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Medidas Sanitárias e Fitossanitárias:
desafios para a América Latina
De 17 a 20 de novembro foi realizado em Montevidéu, Uruguai, o Workshop Regional BID-OMC
sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) para países da América Latina.[1] O curso foi
organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Setor de Integração
e Comércio (INT) e do seu Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal), e pela
Organização Mundial do Comércio (OMC).
A atividade permitiu que funcionários governamentais da região (dos ministérios de agricultura,
comércio e de agências de sanidade) aprofundassem conhecimentos e realizassem exercícios
práticos sobre o Acordo MSF, os elementos de Facilitação do Comércio desse Acordo, o trabalho
das “Três Organizações Irmãs” (CIPF, Codex e OIE), como também sobre os mecanismos de
assistência técnica e financiamento disponíveis em matéria de MSF (Veja programa do curso).
Acordo e Comitê MSF no âmbito da OMC
Na primeira parte do workshop os funcionários da OMC destacaram alguns aspectos do Acordo MSF
e o trabalho do Comitê MSF. O Acordo MSF no âmbito da OMC tem o objetivo duplo de proteger a
saúde das pessoas e dos animais e preservar os vegetais e, ao mesmo tempo, evitar os obstáculos
desnecessários ao comércio internacional.
Entre os princípios do Acordo se destacam:
• Fundamentação científica das medidas.
• Não discriminação injustificável entre origem nacional e estrangeira.
• Harmonização com as normas internacionais das “Três Organizações Irmãs”:
ƕ a Comissão Mista do Codex Alimentarius (Codex) para a inocuidade dos alimentos;
ƕ a Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária da FAO (CIPF) para a sanidade
vegetal; e
ƕ a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).
• Equivalência: atingir o mesmo nível de proteção com medidas diferentes.
• Regionalização: o reconhecimento de zonas livres de pragas ou doenças, que podem ser
parte ou a totalidade de um ou de vários países.
• Transparência: a exigência da notificação de novas medidas que afetem ao comércio.
O Comitê MSF tem o objetivo de garantir a aplicação do Acordo e é o fórum de consultas e
negociações sobre medidas concretas que afetam o comércio. Os países podem fazer colocações de
suas preocupações comerciais específicas perante este Comitê, no qual as decisões são tomadas
por consenso. Por outro lado, deve-se destacar o papel crescente dos padrões privados, que ao
contrário das MSF que são adotadas pelos governos, são desenvolvidos por atores privados como
as cadeias de supermercados. Apesar de poderem promover as boas práticas agrícolas, eles
colocam desafios para os países exportadores de agroalimentos, já que é criada uma multiplicidade
de normas, mais prescritivas que as oficiais e com limitada transparência e processos de consulta.
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A situação dos serviços quarentenários da América Latina
Durante o curso, Oscar Camacho apresentou os resultados de um estudo de 2013 financiado pelo
BID com o objetivo de avaliar o desempenho e identificar oportunidades de melhora das agências
de controle fitozoossanitário de 18 países da América Latina, em particular sobre a gestão do
controle quarentenário nas fronteiras. Entre as recomendações do estudo se destacam:
• A implementação de processos para conseguir a maior eficiência no controle, mantendo a
facilitação fronteiriça.
• A busca de coordenação com outros organismos de controle de fronteira, especialmente as
alfândegas.
• A necessidade de realizar uma articulação público-privada.
Por sua vez, Camacho apresentou a experiência do Chile relativa ao controle fitozoossanitário nas
fronteiras.
Vínculos entre Acordo sobre Facilitação do Comércio e Acordo MSF
Durante o Workshop foram abordados os vínculos entre os Acordos MSF e sobre Facilitação do
Comércio (AFC). O Acordo MSF constitui um âmbito multilateral de princípios e normas para guiar
o desenvolvimento, a adoção e o cumprimento de MSF que possam afetar o comércio internacional.
Por sua parte, o AFC busca reduzir os custos de transação associados ao comércio internacional,
simplificando os procedimentos alfandegários para que os bens circulem pelas fronteiras de forma
mais eficiente. A vinculação entre ambos decorre de que a aplicação de MSF pode resultar em
maiores custos de transação e demoras no comércio internacional. Em primeiro lugar, o Acordo
sobre FC estabelece que os membros devem proceder à liberação das mercadorias perecíveis no
prazo mais breve possível,[2] o que poderia prejudicar o direito dos membros de adotar medidas
MSF. Em segundo lugar, o Acordo sobre FC impõe a obrigação de publicar prontamente as
restrições ou proibições em matéria de importação, exportação ou trânsito;[3] por sua vez, nas MSF
vigoram as disposições em matéria de transparência. Cabe destacar que os possíveis conflitos
entre os dois são abordados nas Disposições Finais do AFC, que estabelece que “nada do disposto
no presente Acordo será interpretado no sentido de reduzir os direitos e as obrigações dos
Membros em virtude do Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio e o Acordo sobre a
Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias”.[4]
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Apoio à facilitação do comércio agropecuário
Durante o curso, as instituições apresentaram as atividades específicas que desenvolvem sobre
MSF.
• A OMC realiza atividades de assistência técnica aos membros para reforçar os
conhecimentos e a capacidade de participar do trabalho do Comitê MSF, como também para
compreender, implementar melhor e se beneficiar das disposições do Acordo.
• O Fundo para a Aplicação de Normas e o Fomento do Comércio (STDF, sigla em inglês) é
uma iniciativa conjunta destinada a proporcionar ajuda e recursos aos países em
desenvolvimento para reforçar sua capacidade de aplicação das normas, diretrizes e
recomendações sanitárias e fitossanitárias internacionais, com o objetivo de melhorar sua
situação no tocante à saúde das pessoas e dos animais e à conservação das plantas, e assim
poderem ter acesso aos mercados e se manterem neles.
• O BID realiza diversas iniciativas para o desenvolvimento de capacidades MSF na ALC (veja
vídeo de entrevista a Juliana Salles Almeida).[5] Precisamente, o curso mencionado faz parte
do “Programa de Capacitação em Integração e Comércio” do Setor de Integração e Comércio
do BID, por meio do qual são oferecidos workshops dirigidos a funcionários governamentais
da região ministrados por especialistas do BID e da OMC; nesta ocasião, também em
coordenação com as “Três Organizações Irmãs”.[6] Além disso, o BID fornece empréstimos e
cooperações técnicas com componentes de MSF, tanto nacionais quanto regionais, assim
como pesquisas e publicações sobre o tema. Além disso, desenvolveu dentro do sistema de
bancos de dados INTradeBID um módulo correspondente a MSF, que inclui: (i) os aspectos
contemplados no Capítulo MSF dos acordos que envolvem países da ALC; (ii) as
preocupações comerciais específicas enviadas ao Comitê MSF da OMC que envolvem países
da região; (iii) padrões privados; (iv) guias para exportar; e (v) as causas de exportações
regionais rejeitadas na fronteira pelos Estados Unidos, pela UE e pela Austrália.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Seminário sobre medidas sanitárias e fitossanitárias para países da América
Latina”, em: Carta Mensal INTAL Nº 142, maio de 2008.
• BID-INTAL. “Medidas Sanitárias e Fitossanitárias: oportunidades e desafios para a América
Latina e o Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N° 213, maio de 2014.

