, em: Carta Mensal INTAL N° 156, 
julho de 2009.

• BID-INTAL. “Acordo de intercâmbio de moedas entre Argentina e Brasil”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 157, agosto de 2009.

• BID-INTAL. “Acordos bilaterais Argentina-Brasil e evolução do Sistema de Pagamentos em 
Moeda Local”, em: Carta Mensal INTAL N° 160, novembro de 2009.

• BID-INTAL. “Sistema de Pagamentos em Moeda Local no Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL 
N° 175, março de 2011.

• BID-INTAL. “Novidades na agenda comercial do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N° 200, 
abril de 2013.

• BID-INTAL. “5ª Cúpula dos Brics e swap de moedas entre Brasil e China”, em: Carta Mensal 
INTAL N° 200, abril de 2013.

• BID-INTAL. “Desafios e iniciativas para a inserção internacional das PMEs na região”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 202, junho de 2013.

• BID-INTAL. “Novas iniciativas para financiamento do comércio”, em: Carta Mensal INTAL N° 
212, abril de 2014.

• BID-INTAL. “China: Convênios bilaterais com países do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N
° 216, agosto de 2014.
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Cosiplan-Unasul: Prevenção e gestão de 
riscos e catástrofes na infraestrutura

No dia 14 de outubro foi realizada em Buenos Aires a Reunião do Grupo Técnico Executivo sobre 
Prevenção e Gestão de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura no âmbito do Plano de Trabalho 2014
 do Cosiplan-Unasul.[1] A gestão de risco de desastres (GRD) faz parte do Plano de Ação Estratégico 
do Cosiplan-IIRSA 2012-2022. O objetivo é elaborar uma metodologia que forneça aos países 
ferramentas e procedimentos claros para prevenir e mitigar os efeitos de catástrofes que afetem as 
infraestruturas sul-americanas, e estabelecer planos de recuperação da conectividade.
A primeira versão da “Metodologia para Incorporar a GRD aos Projetos de Infraestrutura de 
Integração Regional do Cosiplan–IIRSA” foi desenvolvida em 2013. Na reunião de Buenos Aires foi 
apresentada uma versão simplificada da mesma e a versão preliminar do “Manual do Usuário” para 
sua aplicação. A metodologia propõe uma abordagem de três fases:

• Fase 1 “screening”: identifica o objeto de estudo, ou seja, de que infraestrutura se deseja 
conhecer o risco, ou a ameaça a que está exposta, para sua posterior gestão;

• Fase 2 “análise de risco”: inclui quatro passos que permitem conhecer o risco e as medidas 
de mitigação; e

• Fase 3 “administrando o risco”: identifica as opções de ação quando o risco presente em 
determinada infraestrutura já foi estudado.

Na reunião os países decidiram aplicar o Manual do Usuário em forma piloto durante 2015 ao 
Grupo de Projetos 5 “Conexões do Eixo para o Pacífico: Ilo / Matarani - Desaguadero - La Paz + 
Arica - La Paz + Iquique - Oruro - Cochabamba - Santa Cruz” do Eixo Interoceânico Central, zona de 
sombra sísmica, com recursos de Cooperação Técnica do BID. Além disso, decidiu-se atualizar o 
Manual do Usuário em função da experiência do uso piloto. E por último decidiu-se articular e 
trocar informações com outros Conselhos e instâncias da Unasul que estão trabalhando em matéria 
de riscos de desastres por meio da presidência Pro Tempore do Cosiplan e da Secretaria-Geral da 
Unasul. 

UNASUL

Carta Mensal INTAL N° 219 - novembro 2014 - Todos os direitos reservados

  48

Redação

http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=250
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=250
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=230
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/catastrofes_buenosaires14_anexo9_manual_usuario.pdf


[1] A reunião contou com a presença de delegações da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela, da Secretaria-Geral da Unasul, do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA e de 
especialistas setoriais em gestão de risco de desastres do BID.
[2] Cooperação Técnica Regional do BID RG-T2474.

O apoio do BID

Estes trabalhos são realizados sob a coordenação do Ministério de Obras Públicas do Chile e com o 
apoio do BID por meio de uma Cooperação Técnica Regional.[2] Durante a reunião, o BID 
apresentou duas ferramentas desenvolvidas pelo Banco para contribuir para a tomada de decisões 
de política pública em questões de gestão de risco de desastres:

• “Índice de Gestão de Riscos” (IGR): um índice de desempenho que permite medir a 
diferença entre o prejuízo atual e o prejuízo provável se não forem feitos investimentos, 
para melhorar o planejamento de políticas públicas na área de gestão de riscos. O IGR conta 
com quatro eixos com seis indicadores cada um: identificação do risco, manejo de desastres, 
proteção financeira e redução do risco. De acordo com este índice, o desempenho foi 
melhorando em todos os países da região de 1995 a 2013. Embora nenhum deles tenha 
atingido um nível satisfatório, foram registradas melhoras significativas principalmente em 
identificação do risco e manejo de desastres.

• “Índice de Governabilidade e Política Pública” (iGOPP): ferramenta para: (i) diagnosticar as 
condições de governabilidade de um país em GRD, ou seja, se ele tem as condições jurídicas, 
institucionais e orçamentárias para promover a gestão integral do risco de desastres; e (ii) 
monitorar e avaliar reformas de política pública. Ele é composto por 241 indicadores 
binários. Trata-se de um instrumento de pesquisa e não de avaliação ou medição de 
desempenho.
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Panorana Regional e Global
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Aliança do Pacífico e Mercosul avaliam rica 
agenda de integração

Como parte do processo de aproximação entre a Aliança do Pacífico (AP) e o Mercosul, iniciado em 
junho de 2014 na Declaração de Punta Mita, no âmbito da 9ª Cúpula da AP, os ministros das 
Relações Exteriores de ambos os blocos se reuniram duas vezes com o objetivo de avaliar possíveis 
áreas de cooperação birregional.
No dia 1° de novembro foi realizada em Cartagena das Índias, Colômbia, a primeira reunião 
informativa de chanceleres dos países-membros. No dia 24 do mesmo mês, em Santiago, Chile, foi 
promovido o seminário “Diálogo sobre Integração Regional: Aliança do Pacífico e Mercosul”. Na 
ocasião se pronunciaram, entre outros, a presidenta do Chile, os chanceleres de oito países latino-
americanos, cinco ministros e vice-ministros de outras áreas, quatro autoridades máximas de 
organismos internacionais, acadêmicos, representantes do setor privado e de sindicatos. Entre as 
principais conclusões dos dois encontros cabe destacar a necessidade de manter um espaço de 
diálogo entre ambos os blocos.
Nestas reuniões começou a ser identificada uma rica agenda de integração em que se destacam 
temas como acumulação de origem, guichês únicos de comércio exterior, facilitação de comércio, 
cooperação alfandegária, certificação eletrônica, cooperação regulatória, mobilidade de pessoas, 
encadeamentos produtivos, infraestrutura, energia, comunicações, ciência, tecnologia, alianças 
produtivas e internacionalização das pequenas e médias empresas.
O Informe MERCOSUL N°19, recentemente publicado pelo BID-Intal, apresenta informações sobre o 
vínculo entre os dois processos de integração.