[1] Este texto foi realizado por Rosario Campos, com a colaboração de Verónica Toscani.
[2] Parágrafo 9 do artigo 7.
[3] Artigo 1.
[4] Parágrafo 6.
[5] Veja apresentação de Juliana Salles Almeida.
[6] Estes cursos também foram realizados no Chile em 2012, Barbados em 2011, Peru em 2010 e Paraguai em
2008.
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Alianza del Pacífico

Aliança do Pacífico participa da COP-20
Em 9 e 10 de dezembro de 2014 foram realizadas a 20ª Conferência das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 20) e a 10ª Conferência das Partes do
Protocolo de Quioto (CMP10), em Lima, Peru. Os presidentes dos quatro países da Aliança do
Pacífico (AP) apresentaram a Declaração relativa a mudanças climáticas, em que destacaram a
vontade da AP de adotar medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e ao
desenvolvimento sustentável, por meio de troca de experiências, colaboração técnica e
transferência e integração tecnológica.
Além disso, em 27 e 28 de novembro, funcionários dos países do bloco participaram de um
workshop em Lima para criar a primeira fase de um projeto que instrumentará políticas públicas
em matéria de produção e consumo sustentável (PeCS). Em especial, busca-se fomentar as compras
públicas sustentáveis, impulsionando os setores produtivos com processos de produção mais
limpos.
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Caribe

Cúpula Caricom-Cuba
No dia 8 de dezembro foi realizada em Havana, Cuba, a 5ª Cúpula da Comunidade do Caribe
(Caricom)-Cuba. O encontro contou com a participação dos Chefes de Governo e Chanceleres de
Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica,
São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago.
Na Declaração final as partes manifestaram o compromisso de continuar fortalecendo suas relações
de cooperação nas áreas de saúde, educação, mudanças climáticas e de melhorar a infraestrutura
aérea e marítima para melhorar a conectividade entre os países. Além disso, destacaram a
importância de trabalhar juntos para avançar na integração econômica e política no âmbito da
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).
A Cúpula é realizada a cada três anos, desde 2002, com o objetivo de colaborar para o avanço do
desenvolvimento sustentável dos países e enfrentar as vulnerabilidades que esses países
apresentam como Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID), em particular nos
âmbitos do meio ambiente e da economia.
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América Central

Sentença do tribunal arbitral sobre a
controvérsia entre Costa Rica e El Salvador
O Tribunal Arbitral formado para resolver a controvérsia colocada pela Costa Rica contra El
Salvador sobre a não aplicação das preferências tarifárias no âmbito do Tratado de Livre Comércio
entre a América Central, a República Dominicana e os Estados Unidos (DR-CAFTA, sigla em inglês),
emitiu sentença em novembro. No entanto, a resolução desta divergência entre os dois Estados, a
primeira que tramita sob o DR-CAFTA, deu lugar a diferentes interpretações da sentença por cada
uma das partes.
Segundo o Ministério do Comércio Exterior da Costa Rica, o Tribunal Arbitral resolveu que as
exportações costarriquenhas amparadas pelo DR-CAFTA devem receber as preferências tarifárias
estabelecidas nesse instrumento no momento de entrar no mercado salvadorenho. No entanto,
segundo o governo de El Salvador, a sentença do Grupo Arbitral determinou que não existe nada
que permita deduzir que todas as obrigações contidas no Tratado devam ter o mesmo alcance nas
relações comerciais entre todas e cada uma das Partes.
A resolução desta divergência é importante levando em conta que El Salvador é o nono destino das
exportações da Costa Rica e representa 3% de suas vendas externas totais, e que, por sua vez, a
Costa Rica é o sétimo país mais importante para as compras salvadorenhas, e representa 3% das
importações totais. Alguns dos produtos costarriquenhos afetados são atum, pneus e sucos
concentrados. No caso do atum, 13% do total que a Costa Rica exporta desse produto têm como
destino El Salvador; no caso dos pneus a porcentagem é de 4%, e nos sucos apenas 1%.[1] Pelo
lado salvadorenho, a Costa Rica é o principal fornecedor de atum (80% das importações do
produto); e nos casos dos pneus e dos sucos a oferta costarriquenha cobre 12% e 4% de cada
mercado, respectivamente. Alguns desses produtos são elaborados sob o regime de zona franca,
aos quais El Salvador aplica entre 10% e 15% de tarifas.
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A controvérsia havia começado no final de 2013 quando o governo da Costa Rica solicitou a
realização de consultas a El Salvador, alegando que esse país não aplicava as preferências
acordadas no DR-CAFTA a produtos importados da Costa Rica. Em abril de 2014 solicitou-se o
estabelecimento do painel arbitral, e nos meses seguintes as partes fizeram intercâmbio de
escritos. A partir de agora os países deverão trabalhar de forma conjunta para implementar a
resolução do Tribunal Arbitral.
Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “CAFTA: Costa Rica solicita consultas a El Salvador porque o país não aplicou
preferências tarifárias aos seus produtos”, em: Carta Mensal INTAL Nº 206, outubro de
2013.
• BID-INTAL. “CAFTA-DR: grupo arbitral definirá diferença sobre a aplicação de certas tarifas
de El Salvador à Costa Rica”, em: Carta Mensal INTAL Nº 210, fevereiro de 2014.
• BID-INTAL. “CAFTA: processo de solução de controvérsias em andamento a pedido da Costa
Rica”, em: Carta Mensal INTAL Nº 213, maio de 2014.
[1] Dados de 2013. Foi tomada a sub-partida 160414 para o atum, a partida 2009 para sucos e as 4011 e
4012 para os pneus. Fonte: DataIntal.

16
Carta Mensal INTAL N° 220 - dezembro 2014 - Todos os direitos reservados

Blocos de Integração

Avanços na integração econômica centroamericana em 2014
Em dezembro foram realizadas várias reuniões sobre a institucionalidade do esquema de
integração centro-americano, com o objetivo de revisar os avanços alcançados no ano, e colocar
novos objetivos para 2015.
No âmbito da integração econômica, a Guatemala assumiu a Presidência Pro Tempore do Conselho
de Ministros de Integração Econômica (Comieco), que exercerá de janeiro a junho de 2015. A
transferência foi realizada no âmbito da reunião realizada em Manágua, Nicarágua, após a terceira
rodada da União Alfandegária Centro-Americana.
Lá também foi contemplado o plano de trabalho para o próximo ano, em que serão incluídos temas
como o fortalecimento da União Alfandegária, a facilitação do comércio regional, o melhoramento
do marco normativo regional, a culminância do processo de incorporação do Panamá ao
Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana. Além disso, avançou-se em temas
pendentes da implementação do Acordo de Associação com a União Europeia e se trabalhou na
coordenação e comunicação dos conselhos setoriais e intersetoriais do subsistema, e dos setores
público e privado.
Na reunião do Comieco também se validou a proposta de procedimentos comuns de tramitações
em postos de fronteira no âmbito da iniciativa de facilitação do comércio regional elaborada com o
apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta inclui cinco medidas:
procedimentos antecipados, agilização e coordenação de controles migratórios, certificados fito e
zoossanitários eletrônicos, registro da passagem de fronteira por meio de dispositivos de
radiofrequência, e de câmeras fronteiriças e vídeos informativos.
O Conselho também aprovou regulamentos técnicos que harmonizam disposições que facilitam o
comércio de bens dentro da região e avalizou aberturas e modificações tarifárias.
Finalmente foi discutido o projeto de orçamento de funcionamento da Secretária de Integração
Econômica da América Central (Sieca) para 2015. Depois, antes da 44ª Reunião Ordinária de
Chefes de Estado e de Governo do Sistema de Integração da América Central (Sica), foi realizada a
Reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores do Sica, em que se revisaram os avanços
do processo de integração.
Por fim, em 17 de dezembro foi realizada em Placencia, Belize, a Reunião de Chefes de Estado, da
qual participaram os mandatários de Belize, Honduras, Panamá e da República Dominicana, e os
chanceleres da Costa Rica, El Salvador e o Ministro de Fomento, Indústria e Comércio da Nicarágua.
Na cúpula foram abordados temas relativos aos cinco pilares prioritários: integração social,
integração econômica, fortalecimento institucional, segurança democrática e gestão integral do
risco e mudanças climáticas.

17
Carta Mensal INTAL N° 220 - dezembro 2014 - Todos os direitos reservados

Blocos de Integração

Outros temas relevantes do encontro foram a relação da América Central com os países do Caribe,
sobre a qual se colocou a revisão do plano de ação com a Comunidade do Caribe (Caricom) e a
Associação de Estados do Caribe (AEC) em áreas como meio ambiente, mudanças climáticas,
promoção e intercâmbios empresariais e comerciais, e conectividade no transporte marítimo.
Também foi realizada a transferência da presidência pro tempore do Sica para a Guatemala, que a
exercerá de janeiro a junho de 2015.
Mais informações nos seguintes links: [1]; [2].
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Panamá e Cuba modificam seu Acordo de
Alcance Parcial
Em novembro, Panamá e Cuba concluíram as negociações do Primeiro Protocolo Modificatório do
Acordo de Alcance Parcial (AAP), vigente desde 2009.
O Protocolo amplia e aprofunda disciplinas relativas a acesso a mercados, regras de origem,
propriedade intelectual e direito de autor. Além disso, Cuba outorgou ao Panamá novas
preferências para 73 linhas tarifárias e melhoras em outras 31 em produtos agrícolas e industriais,
enquanto o Panamá fez novas concessões a Cuba em 200 linhas tarifárias e melhorou as
preferências em 39 existentes. Também foram negociadas as regras de origem correspondentes às
novas preferências, que o governo do Panamá considerou de grande importância por sua
flexibilidade, em especial para produtos como queijo fundido, embutidos e sucos.
Em 2013 o Panamá exportou US$ 2,5 milhões para Cuba, e importou US$ 658.000 dessa origem.
Os principais produtos exportados foram preparados à base de cereais, carnes e miudezas
comestíveis, pescado ou crustáceos e preparados destes, matérias plásticas, entre outros. Por sua
vez, as importações do mercado cubano estão compostas por produtos farmacêuticos; pólvora,
explosivos, artigos de pirotecnia e fósforos; bebidas alcoólicas e vinagre; etc.
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Mercosul

Seminário Internacional “O Mercosul:
Cenários de Integração”. Síntese Executiva
Com o objetivo de apresentar o Informe Mercosul N° 19, o Instituto para a Integração da América
Latina e do Caribe (Intal) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convocou para um
amplo debate sobre diversos aspectos relativos à realidade atual e à futura de um dos principais
processos de integração da América Latina.
Assim, o Intal inaugurou uma nova forma de divulgação desta publicação, aproveitando a
oportunidade para provocar a discussão em torno de aspectos tão importantes e diversos como a
negociação Mercosul-União Europeia (UE), o relacionamento com a Aliança do Pacífico e com a
China, os impactos das iniciativas de conformação de mega-acordos sobre o Mercosul e a
estagnação das negociações multilaterais.
Além das apresentações por especialistas e acadêmicos, o Seminário contou com a importante e
necessária visão política do processo, expressada graças à participação do Alto RepresentanteGeral do Mercosul (ARGM), de funcionários e diplomatas da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai,
assim como do chefe da Delegação da UE na Argentina.
O evento, promovido e aberto por Gustavo Beliz (diretor do Intal) e Antoni Estevadeordal (gerente
de Integração e Comércio do BID), contou com uma ampla participação do público, formado por
diplomatas, especialistas, acadêmicos, representantes do setor privado, estudantes, entre outros,
colocando em evidência a importância dada ao debate sobre o regionalismo e suas perspectivas
futuras no país.
A seguir sintetizamos os principais eixos das diversas discussões.
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Painel Introdutório

Antoni Estevadeordal (gerente de Integração e Comércio, BID)
Ao longo dos últimos 20 anos observam-se três mudanças fundamentais no âmbito do
desenvolvimento produtivo e comercial em escala global: (a) uma alteração do fluxo e padrão do
comércio internacional; (b) uma crescente fragmentação da produção em nível mundial; (c)
mudanças na organização e/ou arquitetura comercial.
Nas últimas duas décadas o comércio se tornou cada vez mais importante para o desempenho da
economia mundial, passando de 15% do produto global em 1990 para aproximadamente 25% em
2013. Uma parte não pequena deste salto está relacionada ao papel cada vez mais importante dos
países em desenvolvimento nos fluxos de intercâmbio: em 1990, esses países representavam
pouco menos de 19% do total comercializado, mas em 2013 eram responsáveis por 40% dos fluxos
comerciais globais. E, nesse sentido, um dado importante é a maior relevância assumida nestes
últimos anos pelo denominado comércio Sul-Sul, o que explica atualmente 18% do intercâmbio
mundial.
Nesse contexto de fortes alterações dos fluxos de intercâmbio global, o comércio de bens
intermediários representa dois terços do total mundial. Em outras palavras, a fragmentação
produtiva vem aumentando o protagonismo do intercâmbio de partes e componentes, sendo as
empresas multinacionais e o comércio intraempresa responsáveis por não menos de 40% das
exportações mundiais.
Apesar de esta fragmentação produtiva estar associada a uma crescente integração dos países
emergentes nas cadeias globais de valor (CGV), esse processo não inclui todas as economias em
desenvolvimento da mesma maneira, sendo muito limitada a participação das latino-americanas
nessa tendência.
Como consequência desses desenvolvimentos, a regulação destes novos fluxos e padrões do
intercâmbio passaram a se basear de forma crescente em acordos bilaterais e/ou sub-regionais. De
fato, entre 50% e 60% do intercâmbio mundial são produzidos ao amparo de acordos desse tipo,
diminuindo a importância relativa dos arranjos e disciplinas multilaterais.

Como a América Latina se colocou perante estas mudanças?
De acordo com a tendência internacional, o grau de abertura e inserção internacional da região
cresceu de maneira expressiva nos últimos 20 anos e a participação da América Latina no comércio
mundial está em torno de 7%. O intercâmbio intrarregional representa aproximadamente 20% do
total da região, refletindo um certo grau (não muito importante) de complementação e/ou
articulação de cadeias regionais de valor, embora, como foi mencionando antes, a participação nas
CGV seja reduzida.
Em termos de regulação do comércio, apesar de os países da América Latina terem avançado para a
consolidação de esquemas regionais ao longo dos últimos 20 anos, na atualidade os aspectos
regulatórios (o “software”) e de conectividade física (o “hardware”) desses esquemas não parecem
estar alinhados.
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Olhando para o futuro, e em nível global, os recentes desenvolvimentos de mega-acordos parecem
abrir um espaço de certa convergência dos múltiplos esquemas de integração. A pergunta é se essa
convergência permitirá finalmente reduzir os custos excessivos decorrentes do spaghetti bowl.
Além disso, o palestrante destacou numerosas lacunas nessa tendência, já que não existem acordos
entre alguns dos principais atores do comércio mundial, como é o caso dos Estados Unidos e do
Japão ou o intercâmbio entre os países Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Panorama e Perspectiva do Mercosul