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Aliança do Pacífico quer diálogo com Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N° 
214, junho de 2014.

• BID-INTAL. “Aliança do Pacífico e Mercosul: perfis de comércio”, em: Carta Mensal INTAL N° 
215, julho de 2014.

• BID-INTAL. “Mercosul-Aliança do Pacífico: Brasil busca acelerar o livre comércio com 
Colômbia e Peru”, em: Carta Mensal INTAL N° 217, setembro de 2014.
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OMC: Consenso para implementar o 
primeiro acordo multilateral de comércio

Os países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) chegaram a um acordo para 
avançar na implementação dos compromissos assumidos na 9ª Conferência Ministerial do 
organismo, realizada em Bali em dezembro de 2013.
Como destacamos em edições anteriores da Carta Mensal INTAL, o Pacote de Bali deveria ter 
entrado em funcionamento antes de julho deste ano, mas isso não aconteceu por divergências de 
opinião sobre alguns temas-chave. A Índia tinha condicionado a aprovação do Protocolo relativo ao 
Acordo sobre Facilitação do Comércio (AFC) a uma solução que considerasse satisfatória sobre a 
manutenção de estoques públicos para garantir a segurança alimentar.
No início de novembro, os Estados Unidos e a Índia chegaram a um acordo que permitiu destravar 
as negociações. Por isso, no dia 27 desse mês o Conselho Geral da OMC, integrado por todos os 
países-membros, adotou três decisões que permitem seguir em frente.
Primeira: a cláusula de paz (mecanismo pelo qual não é possível questionar os programas de 
segurança alimentar) permanecerá em vigor até que uma solução definitiva nesta matéria seja 
adotada, o que se procura que aconteça antes de 31 de dezembro de 2015 (não de 2017, como 
estava previsto inicialmente).
Segunda: foi adotado o Protocolo relativo ao AFC, que começa a ser operacional. Este protocolo 
deverá ser ratificado por dois terços dos países-membros.
Terceiro: os integrantes da OMC se comprometeram a retomar o mais rápido possível os demais 
itens do Pacote de Bali, incluindo um acordo sobre o programa de trabalho da Agenda de Doha para 
o Desenvolvimento, o mais tardar em julho de 2015.
Além disso, os Estados Unidos e a China chegaram a um consenso sobre alguns pontos que 
poderiam destravar a negociação da versão estendida do Acordo sobre Tecnologias da Informação 
(ITA, sigla em inglês). Diferentemente do acordo de Bali, de caráter multilateral, o ITA é um acordo 
plurilateral que abrange o comércio de produtos de alta tecnologia como computadores, 
equipamentos de telecomunicações, semicondutores e software. Os 80 países-membros (entre eles 
os 28 da União Europeia) respondem por quase a totalidade do intercâmbio mundial destes bens. 
As economias latino-americanas participantes do ITA são Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e República Dominicana.
O acordo foi assinado em 1996 e em 2012 começaram as negociações para incluir novos produtos 
tecnológicos, mas as negociações estavam estagnadas. O entendimento entre os Estados Unidos e a 
China sobre a abrangência do acordo poderia contribuir para reativá-las.
Segundo a OMC, os cálculos preliminares indicam que o comércio anual destes bens pode atingir 
entre US$ 800 bilhões e US$ 1,4 bilhão. Deve-se mencionar que a liberalização no âmbito do ITA 
não beneficia apenas os países que assinam o acordo, mas sim todos os membros da OMC, porque 
a redução de barreiras não pode ter uma base discriminatória. 
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “OMC: Olhando para Conferência de Bali”, em: Carta Mensal INTAL Nº 202, 
junho de 2013.

• BID-INTAL. “De olho na conferência de Bali: países menos adiantados”, em: Carta Mensal 
INTAL Nº 205, setembro de 2013.

• BID-INTAL. “De olho na conferência de Bali: agricultura”, em: Carta Mensal INTAL Nº 206, 
outubro de 2013.

• BID-INTAL. “OMC: Primeiro acordo multilateral de comércio”, em: Carta Mensal INTAL Nº 
208, dezembro de 2013.

• BID-INTAL. “OMC: Facilitação do comércio e segurança alimentar”, em: Carta Mensal INTAL 
Nº 216, agosto de 2014.

• BID-INTAL. “Dificuldades na implementação do Pacote de Bali”, em: Carta Mensal INTAL Nº 
218, outubro de 2014.
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Chile e Índia ampliam acordo comercial

No dia 20 de outubro as delegações comerciais do Chile e da Índia encerraram as negociações em 
Nova Déli para ampliar o Acordo de Alcance Parcial entre ambos, vigente desde 2007. Com isto, os 
países aumentarão a cobertura tarifária de 474 linhas tarifárias para 2.807. Deste total, 1.023 
linhas tarifárias correspondem a preferências outorgadas pela Índia a produtos chilenos e 1.784 
correspondem a preferências do Chile para a Índia. Entre os novos produtos incluídos se destacam 
cereja fresca, cebola, abacate, uva, kiwi, tangerina, pêssego em calda, massa de tomate, cereja em 
conserva, coquetel de frutas, suco de uva e suco de maçã. Além disso, foi melhorado o acesso de 
bens que já estavam incluídos no acordo original, como concentrados de cobre, chapas de madeira, 
farinha de peixe, concentrados de molibdênio, celulose, papel jornal, carne de porco e carne de 
aves.
O aprofundamento do acordo inclui ampliar as margens de preferência tarifária entre 50% e 80% 
no caso da Índia, e entre 80% e 100% no caso do Chile. Além disso, as negociações abrangeram 
questões de regras de origem, medidas sanitárias e fitossanitárias e obstáculos técnicos ao 
comércio.
A Índia é o sétimo principal destino das exportações chilenas, entre as quais se destacam as vendas 
de cobre (92% do total), seguidas por frutas frescas. E a Índia exporta para o Chile combustíveis e 
óleos minerais, pérolas finas naturais ou cultivadas, máquinas, aparelhos e material elétrico, entre 
outros produtos.
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Cúpula de Líderes Econômicos da Apec