Palestrantes: Alejandro Ramos (Economista Sênior do Intal) e Ivan Ramalho (Alto RepresentanteGeral do Mercosul). Moderador: Ricardo Markwald (diretor da Fundação Centro de Estudos do
Comércio Exterior, Funcex - Brasil).
Alejandro Ramos apresentou as principais conclusões do Informe Mercosul N° 19. Em um contexto
de fraca e pouco sincronizada recuperação econômica dos países desenvolvidos e desaceleração do
crescimento dos países emergentes e de uma estagnação do comércio mundial desde 2011, a
economia do Mercosul se insere em uma etapa de estagnação ou decréscimo muito fraco. Este
fenômeno afeta notavelmente o comércio intrazona, já que existe uma correlação elevada entre o
comércio dentro do Mercosul e o ciclo econômico regional.
A agenda interna do bloco do último ano foi marcada por essa mudança no cenário
macroeconômico, mas também pelos movimentos na organização interna do Mercosul, com a
reincorporação do Paraguai e o início do processo de adesão da Bolívia, e a inédita extensão por
um ano da Presidência Pro Tempore da Venezuela.
A reincorporação do Paraguai significou um desafio para o Mercosul em termos de encontrar uma
solução rápida e positiva para o emaranhado jurídico decorrente das normas aprovadas pelo
esquema integrador na ausência do país mediterrâneo.
Salvo essas dificuldades, no período se observaram alguns avanços quanto à revisão do Protocolo
de Compras Públicas, em integração produtiva, à implementação de uma chapa única do Mercosul,
ao fortalecimento do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), entre outros.
Além disso, foi possível observar alguns avanços em negociações bilaterais entre os sócios,
destacando-se a postergação por um ano do Acordo Automotivo entre a Argentina e o Brasil, e o
consenso para avançar em um novo regime por cinco anos.
Por fim, e no tocante à agenda externa, o último ano foi marcado fundamentalmente pela
negociação com a UE, exercício que exigiu um grande esforço político dos países do Mercosul para
alcançar uma oferta comunitária, e que hoje espera resposta de sua contraparte europeia para dar
continuidade às negociações.
Ivan Ramalho (ARGM) destacou o Mercosul como espaço apto para o desenvolvimento do comércio
intraindustrial, os investimentos e um conjunto de políticas sociais tendentes a criar uma
sociedade mais igualitária. Nesse sentido, analisou as principais conquistas do processo integrador
dos últimos 20 anos, e possíveis áreas para seu aprofundamento. Ele ressaltou a maior
participação do comércio intra Mercosul de manufaturas em comparação com as exportações do
bloco para o restante do mundo, a dimensão sul-americana que adquire a partir da adesão da
Venezuela e da Bolívia e a incorporação da Guiana e do Suriname como estados associados, os
avanços em matéria social, entre outros aspectos relevantes.
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Finalmente, o moderador do painel, Ricardo Markwald, assinalou as possíveis dificuldades da
agenda interna em um âmbito de ampliação do número de membros e lembrou que um fator não
menos importante nos passos a seguir no processo integrador será a renovação de autoridades
governamentais em 2015, no Brasil e no Uruguai, primeiro, e na Argentina no final do ano.
O Mercosul perante a crise do multilateralismo e o auge dos mega-acordos

Palestrantes: Vera Thorstensen (coordenadora do Centro de Comércio Global e Investimentos da
Fundação Getúlio Vargas, FGV - Brasil) e Demián Dalle (diretor do Centro de Economia
Internacional, CEI - Argentina). Moderador: Ricardo Rozemberg (pesquisador do Centro Ideas,
Universidade Nacional de San Martín, UNSAM - Argentina).

Vera Thorstensen, alinhada com o que foi exposto na sessão inicial por Antoni Estevadeordal,
enfatizou três grandes mudanças no cenário internacional, da perspectiva de como elas afetam o
Mercosul: a multiplicação de mega-acordos e a definição de regras nesses âmbitos, a fragmentação
da produção e a geração de CGV e os efeitos dos desalinhamentos do câmbio em nível mundial e
sua relação com os direitos de importação.
Quanto ao primeiro ponto, ela apresentou diversos resultados de um estudo de impacto das
derivações desses mega-acordos para os países do Mercosul. Esses acordos influiriam
positivamente sobre os países que sejam membros, e negativamente sobre os que fiquem fora
deles. O mais sensível para as economias do Mercosul é o Acordo Transatlântico sobre Comércio e
Investimento (TTIP, sigla em inglês), que os Estados Unidos e a UE estão negociando,
particularmente pelas perdas de mercado que pode representar para a agroindústria da região. Nos
outros casos, o efeito de desvio de comércio não parece tão significativo já que esses acordos
significam principalmente a convergência de outros preexistentes. Isso acontece tanto no caso do
Acordo de Associação Transpacífica (TPP, sigla em inglês), quanto com o Acordo de Associação
Econômica Integral Regional (RCEP, sigla em inglês). No entanto, este cenário representa uma
ameaça fundamental para o Mercosul, a partir das novas regras que surgirão desses acordos e que
podem definir o futuro do comércio mundial em diversos segmentos de interesse para a região,
como as questões decorrentes de normas técnicas e/ou da regulação do comércio e da produção
agrícola.
O segundo ponto analisado foi relacionado com as CGV, nas quais a América Latina participa
parcamente e, nos casos em que participa, esta inserção é conseguida a partir dos elos de menor
valor agregado. Sobre isso, Vera Thorstensen afirmou que essa tendência à fragmentação produtiva
não favoreceu uma inserção global mais ativa das economias do Mercosul.
Finalmente, mostrou os resultados de um estudo em que se verifica a maior relevância das
assimetrias cambiais na hora de definir a competitividade dos países, com relação aos esquemas
de proteção tarifária. Desse ponto de vista, aparecem como de menor importância relativa a
discussão de tarifas no âmbito multilateral e/ou regional, e a necessidade de incorporar às regras
internacionais algum esquema de convergência cambial que pudesse ajustar as competitividades
relativas das diversas economias.
Demián Dalle, por sua vez, referiu-se à economia política do processo de tomada de decisões no
âmbito multilateral, e apresentou a crescente importância dos países emergentes como entrave à
imposição das decisões nesse contexto.
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Nesse sentido, enfatizou que o problema da falta de acordos no contexto da Organização Mundial
do Comércio (OMC) está muito ligada à impossibilidade dos países desenvolvidos de alcançar –
como no passado - acordos pouco equilibrados. Por sua vez, destacou a dificuldade dos países
emergentes para conseguir posições comuns em diferentes âmbitos.
Panorama das Relações Mercosul-UE

Palestrantes: Adrián Makuc (professor da Universidade Nacional de Tres de Febrero, UNTREF Argentina) e Alfonso Díez Torres (chefe da Delegação da UE na Argentina). Moderador: Álvaro Ons
(secretário executivo da Comissão Interministerial para Assuntos de Comércio Exterior, Ciacex Uruguai).
A apresentação de Adrián Makuc se concentrou na possibilidade de fechar um acordo entre o
Mercosul e a UE depois de 20 anos de negociações. Em uma rápida revisão sobre o que foram as
marcas da dinâmica desse processo, examinou a negociação com a UE à luz do que aconteceu com
os Estados Unidos. Inicialmente, a lógica do Mercosul na negociação com as grandes potências
mundiais assumia a forma de um processo simultâneo, que possibilitasse um cenário de
concorrência entre ambos por oferecer melhores condições aos países do bloco sul-americano.
Entretanto, do lado das grandes potências, o interesse de uma delas pelo Mercosul impulsionava ou
provocava o interesse da outra, com o objetivo de evitar a preeminência da outra parte na
subregião. Consequentemente, apareciam como lógicos tanto o processo de lançamento paralelo
da negociação Mercosul-UE com a da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), em meados dos
anos 1990, como a suspensão das mesmas de modo mais ou menos simultâneo uma década
depois.
A partir do relançamento das negociações birregionais em 2010, avançou-se na consolidação dos
marcos normativos, em primeiro lugar, para depois considerar a possibilidade de delinear as
ofertas respectivas de bens e serviços. No entanto, em contraste com a dinâmica anterior, as
negociações durante o período 2010-2014 não ocorreram com uma discussão paralela do Mercosul
com os Estados Unidos. Assim, a negociação birregional avançou sem maiores pressões ou
concorrência por parte da outra potência. Isso poderia explicar por que, mesmo depois de o
Mercosul ter tornado pública a finalização dos trabalhos de geração de uma oferta conjunta em
matéria de bens e serviços até meados de 2014, a UE não tenha apressado a definição da sua
própria oferta ao bloco sul-americano. Além das divergências quanto à presença ou não dos
Estados Unidos neste jogo negociador, a dinâmica birregional destes 20 anos também inclui
alterações no número de membros da UE e do Mercosul (fenômeno que complica – pelo menos a
priori - qualquer acordo), uma maior presença da China no contexto internacional e na América
Latina, e uma deterioração do clima internacional de negócios, a partir fundamentalmente da crise
financeira iniciada em 2008 e que ainda impacta os países europeus.
O embaixador Alfonso Díez Torres, por sua vez, introduziu a importância da cooperação birregional
como um dos aspectos a destacar nas relações entre as duas regiões. Sua apresentação se baseou
na reivindicação dos modelos de desenvolvimento orientados fundamentalmente ao crescimento
exportador. Nesse sentido, destacou que um acordo Mercosul-UE poderia constituir uma
oportunidade de desenvolvimento para os países do Mercosul a partir da industrialização facilitada
pela ampliação dos mercados decorrente do acordo.
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Mercosul e os Processos de Integração na ALC