Nos dias 10 e 11 de novembro foi realizada em Pequim, China, a 22ª Cúpula de Líderes Econômicos 
do Fórum de Cooperação Econômica Ásia–Pacífico (Apec).[1] Entre os resultados da Declaração se 
destaca o impulso à criação de uma Zona de Livre Comércio Ásia-Pacífico (FTAAP, sigla em inglês). 
A Declaração define quatro planos de ação: um roteiro para a FTAAP; um plano para promover as 
cadeias globais de valor; um acordo para desenvolver inovações, reformas estruturais e 
crescimento; e um plano de conectividade com metas para 2025.
Além disso, os presidentes dos dois países da Apec que estão negociando o Acordo de Associação 
Transpacífica[2] (TPP, sigla em inglês) divulgaram um comunicado no qual determinam aos seus 
ministros e negociadores que a conclusão deste acordo seja tratada como prioridade máxima.
Cabe destacar em ambas as iniciativas a participação de três países latino-americanos (Chile, 
México e Peru) que fazem parte da Aliança do Pacífico.
Uma vez criada, a FTAAP incluiria tanto os Estados Unidos como a China, dois países que 
promoveram diversas iniciativas de integração na Ásia-Pacífico: o TPP e o Acordo de Associação 
Econômica Integral Regional[3] (RCEP, sigla em inglês), respectivamente. Todos os países que 
negociam o TPP fazem parte da Apec, enquanto o RCEP reúne vários membros deste Acordo com 
outros de fora.
O papel crescente dessa região nas negociações de mega-acordos regionais reflete a sua 
importância para o PIB, o comércio e os fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) globais 
(Gráfico 1). As 19 economias do Apec representam 56% do PIB mundial, mais de 40% do comércio 
mundial e cerca de 50% dos IEDs mundiais. Cabe destacar neste sentido a importância neste bloco 
de duas das três “fábricas” em torno das quais a produção é organizada em nível internacional: 
Ásia e América do Norte (a terceira é a europeia). Estas “fábricas” são formadas por economias 
vinculadas por redes de produção industrial e um significativo comércio intrarregional. De fato, o 
comércio intrarregional da Apec representa 57,5% dos fluxos de intercâmbio totais do Fórum.
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Fonte: BID-Intal com dados do FMI (WEO October 2014), OMC e Unctad.

Gráfico 1. Indicadores de acordos selecionados.

% do total mundial. Dados de 2013
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[1] Apec: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, 
Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Tailândia e Vietnã.
[2] TPP: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Cingapura, Estados Unidos, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, 
Peru e Vietnã.
[3] RCEP: Asean (Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Tailândia e 
Vietnã), Austrália, China, Coreia do Sul, Índia, Japão e Nova Zelândia.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Negociaciones de mega acuerdos: ¿Cómo influirán en América Latina?”, en: 
Carta Mensual INTAL N°204, agosto de 2013.

Carta Mensal INTAL N° 219 - novembro 2014 - Todos os direitos reservados

  58

Redação

http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=d556f56e-6ac2-4673-bc1e-e922e4e9ea08&lang=es


Avanços nas negociações transatlânticas

De 29 de setembro a 3 de outubro foi realizada em Washington, Estados Unidos, a sétima rodada 
de negociações do Acordo de Associação Transatlântica sobre Comércio e Investimentos (TTIP, 
sigla em inglês). A União Europeia (UE) e os Estados Unidos avançaram nos trabalhos técnicos dos 
componentes regulatórios, assim como nas negociações sobre alguns temas específicos, como 
acesso a mercados, serviços, ofertas de investimentos, etc. O Quadro 1 sintetiza os principais 
temas abordados nesta rodada.
Como as tarifas que incidem sobre o comércio bilateral são baixas, o maior impacto do acordo 
decorreria da redução das barreiras não tarifárias. O desvio de comércio não seria o único efeito do 
TTIP para os demais países do mundo: a busca de coerência regulatória entre os Estados Unidos e a 
UE e o estabelecimento de novos padrões afetaria as exportações de terceiros, que deverão 
adequar seus produtos às novas regras para ter acesso a estes mercados, aumentando os custos. 
Nos casos em que as normas se tornem barreiras ao comércio para os países que não fazem parte 
do acordo, será difícil recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) quando elas excederem a 
abrangência das regras multilaterais.
Por outro lado, uma das novidades mais relevantes relativas ao TTIP é a recente publicação do 
mandado da UE para as negociações do acordo. O documento, elaborado em junho de 2013, foi 
revelado em outubro último pelo Conselho da UE. Até então tinha sido mantido em sigilo e a 
publicação constitui um sinal de transparência.
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No mandado se estabelecem as diretrizes gerais do acordo, seus objetivos e as bases incluídas em 
cada um dos grandes temas da negociação. Segundo o documento, o TTIP deverá ser “ambicioso, 
abrangente, equilibrado e coerente com as regras e obrigações da OMC”.
Com respeito às questões mais sensíveis para a UE, o mandado determina que as disputas 
investidor-Estado só poderão ser aceitas se os membros da UE estiverem de acordo. Este 
mecanismo, por meio do qual as empresas podem entrar com ação contra os Estados, é utilizado 
em muitos acordos para a promoção e a proteção recíproca de investimentos assinados pelos 
países da UE e pelos Estados Unidos com outros países – principalmente em desenvolvimento - e 
contrasta com o esquema de solução de controvérsias da OMC, no qual somente os Estados podem 
apresentar as reclamações.
O documento estipula também que o acordo deverá reconhecer o desenvolvimento sustentável 
como um objetivo dominante; portanto, todos os compromissos assumidos deverão seguir os 

Fonte: Comissão Europeia.

Quadro 1. Principais temas abordados na sétima rodada de negociação do 
TTIP
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padrões de proteção ambiental, trabalhista e dos consumidores. Neste sentido, as partes deverão 
se comprometer a não reduzir os níveis de observância com o objetivo de atrair investimentos. 
Além disso, deve-se proteger a diversidade cultural e linguística da UE, permitindo que esta e seus 
países-membros implementem políticas para o desenvolvimento destas áreas, especialmente no 
âmbito digital.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 204, agosto de 2013.

• BID-INTAL. “Segunda Rodada do Acordo Transatlântico sobre Comércio e Investimento”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 208, dezembro de 2013.

• BID-INTAL. “As negociações transatlânticas e o cenário futuro para a América Latina e o 
Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N° 209, janeiro de 2014.

• BID-INTAL. “Estados Unidos-União Europeia: quarta rodada de negociações”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 211, março de 2014.

• BID-INTAL. “Quinta rodada de negociações Estados Unidos-União Europeia”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 214, junho de 2014.
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Avaliação de impacto
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Infraestrutura interna dos países e 
exportações: comentários sobre dois 

trabalhos de avaliação de impacto

O objetivo deste texto é comentar dois trabalhos de avaliação do impacto da infraestrutura interna 
dos países sobre o comércio internacional. Uma visão geral do tema está disponível no texto 
publicado na Carta Mensal INTAL Nº 216, que explica o objetivo e as metodologias utilizadas em 
avaliações de impacto. Os estudos resenhados são Vijil e Wagner (2012) e Cosar e Demir (2014).
O primeiro trabalho busca avaliar a efetividade de variáveis com impacto provável sobre o 
comércio: instituições e a infraestrutura vinculada ao intercâmbio (transporte, comunicações, etc.) 
e a implementação da iniciativa de Ajuda ao Comércio (AfT, sigla em inglês). Para isso, realiza uma 
análise empírica em duas etapas baseando-se em um modelo gravitacional, em que a oferta 
exportadora de um país depende do seu tamanho, dos custos internos e do acesso a mercados. O 
estudo usa uma mostra de 116 países em desenvolvimento da Ásia, América Latina e África no 
período 2002-2008. Na primeira etapa, são estudados estes dois canais de transmissão 
(infraestrutura e instituições) sobre o desempenho das exportações; na segunda, é avaliado o 
impacto da iniciativa AfT para os fluxos de intercâmbio.
Dentro da primeira etapa, os autores devem lidar com o problema de endogeneidade por 
causalidade reversa ou variáveis omitidas, decorrente do fato de que os países com melhor 
desempenho exportador podem estar interessados em reduzir os custos internos do comércio, 
derivados da infraestrutura e das instituições. Os autores instrumentam ambas as variáveis, ou 
seja, escolhem variáveis correlacionadas com a infraestrutura e com as instituições, mas não 
diretamente com o desempenho das exportações.
A variável infraestrutura é instrumentada por meio das condições geográficas, dadas pela 
proporção de superfície do país a uma distância de 100 km da costa ou de um rio navegável. A 
variável instituições é instrumentada por meio do número de documentos necessários para 
exportar. Sobre esta variável, é importante destacar que a maior quantidade de documentos 
implica maior tempo necessário para processá-los, mas não é afetada pelo volume exportado.
Os autores concluem que o primeiro canal de transmissão é significativo, mas o segundo, não. 
Também mostram que, considerando seu impacto sobre o desempenho exportador, a infraestrutura 
é tão relevante quanto uma redução de tarifas e medidas não tarifárias.
No segundo passo, os autores incluem os fundos de AfT como variável explicativa do desempenho 
exportador, controlando-o  pelas variáveis infraestrutura e instituições. Os resultados mostram que 
o impacto do componente de infraestrutura de AfT sobre o desempenho exportador é significativo e 
um aumento de 10% nos compromissos de AfT em infraestrutura leva a um aumento do ratio de 
exportações/PIB de 2,34%. 
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Na mesma linha, Cosar e Demir (2014) estudam o impacto da qualidade da infraestrutura interna 
de transporte de um país sobre seu comércio internacional. Eles se concentram em um programa de 
investimento público realizado na Turquia de 2003 a 2012, destinado a melhorar a qualidade das 
estradas do país. O investimento visou expandir a capacidade das estradas existentes, passando de 
duas para quatro pistas, mais do que acrescentar trechos novos. Os indicadores do Logistics 
Performance Index (LPI) do Banco Mundial mostram que houve uma melhora na qualidade da 
infraestrutura e uma redução no tempo de transporte do ponto de partida até a saída do país. O 
trabalho avalia o impacto da melhora nas estradas sobre as exportações das províncias e conclui 
que ele é significativo. O número de destinos é o principal canal por meio do qual a melhora na 
qualidade da infraestrutura opera. Ou seja, essa melhora permite aumentar a quantidade de 
mercados, mas não ajuda as empresas a começarem a exportar nem faz com que as que já 
exportam ampliem as suas vendas para um determinado destino. O trabalho conclui que o efeito 
não é homogêneo entre os setores, mas incrementa mais as exportações de ratio peso/valor maior.
Ambos os trabalhos mostram evidências empíricas do impacto da redução dos custos internos de 
transporte sobre o comércio internacional, e, portanto, da importância dos investimentos em 
infraestrutura de transporte para melhorar o acesso a mercados internacionais dos países em 
desenvolvimento. Cabe ressaltar que dois trabalhos recentes do BID coordenados por Mesquita 
Moreira et al. (2008) e (2013) trazem evidências no mesmo sentido.

Bibliografia:

COSAR, Kerem; BANU, Demir. “Domestic Road Infrastructure and International Trade: Evidence 
from Turkey”, 2014.

MESQUITA MOREIRA, M.; VOLPE MARTINCUS, C.; BLYDE, J. S. Unclogging the Arteries: The Impact 
of Transport Costs on Latin American and Caribbean Trade. Special Report on Integration and 
Trade. Washington: BID, 2008.

______; MOLINA, D. 2013. Muy lejos para exportar: Los costos internos de transporte y las 
disparidades en las exportaciones regionales en América Latina y el Caribe. Estudio Especial sobre 
Integración y Comercio. Washington: BID.

VIJIL, Mariana; WAGNER, Laurent. 2012. “Does Aid for Trade Enhance Export Performance? 
Investigating the Infrastructure Channel”, em: The World Economy, v. 35, n. 7, p. 838-868, 1012.

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Avaliação de impacto em integração e comércio internacional”, em: Carta 
Mensal INTAL N° 216, agosto de 2014.

• BID-INTAL. “Avaliação de impacto e acesso a mercados externos: comentários sobre dois 
trabalhos”, em: Carta Mensal INTAL N° 217, setembro de 2014.
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Setor de Integração e Comércio
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Observatório Instrumentos Jurídicos de 
Integração (IJI) 

Tendência do trimestre agosto-outubro de 2014

No período indicado, a tendência mais relevante foi o avanço registrado no plano das negociações 
comerciais da região com sócios extrarregionais. Destacam-se:

Honduras-Canadá 

• No dia 1º de outubro entrou em vigor o acordo de livre comércio entre Canadá e Honduras.

Chile-Hong Kong

• O acordo, assinado no dia 7 de setembro de 2012, entrou em vigor no dia 9 de outubro.

Panorama 360º 

No trimestre realizaram-se avanços em 12 negociações comerciais (1 nova, 9 avançadas e 2 
concluídas). Além disso, houve atividade relevante em outros acordos em andamento.

Novas negociações 

• México-Turquia: Segunda Rodada de Negociações para a assinatura do Tratado de Livre 
Comércio (TLC) entre o México e a Turquia. No dia 15 de outubro passado iniciou-se a 
segunda rodada de negociações para a assinatura do Tratado de Livre Comércio (TLC) entre 
o México e a Turquia. 
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Negociações avançadas destacadas 

• 26ª Reunião do Grupo de Alto Nível da Aliança do Pacífico: realizou-se no dia 10 de outubro 
no Chile.

• Mercosul–União Europeia: perspectivas do Acordo.
• Acordo Transpacífico (TPP): no dia 10 de setembro encerraram-se os dez dias de reuniões 

em Hanói.
• Sétima rodada de negócios Colômbia–Japão: de 8 a 12 de setembro. Um Tratado de Livre 

Comércio (TLC) poderá ser assinado em 2015.
• Colômbia e Turquia rubricam Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos 

(APPRI): assinado no dia 28 de julho.
• Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá – Associação Europeia de Livre Comércio 

(Aelc/EFTA): cronograma de entrada em vigor do TLC entre o Panamá, a Costa Rica e a 
Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc). 15 de agosto.

• El Salvador e Honduras–Peru: no dia 4 de agosto, Peru e Honduras retomaram as 
negociações para assinar um Tratado de Livre Comércio (TLC) e fomentar o comércio 
bilateral.

Negociações concluídas

• Guatemala-Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, sigla em inglês): encerramento 
das negociações no dia 18 de outubro.