Palestrantes: Paulina Nazal (diretora de Assuntos Econômicos Multilaterais do Ministério das
Relações Exteriores - Chile), Pablo Trucco (pesquisador da Área de Relações Internacionais da
Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais -Argentina) e Jeremy Harris (economista
especializado em integração e comércio, BID).
Em um painel que abrangeu aspectos tão variados e diferentes como a situação atual da Aliança do
Pacífico, a integração produtiva no Mercosul e as regras de origem na América Latina, Paulina
Nazal começou apresentando a dinâmica recente das negociações da Aliança do Pacífico. Ela
definiu esse processo de integração como um acordo flexível e não tradicional, amplo e aberto,
formado pelo Chile, Colômbia, México e Peru com o objetivo de consolidar um esquema integrador
na região que servisse como plataforma para ter acesso à Ásia-Pacífico. Desde a sua criação, em
2011, os países da Aliança do Pacífico avançaram em diversas iniciativas vinculadas a disciplinas
comerciais, regulações de compras, serviços financeiros, aberturas de acesso a mercados (tarifárias
e não tarifárias), à integração dos mercados de valores e ao visto conjunto para terceiros países,
entre outros aspectos relevantes. Sobre isso, considerou que a iniciativa vai além da construção de
um acordo comercial, incorporando aspectos relevantes relacionados com o desenvolvimento
econômico e social dos países que a compõem.
No tocante ao vínculo com o Mercosul, foram identificadas como possíveis áreas de convergência a
acumulação de origem, a facilitação do comércio, a mobilidade das pessoas, a cooperação
regulatória, a infraestrutura, o turismo, as PMEs, entre outras.
Pablo Trucco, por sua vez, introduziu a temática vinculada às empresas translatinas e sua
importância na integração produtiva na América Latina. Sublinhou que vários países da região
consideram estratégica a internacionalização das suas empresas, e por isso a promovem por meio
de diversos canais. Mencionou os casos do Brasil, em que o apoio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem um papel fundamental, enquanto o Chile e o
México, com um número crescente de empresas internacionalizadas, surgiam como exemplos de
saída para o mundo sem maior estímulo público.
Dado este fenômeno de uma maior presença e atividade de empresas translatinas na América
Latina, poderiam ocorrer diferentes ações de especialização e/ou complementação produtiva, que
avancem para a geração e/ou consolidação de cadeias regionais de valor. A esse respeito,
considerou que o Mercosul deveria levar em conta esse fenômeno e trabalhar consequentemente e
de forma conjunta para ativar essas ações.
Finalmente, ele enfatizou o papel das franquias na região, como mecanismo para a integração
produtiva das PMEs, mencionando casos bem-sucedidos em vários setores de atividade. Esta
modalidade de internacionalização é a mais utilizada pelas empresas argentinas.
Para encerrar o painel, Jeremy Harris introduziu a problemática das regras de origem nos processos
de integração da América Latina. Para isso, fez referência às tendências globais em matéria de
comércio e destacou a proliferação de acordos comerciais regionais (ACR) ao longo das últimas
duas décadas (e o spaghetti bowl em regras de origem que implicam custos maiores), o fenômeno
da fragmentação produtiva, que exige a eliminação da maior quantidade de entraves ao
intercâmbio, e a crescente convergência desses ACR, tanto como consequência das recentes
iniciativas para formar mega-acordos, como pela maior articulação dos ACR preexistentes.
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Com relação às regras de origem no Cone Sul, assinalou a existência de 14 regimes diferentes e
superpostos na subregião, com diferentes coberturas de produtos, regras específicas e diferenças
quanto à acumulação de origem. Logicamente, este fenômeno implica maiores custos para o
intercâmbio, que com frequência são tão significativos que as empresas preferem não utilizar as
preferências tarifárias decorrentes de um ACR porque é menos cara a tarifa do que a certificação de
origem. Assim, ele sustenta que existe um viés a favor das empresas grandes, que têm maior
conhecimento e capacidade para enfrentar a problemática da origem, e, portanto, utilizam mais os
benefícios decorrentes das preferências comerciais.
No tocante à fragmentação produtiva, a possibilidade de acumular origem entre países de um ACR
pode facilitar a formação de cadeias regionais de valor. Em contrapartida, quando as regras de
origem são diferentes, a acumulação é menos factível e se dificulta a integração produtiva regional.
Desafios e Oportunidades do Vínculo com a China

Palestrantes: Andrés López (diretor Executivo da Rede Mercosul e diretor do Centro de Pesquisas
para a Transformação, Cenit - Argentina) e Enrique Dussel Peters (professor da Universidade
Autônoma do México - Unam). Moderador: Fernando Masi (diretor do Centro de Análise e Difusão
de Economia Paraguaia – Cadep, Paraguai).

Andrés López destacou a importância que o país asiático foi ganhando na região ao longo dos
últimos anos, que o levou a se tornar um dos principais sócios comerciais dos países da América
Latina. Sublinhou que o padrão de comércio é do tipo Norte-Sul: a região exporta recursos naturais
de baixo valor agregado e importa da China manufaturas industriais. De qualquer modo, observa-se
nos últimos anos o surgimento – embora ainda incipiente e muito limitado - de novas exportações
de bens e serviços da América Latina para o país asiático.
Em todo caso, a pergunta é como a região pode avançar nas CGV intensivas em recursos naturais,
incluindo não só alimentos, mas também mineração e combustíveis. Nesse sentido, qual é o papel
que a China pode ter no processo de transformação produtiva regional? A esse respeito, ele
pondera os investimentos chineses na América Latina como uma fonte possível para a cooperação
tecnológica e/ou o intercâmbio de conhecimento; de modo similar, destaca o papel que podem
assumir os empreendimentos empresariais conjuntos entre empresas das duas regiões.
Enrique Dussel Peters convocou as diversas instâncias de análise e decisão na América Latina e no
Caribe a dedicarem mais atenção aos vários aspectos da economia e da política da China.
Considerou que os problemas do baixo valor agregado nas exportações da América Latina para a
China estão relacionados de certo modo às suas próprias limitações de oferta, e não só a
determinantes do comércio do lado do país asiático.
Ele destacou a onipresença e coerência do setor público chinês nos seus diversos níveis, fenômeno
que obviamente atinge a produção, já que as empresas provinciais ou nacionais têm uma
relevância superlativa no sistema produtivo desse país. Enfatizou o crescente papel do
investimento chinês no exterior, que já posiciona o país no terceiro lugar em importância no mundo
como exportador de capitais produtivos, concentrando-se em matérias-primas, água e energia.
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Painel de Encerramento