• El Salvador–Trinidad e Tobago: concluíram as negociações para assinar um Acordo de 
Alcance Parcial (AAP) de comércio. 10 de outubro. 
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Atividades destacadas de acordos comerciais

• 17a reunião do Conselho de Ministros da Associação Latino-Americana de Integração 
(Aladi): concluída em Montevidéu, Uruguai, no final de agosto.

• Bolívia-Brasil (ACE 36): no dia 14 de outubro entrou em vigor o 27º Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica N. 36 entre Bolívia e Brasil.

• Brasil-Chile (ACE 35): no dia 14 de outubro entrou em vigor o 56º Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica N. 35 entre Brasil e Chile.

• Brasil–Uruguai (ACE 2): no dia 17 de outubro entrou em vigor o 75º Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica N. 2 (ACE 2).

• Chile–Japão: aprofundamento do Acordo de Associação Estratégica, 1º de outubro.
• Colômbia–Panamá (A 25 TM 29):  A Colômbia retirou o Panamá da chamada lista negra de 

paraísos fiscais, 22 de outubro.
• Colômbia–Venezuela: no dia 1º de agosto a Colômbia e a Venezuela chegaram a um acordo 

para permitir o transporte de carga e passageiros a nacionais dos dois países.
• América Central e União Europeia aprofundaram diálogo político e de cooperação. 

Tegucigalpa, Honduras, 17 de outubro. Ver Declaração Conjunta.
• Sistema da Integração Centro-Americana (Sica): o Sela publicou o estudo Análise dos fluxos 

comerciais entre o Sica e o restante da América Latina e do Caribe.
• Concluiu-se a 6ª Comissão Binacional Permanente México-China, 30 de setembro.
• República Dominicana, América Central - Estados Unidos da América (DR-Cafta): Estados 

Unidos avança com o Caso de Labor Enforcement contra Guatemala, 18 de setembro.
• Sistema Econômico Latino-Americano (Sela) analisou situação na Europa e impacto na 

América Latina e as relações econômicas entre a América Latina e o Caribe e a China, 30 de 
outubro.

• União de Nações Sul-Americanas (Unasul): o ex-presidente Ernesto Samper assinou a ata de 
posse como secretário-geral da Unasul, 11 de setembro de 2014. Cartagena é sede da 10ª 
Reunião de Vice-ministros do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul, 14 de agosto de 
2014.

O IJI é uma compilação de textos normativos, comentários e acompanhamento dos compromissos 
jurídicos e novidades de índole analítica dos diversos processos de integração da América Latina e 
do Caribe. Para saber mais sobre os avanços e novidades de acordos e negociações comerciais 
acesse o IJI.
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Resultados da Convocatória para Projetos 
de Pesquisa e Prêmio Jovens Economistas 

BID-INTAL e REDE SUL

Comunicação de resultados da Convocatória para Projetos de Pesquisa BID-INTAL e REDE SUL

A convocatória foi extremamente bem-sucedida e atraiu mais de uma centena de pesquisadores de 
43 centros acadêmicos de vários países da América Latina.

O BID-INTAL, no âmbito do Setor de Integração e Comércio, e a Rede Sul-Americana de Economia 
Aplicada/Rede Sul* receberam 65 propostas de pesquisa, entre as quais foram selecionados quatro 
projetos correspondentes às áreas temáticas: Cadeias de valor e recursos naturais, Mudanças 
climáticas e integração, Energias renováveis e Padrões e acesso a mercados.

A convocatória recebeu projetos de 159 pesquisadores de 43 instituições de diversos países da 
América Latina e do Caribe: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República 
Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Acesse aqui e conheça os projetos selecionados

Comunicação de resultados do Prêmio Jovens Economistas BID-INTAL e REDE SUL

A convocatória atraiu cerca de 40 jovens economistas de vários países da América Latina.

O BID-INTAL, no âmbito do Setor de Integração e Comércio, e a Rede Sul-Americana de Economia 
Aplicada/Rede Sul* receberam 27 propostas de pesquisa de aproximadamente 40 jovens 
economistas da América Latina e do Caribe (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela).

O prêmio consiste em uma bolsa para desenvolver os projetos nas áreas temáticas “Cadeias de 
valor e recursos naturais”, “Mudanças climáticas e integração” e “Energias renováveis”, e a 
orientação de um pesquisador da Rede Sul-Americana de Economia Aplicada/Rede Sul.

Acesse aqui e conheça os projetos vencedores
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Centenas de empresários internacionais 
participarão do Outsource2LAC na 

Guatemala

O principal evento de outsourcing e offshoring da América Latina e do Caribe aconteceu de 11 a 13 
de novembro. (Link)
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América Latina precisa de melhor 
infraestrutura logística, integração 

regional mais profunda e aparato jurídico 
mais sólido para se tornar ator de 

destaque nas cadeias globais de valor

Novo estudo do BID discute as medidas que as empresas e governantes da América Latina e do 
Caribe podem adotar para diversificar suas exportações, atrair mais investimento estrangeiro e 
aumentar a competitividade internacional. (Link)
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http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2014-10-27/america-latina-em-cadeias-globais-de-valor,10959.html


Outras Atividades do BID
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La CII lanza InvestAmericas, una 
plataforma para impulsar el financiamiento 

a las pequeñas y medianas empresas (só 
em espanhol)

Se presenta en FOROMIC una innovadora iniciativa para poner en contacto a PYME con 
inversionistas locales e internacionales. (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-05/cii-lanza-investamericas,10969.html


Estudio global muestra aumento en 
actividades de energía limpia en naciones 
en desarrollo a través del mundo (só em 

espanhol)

China, Brasil y Sudáfrica muestran gran oportunidades de inversiones para energía limpia. Los 
países en desarrollo representan una gran proporción del crecimiento de inversiones en energía 
limpia a través del mundo, según Climascopio, un estudio publicado hoy. Los resultados sugieren 
que las tecnologías renovables pueden ser igual de competitivas en precio en las regiones de 
naciones en desarrollo como lo son en países más ricos. (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-28/climascopio-2014,10962.html


O México e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento estimulam a inovação em 

tecnologia energética sustentável

O Fundo CONACYT-SENER para Sustentabilidade Energética (FSE) e o programa IDEAS do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciam a chamada de propostas 2014 para 
financiamento de projetos energéticos inovadores no México e na região da América Latina e 
Caribe. (Link)
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http://www.iadb.org/pt/noticias/anuncios/2014-10-27/chamada-2014-de-inovacao-energetica-no-mexico,10949.html


Centro de Documentação INTAL
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KUNAKA, Charles; CARRUTHERS, Robin. Trade and Transport 
Corridor Management Toolkit. Washington, DC: World Bank, 
2014. [411 p.]

Este livro do Banco Mundial constitui um manual de ferramentas para projetos de corredores de 
comércio e transporte, definidos como as rotas que facilitam o movimento de bens e pessoas entre 
regiões e países. Em especial, busca contribuir para a implementação dos projetos de corredores, 
tanto na sua estruturação e na determinação dos seus componentes como na análise do seu 
impacto.
O trabalho destaca que os corredores envolvem múltiplos elementos: não só a infraestrutura de 
transporte, mas também outras dimensões da competitividade, como os marcos legais e 
institucionais, os procedimentos de controle e os serviços logísticos. Por um lado, os corredores 
são muito importantes para que os países sem saída para o mar possam melhorar a sua 
conectividade com os mercados internacionais. Por outro, fornecem um marco territorial para a 
cooperação e a colaboração entre países, bem como para as agências do setor público e privado 
que fornecem infraestrutura e serviços.
Na publicação destacam-se alguns elementos do enfoque de corredores para o desenvolvimento. 
Primeiramente, realça-se a importância da integração produtiva nas cadeias de valor. Em seguida, 
o conceito de “projeto âncora”, que atua gerando vínculos para trás e para a frente, e pode gerar 
uma massa crítica de atividade econômica necessária para tornar os investimentos viáveis.
O livro se divide em três seções. A primeira enfoca o diagnóstico do corredor, baseando-se em 
fontes primárias e secundárias sobre os serviços, a infraestrutura, o marco legal e institucional. O 
objetivo é identificar as restrições e pontos de estrangulamento que restringem a facilitação do 
comércio, os pontos fracos e as oportunidades, assim como calcular indicadores de desempenho 
(volumes, custo, tempo, confiabilidade, segurança).
A segunda seção se concentra nas opções para melhorar o corredor por meio de intervenções 
específicas, tanto investimentos em infraestrutura como modificações nas políticas e regulações 
vinculadas à facilitação comercial. Em cada um dos módulos, são tratados aspectos como a 
administração de fronteiras, as passagens, alfândegas, estradas, transporte ferroviário, marítimo e 
aéreo, operações e acesso a portos, entre outros temas.

Resenhas Bibliográficas
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A terceira seção focaliza a avaliação do impacto dos investimentos, tais como o aumento do 
volume comercializado e a redução dos custos de exportação e importação, determinando se os 
impactos justificam o investimento.
É pertinente destacar a escassa abordagem do trabalho sobre a matéria na América Latina e no 
Caribe, apesar de esclarecer que as maiores intervenções do Banco Mundial foram na África 
Subsaariana, Europa e Ásia.
Neste sentido, deve-se mencionar a complementaridade deste trabalho com a Metodologia de 
Planejamento Territorial Indicativa e os Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID) da Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) nos seus primeiros dez anos de 
trabalho e sua continuidade por meio do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(Cosiplan) da Unasul.
O EID é um espaço multinacional de território que é articulado pela infraestrutura, que facilita o 
fluxo de bens e pessoas, mas também é concebido como um elemento de integração física que 
catalisa o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Neste sentido, o enfoque da IIRSA 
destaca não só os impactos dos projetos de infraestrutura na economia, mas também no meio 
ambiente, no desenvolvimento social, na população local, entre outros aspectos significativos.
Cabe ressaltar que tanto o enfoque do Banco Mundial como o da IIRSA levam em conta, além dos 
aspectos de conectividade física, os normativos e institucionais para melhorar o diagnóstico e a 
identificação de intervenções necessárias.
A contribuição mais significativa do livro do Banco Mundial é a seção correspondente à avaliação 
de impacto, que descreve os métodos possíveis de avaliação econômica. Em síntese, a publicação 
constitui uma fonte de consulta muito apropriada para atores do setor público, do setor privado e 
dos organismos internacionais envolvidos no planejamento territorial e nos corredores de 
transporte e comércio, especialmente nos países em desenvolvimento.

KUNAKA, Charles; CARRUTHERS, Robin. Trade and Transport Corridor Management Toolkit. 
Washington, DC: World Bank, 2014.
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http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=61&menuItemId=67
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=61&menuItemId=67
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=68
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/catalogo.aspx?search=SI&titu=Trade%20and%20Transport%20Corridor%20Management%20Toolkit&titu_tipo=and&orden=1&lang=es


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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* Beliz, G., dir. y Ramos Martínez, A., coord. (2014). Informe 
MERCOSUR número 19 : Segundo semestre 2013 - Primer 
semestre 2014. Buenos Aires: INTAL.

Autor:Beliz, Gustavo, dir.; Ramos Martínez, Alejandro, coord.
Título:Informe MERCOSUR número 19 : Segundo semestre 2013 - Primer 
semestre 2014
Otros responsables:Campos, Rosario; Gayá, Romina; Michalczewsky, 
Kathia; Rozemberg, Ricardo; Makuc, Adrián; Svarzman, Gustavo; Mesquita 
Moreira, Mauricio; Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe, INTAL
Edición:Buenos Aires: INTAL, noviembre de 2014 [141 p.]
Serie:Subregional Integration Report Series MERCOSUR = Informes 
Subregionales de Integración MERCOSUR = Série Informes Subregionais 
de Integraçao MERCOSUL; 19
Temas:<MACROECONOMIA><ECONOMIA INTERNACIONAL><INTEGRACION 
REGIONAL><INTEGRACION ECONOMICA><INTEGRACION 
PRODUCTIVA><NEGOCIACIONES COMERCIALES><RELACIONES 
COMERCIALES><ACCESO A LOS MERCADOS><ACUERDOS REGIONALES DE 
COMERCIO><COMERCIO INTERNACIONAL><COMERCIO 
INTRARREGIONAL><DESARROLLO 
ECONOMICO><ENERGIA><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES><INVERSIO
NES><POLITICA COMERCIAL><REGIONALISMO><TRANSPORTES EN 
GENERAL><TRANSPORTE TERRESTRE><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 
IED><MERCADO COMUN DEL SUR, MERCOSUR><BRICSALIANZA 
BOLIVARIANA PARA LAS AMERICAS, ALBA><CARIBBEAN COMMUNITY, 
CARICOM><UNION EUROPEA, UE><ARCO DEL PACIFICO>
JEL:E; E23; E3; E6; F; F1; F2; F3; F4; F5; F53; H54; O; O1; O11; O13; O2; O3; 
O54

Bibliografias em destaque do 
mês
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Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

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 
el período del estudio. Este Informe Nº 19, corresponde al período 
comprendido entre el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 
2014, 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 general:Nota Técnica BID Nº 719.