Palestrantes: Everton Vieira Vargas (embaixador do Brasil na Argentina), Marcelo Díaz Díaz
(embaixador do Chile), Guillermo José Pomi Barriola (embaixador do Uruguai) e Carlos Bianco
(secretário de Relações Econômicas Internacionais da Argentina).
Os embaixadores do Brasil e do Uruguai na Argentina fizeram uma defesa do esquema integrador.
No entanto, enquanto o representante do Brasil enfatizou a necessidade de avançar para um
Mercosul inclusivo, o embaixador uruguaio mencionou algumas dificuldades do esquema para uma
economia pequena, como a do seu país.
O embaixador do Chile destacou a necessidade de buscar uma convergência entre os vários blocos
comerciais da América Latina, processo que implicaria um maior desenvolvimento da integração
produtiva, energética, do transporte e da ciência e tecnologia entre os países da região. Essa
“convergência da divergência” preservaria as identidades, nuances e velocidades dos diferentes
países da região, onde convivem economias mais abertas com outras mais fechadas, umas mais
industrializadas e outras com maior relevância dos produtos básicos, mas que convergem no
interesse, na vocação e na necessidade de avançar para o objetivo do desenvolvimento econômico
e social. Nesse sentido, enfatizou a importância dos encontros entre a Aliança do Pacífico e o
Mercosul como via para avançar no encontro e na concertação de interesses na região.
Por último, Carlos Bianco se referiu à agenda recente do Mercosul e em particular à da Presidência
Pro Tempore argentina durante o segundo semestre de 2014. Nesse sentido, destacou quatro
aspectos centrais. Em primeiro lugar, a agenda institucional, dominada pelo tratamento da
normativa comunitária aprovada durante a suspensão do Paraguai, a adesão da Venezuela à
normativa Mercosul e a incorporação da Bolívia aos marcos regulatórios do processo.
Em segundo lugar, valorizou as iniciativas de convergência estrutural dos países da região,
fenômeno que se viu refletido no período por meio da avaliação do Focem e nas propostas de
aumentar sua capitalização e renovação por dez anos.
Em terceiro lugar, avançou sobre a importância da integração produtiva regional, para o que instou
a definir uma estratégia comum nesse sentido.
Finalmente, afirmou que os problemas que a região enfrenta se resolvem com mais e melhor
Mercosul. Com um mercado comum consolidado, com integração de suas cadeias regionais de
valor, com mais interdependência recíproca, e regulando o processo de inserção em um cenário
complicado da economia global.
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47ª Cúpula do Mercosul
No dia 16 de dezembro foi realizada na cidade de Paraná, na Argentina, a Cúpula de Chefas e
Chefes de Estado do Mercosul, na qual a presidência Pro Tempore do bloco passou do país anfitrião
para o Brasil, que a exercerá durante o primeiro semestre de 2015. Além disso, foram realizados os
encontros de Chanceleres, do Grupo Mercado Comum (GMC), da Comissão de Comércio do
Mercosul (CCM) e do Mercosul Social, entre outras.
Na 47ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC) foram aprovadas decisões de
relevância tanto para a agenda interna quanto para a externa do bloco. Por um lado, acordou-se a
reorganização institucional do GMC, que terá quatro tipos de componentes (esquema 1):
• Grupos: encarregados de exercer atribuições específicas próprias do funcionamento do GMC,
• Subgrupos de Trabalho (SGT): âmbito técnico permanente de negociação para a
coordenação de políticas e/ou desenvolvimento de políticas comuns,
• Grupos Ad Hoc (GAH): para cumprir um mandato específico durante um período
determinado, e
• Reuniões Especializadas (RE): órgãos permanentes para desenvolver políticas relacionadas
com a integração ou dar assistência ao GMC sobre temas específicos.
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Esquema 1. Nova estrutura do Grupo Mercado Comum (GMC)

Fonte: Elaboração própria com base na Decisão CMC N°24/14.

Por outro lado, foram aprovados o regulamento do Fundo Mercosul de Garantias para Micro,
Pequenas e Médias Empresas, as diretrizes da política comunicacional do bloco e os orçamentos
para 2015 de vários organismos.
Em matéria de desenvolvimento produtivo, destaca-se a criação do Mecanismo de Fortalecimento
Produtivo do Mercosul (MFP). Seu objetivo é promover a integração, complementaridade e
competitividade por meio da implementação de Projetos de Fortalecimento Produtivo (PFP) em
setores estratégicos por sua capacidade de gerar externalidades positivas, de promover parcerias
público-privadas, de desenvolver indústrias nascentes e fortalecer as existentes, de favorecer a
transferência de tecnologia, a inovação e o desenvolvimento do capital humano. O MFP será
formado por um Conselho de Administração, o SGT N°14 e os GAH que forem necessários em cada
caso.
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É importante destacar que o Mercosul impulsionou recentemente iniciativas para consolidar a
integração produtiva (IP): o plano do SGT N°7 para o desenvolvimento de fornecedores regionais
nos setores de bens de capital para a indústria de gás e petróleo, maquinaria agrícola, mineração e
autopeças; a criação do primeiro programa setorial de IP (brinquedos); o projeto IP setorial e
territorial apoiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AECID) e a aprovação de um novo projeto a ser desenvolvido durante 2015; a criação do Centro de
Associatividade Empresarial de Montevidéu; e a realização de dois encontros setoriais de IP e do
Fórum Empresarial do Mercosul.
Sobre os instrumentos comerciais, foi acordada a prorrogação até 30 de junho de 2015 dos
regimes especiais de importação e as exceções à tarifa externa comum (TEC). Entre os progressos
recentes em matéria de facilitação comercial e alfandegária destacam-se o Programa Piloto Intra
Mercosul de Segurança Alfandegária na Cadeia de Fornecimento de Bens, que deu lugar a acordos
bilaterais do Uruguai com a Argentina e o Brasil para melhorar a eficiência dos controles
alfandegários, assim como os trabalhos regionais para a implementação do Sistema de
Informatização do Trânsito Internacional Alfandegário (Sintia) e do Programa para o
Fortalecimento da Gestão do Risco Alfandegário no Mercosul.
Na Cúpula também foi acordado o Programa-Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Mercosul (2015-2019) para promover a divulgação e o acesso generalizado ao conhecimento, a
função social da ciência, da tecnologia e da inovação (CTI), a otimização das cadeias produtivas, o
fortalecimento dos vínculos entre empresas e universidades, a capacitação do capital humano em
CTI, a cooperação intra e extrarregional, o desenvolvimento sustentável e estratégico, o
reconhecimento de assimetrias e o intercâmbio de experiências.
Com respeito às migrações, foi aprovado o Acordo de Complementação do Acordo de Recife, cujo
objetivo é regular o controle integrado migratório mediante procedimentos compatíveis e
semelhantes de forma simultânea para melhorar a circulação de pessoas na fronteira.
No âmbito do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), foi aprovado o projeto
“Construção da Avenida Costeira Norte de Assunção – 2ª etapa (11,522 Km)”.
Quanto à ampliação do bloco, foi dada continuidade aos trabalhos para a incorporação da Bolívia
como membro pleno. No tocante ao relacionamento com os Estados Associados, aceitou-se a
adesão da Colômbia, do Equador e do Peru a diversos acordos sobre temas específicos (educação,
cooperação e assistência jurídica, compromisso democrático, residência). Também foram
aprovadas as diretrizes para a complementação e articulação Mercosul-Unasul, cujo objetivo é
coordenar as atividades, agendas e políticas dos dois processos de integração em temas comuns.
A respeito da agenda extrarregional, cabe destacar a assinatura de dois acordos com o Líbano e a
Tunísia, respectivamente, que buscam fortalecer os vínculos comerciais do Mercosul com esses
países visando estabelecer as bases para a futura criação de uma área de livre comércio. Além
disso, houve consenso para a redação do texto de um memorando de cooperação econômica e
comercial com a Comissão Econômica Eurasiática, que será assinado depois da entrada em vigor da
União Econômica Eurasiática (UEE) (1º de janeiro de 2015). Este processo de integração envolve a
Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão.
Como se observa no Quadro 1, o Mercosul tem fluxos comerciais limitados com o Líbano e a Tunísia
(menos de 0,1% de suas exportações). Devido ao peso da Rússia, a UEE tem uma população de 184
milhões de habitantes, com um intercâmbio de US$ 9,6 bilhões anuais com o bloco sul-americano
(1,2% do total do Mercosul). O saldo do comércio do Mercosul com a UEE e os dois países do
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Oriente Médio é superavitário e as importações dos três sócios se compõem principalmente de
adubos. As exportações para esses destinos incluem produtos agropecuários, com destaque para
carnes, açúcares, oleaginosas, entre outros.