Nota de contenido:
Resumen ejecutivo [p. i]
Capítulo I: Escenario internacional y panorama macroeconómico [p. 1]
    A: Escenario internacional [p. 1]
    B: Evolución macroeconómica de los países del MERCOSUR [p. 6]
Anexo I [p. i]
Capítulo II: Evolución del comercio y la Inversión Extranjera Directa [p. 
19]
    A: Evolución del comercio del MERCOSUR [p. 19]
    B: Comercio de los países del MERCOSUR [p. 25]
    C: Flujos de inversión directa desde y hacia MERCOSUR [p. 36]
Capítulo III: Agenda interna [p. 41]
A: Una visión global [p. 41]
    B: Los movimientos en la organización interna del MERCOSUR [p. 43]
    C: Desarrollo de la agenda interna [p. 50]
Capítulo IV: Temas de la agenda comercial bilateral y sectorial [p. 71]
    A: Una visión global [p. 71]
    B: Argentina-Brasil: Acceso a mercados y sector automotriz [p. 72]
    C: Argentina-Uruguay: pasteras y acceso a mercados [p. 77]
    D: Brasil-Uruguay: Avances en instrumentos de integración [p. 78]
    E: Brasil-Paraguay: Comercio, inversiones y cooperación energética [p. 
79]
    F: Uruguay-Paraguay: puertos y ferrocarriles [p. 80]
Capítulo V: Agenda externa [p. 81]
A: Una visión global [p. 81]
    B: La negociación MERCOSUR-Unión Europea [p. 82]
    C: La Alianza del Pacífico (AP) y el MERCOSUR [p. 89]
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    D: La propuesta de creación de una Zona Económica Complementaria 
(ZEC) entre los países miembros del MERCOSUR, el ALBA, CARICOM y 
PETROCARIBE [p. 94]
    E: Los BRICS y el MERCOSUR [p. 96]
    F: El MERCOSUR y la Conferencia Ministerial de la OMC en Bali [p. 99]
    G: El MERCOSUR y los Mega Acuerdos Comerciales Regionales [p. 102]
Bibliografía [p. 105]

Accesos al documento:
HM INTAL-ISI.MERCOSUR 19 [2014]
Documento Electrónico 
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14990.pdf


* Giordano, P., coord. y Ramos, A., col. (2014). Trade and 
Integration Monitor 2014 : Facing Headwinds : Policies to 
support a trade recovery in the post-crisis era = Monitor de 
Comercio e Integración 2014 : Vientos Adversos : Políticas para 
relanzar el comercio en la post-crisis. Washington: BID.

Autor:Giordano, Paolo, coord.; Ramos, Alejandro, col.
Título:Trade and Integration Monitor 2014 : Facing Headwinds : Policies to 
support a trade recovery in the post-crisis era = Monitor de Comercio e 
Integración 2014 : Vientos Adversos : Políticas para relanzar el comercio 
en la post-crisis
Otros responsables:Estevadeordal, Antoni; Galeazzi, Clara; Harris, Jeremy; 
Iannuzzi, Patricia; Michalczewsky, Kathia; Curran, Linda; Campos, Rosario; 
Kobylnik, Andrea; Mazzella, Federico; De Oliveira, Mauro; Crotto, Manuel; 
Skinner, Martha; Osorio, Carolina; Mesquita Moreira, Mauricio; Ramos, 
Bárbara; Lucenti, Krista; Vodusek, Ziga
Edición:Washington: BID, october 2014 [71 p.]
Serie:Trade and Integration Monitor
Temas:<DESARROLLO ECONOMICO><COMERCIO 
INTERNACIONAL><INTEGRACION ECONOMICA><NEGOCIACIONES 
COMERCIALES><FACILITACION DEL 
COMERCIO><EXPORTACIONES><BALANZA DE PAGOS><PRECIOS>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:This report provides a detailed analysis of the principal 
characteristics of LAC's exports during the post-crisis period. The weak 
performance of the export sector stems from a combination of multiple 
variables operating in the global economy and whose future remains 
uncertain. In any case, the trends identified in this analysis represent a 
warning for the region and emphasize the need to support the recovery of 
the export sector. This is particularly true in the area of trade policies, 
where measures to remedy the situation do not rise to the magnitude of 
the challenges. The first section examines the principal characteristics of 
the slowdown in world and regional trade since the middle of 2011. The 
second section provides an overview of the region's trade performance 
between 2012 and 2013, as well as the trends in value and composition of 
the regional export basket in 2013, highlighting the key factors in each 
subregion and country. Additionally, it presents an analysis of the 
evolution of the terms of trade of the region, outlining the deterioration of 
the last two years, as well as the contributions of price and volume 
changes to the trajectory of foreign sales. The third section discusses 
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recent developments in the trade policy sphere, with emphasis on the 
progress of multilateral and regional agreements on trade facilitation.

Nota de contenido:
Prologue [p. vii]
List of Abbreviations [p. ix]
Executive Summary [p. xi]
Introduction [p. 1]
1: The Deceleration of World Trade [p. 3]
·  Weak Global Demand [p. 3]
·  Stagnation of Regional Exports [p. 6]
·  Vulnerability in the Balance of Payments [p. 13]
2: Growth Dynamics and Structure of Regional Exports [p. 15]
·  Export Performance by Country Groups [p. 15]
·  Growing Concentration in the Region's Export Basket [p. 20]
·  Terms of Trade, Export Prices and Volumes [p. 24]
3: Policy Options for Trade Facilitation [p. 31]
·  Progress in Multilateral and Preferential Negotiations [p. 31]
·  Regional Commitments in Trade Facilitation [p. 35]
Conclusions [p. 43]
References [p. 45]
Annexes
·  Methodological Annex 1 [p. 47]
·  Methodological Annex 2 [p. 51]

Accesos al documento:HM BID-INTRADE.BID [2014]
Documento Electrónico
English version. Si no pudo acceder haga click aqui
Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14879en.pdf
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6662/Monitor_2014.pdf?sequence=2
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14879es.pdf


* Blyde, J., coord. (2014). Fábricas sincronizadas : América 
Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor = 
Fábricas sincronizadas : A América Latina e o Caribe na era das 
cadeias globais de valor. Washington: BID.

Autor:Blyde, Juan S., coord.
Título:Fábricas sincronizadas : América Latina y el Caribe en la era de las 
cadenas globales de valor = Fábricas sincronizadas : A América Latina e o 
Caribe na era das cadeias globais de valor
Otros responsables:Volpe Martincus, Christian; Molina, Danielken; Li, Kun; 
Harris, Jeremy; Ribeiro, Thiago Alves; Silva, Tiago Andreotti e; Brown-
Grossman, Flor; Cafaggi, Fabrizio; Domínguez-Villalobos, Lilia; Almeida, 
Lucila Gabriel de; González, Andrea; Hallak, Juan Carlos; Joppert 
Swensson, Luana F.; Meléndez Arjona, Marcela; Monge-González, Ricardo; 
Gross, Clarissa Piterman; Macedo Junior, Ronaldo Porto; Schott, Peter K.; 
Soria Genta, Tatiana; Uribe, Maria José; Zolezzi, Sandro
Edición:Washington: BID, octubre de 2014 [209 p.]
ISBN:978-1-59782-182-7
Temas:<CADENAS DE VALOR><INTEGRACION PRODUCTIVA><DESARROLLO 
INDUSTRIAL><SECTOR INDUSTRIAL><COMERCIO 
INTERNACIONAL><EMPRESAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El surgimiento de las cadenas globales de valor está permitiendo 
que las naciones que se vinculan a ellas se industrialicen a un ritmo 
mucho más acelerado que el que necesitarían desarrollando cadenas 
domésticas completas. Además de crear oportunidades para diversificar la 
producción y el comercio, la participación en estas cadenas globales 
permite que los países capturen algunas de las ganancias asociadas al 
bien manufacturado en la cadena sin tener que poseer habilidades en 
todas sus etapas de producción. A pesar de estos potenciales beneficios, 
muy poco países en América Latina y el Caribe están aprovechando estas 
nuevas tendencias en la organización internacional de la producción. Este 
reporte presenta inicialmente un panorama muy completo del nivel de 
participación de los países de la región en las cadenas globales de valor 
vis à vis otras regiones del mundo. Posteriormente se examinan los 
principales factores que subyacen a las tasas de participación observadas, 
para concluir con una serie de propuestas de política.