Quadro 1. Líbano, Tunísia e União Econômica Eurasiática: Indicadores
selecionados
Dados de 2013
Descrição

Líbano

Tunísia

União Econômica
Eurasiática

População(milhões
de pessoas)

4,5

10,9

184,1

PIB (US$bilhões)

45,0

47,0

2.416,1

PIB per capita (US$)

10.078

4.317

13.123

EXPORTAÇÕES DO MERCOSUL PARA ESSE DESTINO
Valor (US$ milhões)

456

616

5.099

Principais produtos

Animales vivos,
carnes, despojos ind.
alimenticia, café

Cereales, oleaginosas, Carnes, azúcares,
azúcares, grasas y
oleaginosas
aceites

IMPORTAÇÕES DO MERCOSUL DESSA ORIGEM
Valor (US$ milhões)

40

172

4.510

Principais produtos

Abonos

Abonos

Abonos, combustibles

Fonte: Elaboração própria com dados do FMI, DataIntal e Comtrade.

Os presidentes dos países do Mercosul reiteraram sua intenção de intercambiar com a União
Europeia as ofertas de liberalização do comércio de bens, serviços, investimentos e compras
governamentais. Por outro lado, comprometeram-se a criar uma estratégia conjunta para a 21ª
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Além
disso, o CMC delegou ao GMC os poderes de aprovar os programas de cooperação internacional
para apoio ao Mercosul e de assinar convênios relacionados com a cooperação técnica.
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UNASUL

Avanços na integração física da Unasul. 5ª
Reunião de Ministros do Cosiplan
Os países sul-americanos afirmaram a importância de “dispor de uma maior e mais adequada
infraestrutura para a integração do território sul-americano, que fortaleça sua complementaridade
competitiva para uma melhor inserção internacional”.[1] Este é o resultado principal da 5ª Reunião
Ordinária de Ministras e Ministros do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento
(Cosiplan) da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) realizada em Montevidéu, Uruguai, em 4
de dezembro. O encontro anual, promovido desde 2010, foi presidido pelo ministro de Transporte e
Obras Públicas do Uruguai em exercício da Presidência Pro Tempore do Cosiplan. Essa atividade foi
precedida pela 25ª Reunião de Coordenadores Nacionais da IIRSA e pela 10ª Reunião do Comitê
Coordenador do Cosiplan.
Os resultados desta série de reuniões podem ser agrupados em quatro aspectos:
1.

2.

3.

Destaca-se que o maior protagonismo assumido pelos países na coordenação de temas
específicos dentro do Plano de Trabalho garante a continuidade das ações do Plano de Ação
Estratégico 2012-2022 (PAE)[2] priorizadas pelo Conselho, e estabelece o compromisso de
participação ativa do conjunto de países por meio das equipes técnicas nacionais,
promovendo a cooperação horizontal e o intercâmbio de experiências.[3]
É reforçada a necessidade de (i) continuar explorando novas fontes de recursos para
financiar estudos de pré-investimentos para os projetos de infraestrutura de integração,
considerando-se a possibilidade de constituir um fundo específico com esse propósito; e (ii)
ampliar as fontes de financiamento para a implementação dos projetos do Cosiplan por meio
da participação de entidades financeiras públicas, nacionais e regionais.
É enfatizada a importância de coordenar ações estratégicas entre os diversos Conselhos e
instâncias da Unasul com o objetivo de articular atividades e iniciativas. Nesse sentido,
destaca-se o interesse de interagir com o Grupo de Trabalho de Integração Financeira do
Conselho de Economia e Finanças, com o Grupo de Alto Nível para a Gestão de Riscos de
Desastres e com o Conselho de Defesa Sul-Americano.
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4.

Destaca-se o interesse em continuar o diálogo e a interação com os diversos atores sociais
iniciados durante o ano passado, e impulsionar a participação cidadã na aplicação de
metodologias de planejamento territorial nos projetos da Carteira do Cosiplan.

Durante a reunião de ministros foi aprovado o Plano de Trabalho 2015, que reflete as ações
priorizadas para o próximo ano, e foram revisados os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho
durante 2014. Foi aprovado um conjunto de documentos que recopilam os resultados e progressos
alcançados nas ações do PAE que foram priorizadas durante 2014.
No âmbito da IIRSA, Fórum Técnico do Cosiplan, foram apresentados resultados em três áreas de
trabalho, compiladas no Relatório de Atividades 2014 Cosiplan-IIRSA, aprovado pelos ministros:
• Projetos do Cosiplan: Carteira de Projetos, Agenda de Projetos Prioritários de Integração
(API) e Sistema de Informação de Projetos (SIP).
• Metodologias e Ferramentas de Planejamento.
• Processos Setoriais de Integração.
Além disso, foram analisadas as ações realizadas no âmbito dos Grupos de Trabalho do Cosiplan
em matéria de Mecanismos de Financiamento e Garantias, Integração Ferroviária,
Telecomunicações, e Sistema de Informação Geográfica (SIG) e no Site do Cosiplan.
As atividades realizadas em 2014 refletem um intenso trabalho no âmbito desse Conselho. Foi
realizada uma reunião de nível ministerial, quatro reuniões de coordenação do plano de trabalho,
15 reuniões técnicas, duas publicações sobre o avanço dos projetos (ver a seguir), sete documentos
técnicos e materiais de difusão.
Em resumo, na 5ª reunião de Ministros do Cosiplan, os funcionários valorizaram o trabalho
realizado e ratificaram sua vontade de continuar a fazer esforços em prol de uma efetiva
conectividade territorial, no âmbito do compromisso assumido pela Unasul com a integração física
da América do Sul.
Avanços de Cosiplan-IIRSA em 2014

1. Os Projetos do Cosiplan
Na reunião foi aprovado o Relatório da Carteira de Projetos do Cosiplan 2014. Esta publicação
analisa a posição e os avanços dos projetos durante 2013 e 2014, entre outros aspectos. A Carteira
é formada por 579 projetos de infraestrutura para a integração nos setores de transporte, energia e
comunicações, organizados em 48 grupos de projetos e nove Eixos de Integração e
Desenvolvimento, que atingem um investimento estimado de US$ 163,3245 bilhões.[4] Cerca de
90% dos projetos e dois terços do montante dos investimentos da Carteira correspondem a
projetos de transporte, enquanto os projetos de energia representam 9,3% dos projetos e 33,5% do
valor da Carteira. Os projetos de comunicação apenas representam 1,6% do investimento previsto.
Os projetos de transportes rodoviários e ferroviários demandam mais de 80% do montante total
dos investimentos desse setor.
A fonte principal de financiamento dos projetos é o setor público (quase 80%). A presença privada
representa 12,8% e as parcerias público-privadas representam o restante.
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Com relação ao ciclo de vida, 179 projetos com investimentos estimados em quase 45% do valor da
Carteira se encontram em etapa de execução; 137 estão em etapa de perfil (12,5% do valor da
Carteira); 157 projetos em pré-execução (31,1%); e 106 projetos foram concluídos (12,4%).

Gráfico 1. Evolução do número de projetos da Carteira por etapas do ciclo
de vida. Anos 2013 e 2014.

Fonte: Elaboração própria sobre os dados do SIP do Cosiplan em 18 de setembro de 2014.

A respeito do ciclo de vida dos projetos, destacam-se os seguintes aspectos:
• Os projetos em etapa de perfil diminuíram de 162 para 137 como resultado da revisão dos
que se encontravam nessa etapa desde 2008 e não apresentavam avanços, assim como do
aumento do número de projetos em execução.
• Os projetos concluídos aumentaram de 85 em 2013 para 106 em 2014, concentrando-se
mais de dois terços dos investimentos nos Eixos Mercosul-Chile e Peru-Brasil-Bolívia.
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Gráfico 2. Projetos concluídos por país.

Fonte: Elaboração própria sobre os dados do SIP do Cosiplan em 18 de setembro de 2014.