Nota de contenido:
Capítulo 1: Consideraciones preliminares: conceptos, tendencias y marcos 
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[p. 1]
·  Cadenas de producción [p. 1]
·  Estrategias de deslocalización [p. 2]
·  Por qué las empresas fragmentan su producción en el extranjero? [p. 3]
·  Qué pueden ganar los países de América Latina y el Caribe? [p. 8]
·  Enormes oportunidades y posibles desafíos [p. 10]
·  La racionalidad de las políticas públicas [p. 13]
Capítulo 2: La participación de América Latina y el Caribe en las cadenas 
globales de producción [p. 17]
·  Evidencia de los índices de comercio intraindustrial [p. 18]
·  Evidencia del comercio en valor agregado [p. 19]
·  Evidencia de los datos de IED [p. 31]
·  Evidencia del comercio en servicios [p. 34]
·  Recapitulación [p. 35]
Capítulo 3: Los motores de la participación en las cadenas globales de 
valor: análisis entre países [p. 39]
·  La sincronización del comercio: el papel de la infraestructura de 
transporte, comunicaciones y logística [p. 42]
·  La desintegración de la producción y la integración de los mercados: los 
acuerdos de integración profunda en funcionamiento [p. 58]
·  La fragmentación de la producción y las fronteras empresariales: Filiales 
extranjeras o proveedores locales? [p. 72]
·  La deslocalización de los servicios: cómo capturar los que son 
intangibles [p. 88]
Capítulo 4: Qué se necesita para integrarse en una cadena global de valor: 
evidencia a nivel de empresas [p. 97]
·  Empresas nada comunes [p. 97]
·  Regularidades empíricas de los estudios de caso [p. 102]
·  Lecciones de políticas que surgen de las regularidades empíricas [p. 
108]
·  Encadenamientos locales [p. 122]
·  Aprovechar sinergias a través de un enfoque coordinado [p. 134]
Capítulo 5: Conclusiones [p. 137]
Capítulo 6: Referencias [p. 147]
Apéndices [p. 167]

Accesos al documento:
338.45 / BLY-FAB / 2014
Documento Electrónico
Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
Versâo em português. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14895es.pdf
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6668/FLagship-2014-PORTUGUES.pdf?sequence=1
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14895pt.pdf


* Organization for Economic Co-Operation and Development, 
OECD; World Trade Organization, WTO; Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. (2014). 
Report on G20 trade measures (mid-may 2014 to mid-october 
2014). Paris: OCDE.

Autor inst.:Organization for Economic Co-Operation and Development, 
OECD; World Trade Organization, WTO; Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD
Título:Report on G20 trade measures (mid-may 2014 to mid-october 2014)
Edición:Paris: OCDE, november 2014 [73 p.]
Temas:<GRUPO DE LOS VEINTE, G20><POLITICA COMERCIAL><COMERCIO 
INTERNACIONAL><COMERCIO DE SERVICIOS><LEGISLACION 
ANTIDUMPING><BARRERAS COMERCIALES><ACUERDOS SOBRE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, MSF>

Resumen:This is the twelfth report on G-20 trade measures. With 
continuing global economic uncertainty and sluggish trade growth, it 
remains of concern that the stock of restrictive trade measures introduced 
by G-20 economies since 2008 has continued to increase during the 
period between mid-may 2014 and mid-october 2014. Prevailing global 
economic conditions mean that this is not a time for complacency in the 
international trading system. The G-20 economies must take decisive 
action to reduce this stock of trade restrictions by showing restraint in the 
imposition of new measures and by effectively eliminating existing ones ...
Accesos al documento:
339.94 / OECD-REP / 2014
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_oct14_e.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14947.pdf


* Las compras públicas como herramienta de desarrollo en 
América Latina y el Caribe. (2014). Caracas: SELA.

Título:Las compras públicas como herramienta de desarrollo en América 
Latina y el Caribe
Edición:Caracas: SELA, septiembre de 2014 [64 p.]
Serie:Relaciones Intrarregionales; 11-14
Temas:<COMPRAS DEL ESTADO><SECTOR PUBLICO><POLITICA DE 
DESARROLLO><PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PYMES><ACUERDOS 
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COMPETENCIA><FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO><FORMACION 
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Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El objetivo principal del presente estudio es reflejar el panorama 
actual de las compras públicas en América Latina y el Caribe como 
instrumento de desarrollo nacional. El documento está organizado en 
cuatro capítulos. El I capítulo analizará la importancia de las compras 
públicas, como actividad de Estado, en el Producto Interno Bruto (PIB) de 
los países de la región. El concepto de compra pública ha evolucionado 
hasta llegar a entenderla como una herramienta de desarrollo que permite 
incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso 
económico general, y generar no sólo egresos al Estado, sino buena parte 
del dinamismo de la economía nacional, con efectos en la generación de 
empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo. El 
Estado, a través de su poder de compra, puede influir en el desarrollo 
sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y 
servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos 
...

Nota de contenido:
Introducción [p. 7]
I: Las compras públicas y su impacto en la economía nacional [p. 9]
    1: Las compras públicas como herramienta de desarrollo: el Estado 
como principal comprador [p. 9]
    2: PYMES: el principal proveedor potencial del Estado [p. 13]
II: Iniciativas internacionales [p. 14]
    1: Instrumentos multilaterales [p. 14]
    2: Red Interamericana de Compras Gubernamentales [p. 18]
    3: Compras Públicas Sustentables [p. 18]
    4: Iniciativas extrarregionales de integración [p. 20]
    5: Las compras y la banca al desarrollo [p. 21]
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III: Las compras públicas en el contexto de la integración regional [p. 22]
    1: Acuerdos Regionales de Libre Comercio [p. 22]
    2: Mecanismos y esquemas de integración regional [p. 25]
    3: Agricultura familiar: aporte rural al desarrollo [p. 28]
IV: Procedimientos nacionales de los sistemas de compras públicas [p. 29]
    1: Estado de la normativa en América Latina y el Caribe [p. 30]
    2: Transparencia [p. 31]
    3: Política de competencia [p. 33]
    4: El gobierno electrónico [p. 34]
    5: Cooperación técnica y formación profesional [p. 39]
6: Desastres naturales [p. 40]
    7: Experiencias de sistemas nacionales [p. 40]
Conclusiones y recomendaciones [p. 55]
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Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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Esta Carta Mensal é publicada no formato pdf para ser consultada de maneira gratuita na página do 
BID-INTAL na internet.
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