Além disso, foi aprovado o Relatório de Avanço da Agenda de Projetos Prioritários de Integração
(API) 2014, com a evolução desses projetos. A API é formada por 100 projetos individuais de
caráter estratégico e de alto impacto para a integração física e o desenvolvimento socioeconômico
regional, agrupados em 31 projetos estruturados de natureza interdependente, com investimentos
estimados em US$ 21,1726 bilhões (13% do valor da Carteira de Projetos do Cosiplan). Dos projetos
individuais da API, 97% correspondem ao setor transporte e representam um investimento
estimado de 91,3% do total; os 3% restantes pertencem ao setor energia. Quase 3/4 dos
investimentos estimados da API são financiados pelo setor público. A presença privada mediante
diversas formas contratuais (15%) e as parceiras público-privadas (10,7%) completam o quadro.
Em relação com o ciclo de vida dos projetos da API destaca-se:[5]
• 36% dos projetos apresentam progressos no último ano: 15 projetos registraram avanços
entre subetapas e 21 projetos mudaram de etapa.
• Prevê-se que, em 2018, 61% dos projetos da API estarão concluídos e em 2022 mais de 90%
dos projetos serão finalizados, sendo este o horizonte previsto para esta Agenda.
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Gráfico 3. Estimativa de conclusão da API acumulada por ano.

Fonte: Elaboração própria sobre os dados do SIP do Cosiplan em 18 de setembro de 2014.

Como parte do trabalho realizado em 2014, destaca-se o esforço realizado pelos países para
melhorar a qualidade e a homogeneidade da informação dos projetos da Carteira e da API, assim
como para comunicar melhor seus avanços e resultados. Nesse sentido, uma das ações
concretizadas foi a incorporação de descritores específicos por setor, subsetor e tipo de obra, que
permitem identificar claramente as metas de cada projeto individual e informar de forma agregada
características técnicas relevantes. Este trabalho começou com os projetos individuais da API,
tendo como resultado a seguinte configuração desta Agenda:
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Quadro 1. Características técnicas dos projetos estruturados da API.

Fonte: Elaboração própria sobre os dados do SIP do Cosiplan em 18 de setembro de 2014.

2. Metodologias e Ferramentas de Planejamento
Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o processo de planejamento sustentável da
infraestrutura na América do Sul, o PAE contempla o desenvolvimento de diversas Metodologias e
Ferramentas de Planejamento. Durante 2014 trabalhou-se no desenvolvimento, aperfeiçoamento e
aplicação das seguintes três:
• Formulação de um Programa Territorial de Integração (PTI) para o Projeto API Túnel
Binacional Água Negra (Argentina-Chile): foram realizados workshops binacionais para
chegar a um consenso do objetivo e da área de ação do PTI, formar as Equipes Nacionais e
elaborar o Plano de Participação de atores-chave. Foi definido o Plano de Trabalho para a
formulação do PTI que se desenvolverá entre dezembro de 2014 e agosto de 2015, o qual
prevê dois workshops binacionais e o desenvolvimento de documentos específicos. Os PTIs
permitirão potenciar o impacto da infraestrutura no desenvolvimento dos territórios
envolvidos, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, identificando ações
complementares que farão parte de um plano de implementação[6].
• Gestão e Prevenção de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura: foi elaborado o Manual do
usuário da “Metodologia para Incorporar a GRD aos Projetos de Infraestrutura de Integração
Regional do Cosiplan-IIRSA” e se acordou a aplicação-piloto no Grupo de Projetos do Eixo
Interoceânico Central, região de silêncio sísmico. A Metodologia permite contar com
procedimentos claros para prevenir ou reduzir os efeitos de eventos catastróficos que
afetem as infraestruturas, e estabelecer planos de recuperação da conectividade e da
infraestrutura pública[7].
• Sistema de Informação dos Projetos do Cosiplan: foram realizadas adequações funcionais e
de projeto para incorporar melhoras e atualizações em matéria de: (i) ordenamento dos
campos de informação das fichas de projetos; (ii) descritores específicos por setor, subsetor
e tipo de obra; (iii) indicadores de resultados para os projetos concluídos; (iv) aplicação do
Sistema de Monitoramento de Projetos (SMP) da Carteira de Projetos; e (v) indicadores de
avanço da API.
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3. Processos Setoriais de Integração
Os Processos Setoriais de Integração têm por objetivo identificar os obstáculos de tipo normativo e
institucional que impedem o desenvolvimento da infraestrutura básica na região e propor ações
para superá-los. Durante 2014 o Cosiplan avançou em quatro PSI:
• Transporte de Carga e Logística: foi realizado um workshop regional no qual se apresentou
uma “Proposta de Programa de Capacitação em Formulação e Gestão de Políticas sobre
Transporte de Carga e Logística” para funcionários das áreas do setor público de formulação
e gestão de políticas. Este PSI busca articular os investimentos em infraestrutura de
integração com a logística e o transporte de carga nos seus diversos modos, a fim de
aumentar a competitividade das economias da região.[8]
• Integração Aérea: foi realizado um workshop regional e se desenvolveu um estudo de
integração do transporte aéreo na América Latina e no Caribe, como também estudos de
caso de terminais de carga aérea em aeroportos de países-membros da Unasul. Este PSI tem
o escopo de promover a conectividade das economias da região por meio do transporte
aéreo de carga e passageiros.[9]
• Integração e Facilitação Fronteiriça: foi realizada uma reunião do Grupo Técnico Executivo.
Além disso, as instituições do Comitê de Coordenação Técnica (CCT) da IIRSA (BID, CAF e
Fonplata) continuaram oferecendo apoio a países e pares de países para o desenvolvimento
e manutenção de passagens de fronteira e projetos de integração fronteiriça, por meio de
programas nacionais ou em passagens específicas. Este PSI busca transformar as fronteiras
em espaços de integração e desenvolvimento, facilitando a mobilidade de bens e pessoas na
região, e planificando o território atendendo aspectos econômicos, sociais e ambientais.[10]
• Integração Comercial por Envios Postais: foi realizada uma reunião do Grupo Técnico
Executivo, uma visita de monitoramento do Projeto Exporta Fácil ao Uruguai e foram
definidos indicadores de resultado do Programa Exportação por Envios Postais do CosiplanIIRSA. Este programa propicia a participação das micro, pequenas e médias empresas no
mercado internacional mediante a implementação de um sistema de exportação e
importação utilizando a plataforma logística postal. Os países que contam com o projeto
implementado são: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.[11]
A contribuição do BID-Intal
Em seu papel de Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica do Cosiplan-IIRSA, nos últimos 14
anos o BID-Intal tem participado ativamente como facilitador do diálogo entre os países da
América do Sul em matéria de integração física. O compromisso do Instituto com a integração da
América Latina e do Caribe se reflete no apoio técnico e operacional para as ações priorizadas pelo
conjunto dos países em seus Planos de Trabalho anuais. O BID-Intal realizou importantes
contribuições para o desenvolvimento e a difusão de estudos técnicos, identificação de linhas de
ação, e realização de diversos workshops e reuniões, que contribuíram para a construção de uma
visão comum e compartilhada do território sul-americano.
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[1] Veja terceiro parágrafo da Declaração das Ministras e Ministros do Conselho Sul-Americano de
Infraestrutura e Planejamento.
[2] Veja Plano de Ação Estratégico 2012-2022.
[3] A coordenação dos temas do Plano de Trabalho foi distribuída da seguinte maneira: Argentina: Sistema
de Informação Geográfica (SIG), Site do Cosiplan e Passagens de Fronteira em conjunto com o Chile; Brasil:
Mecanismos de Financiamento e Garantias, Portos e Hidrovias, Integração Aérea, e Integração Comercial por
Envios Postais em conjunto com o Peru; Chile: Gestão de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura e Passagens
de Fronteira em conjunto com a Argentina; Paraguai: Telecomunicações; Peru: Transporte de Carga e
Logística e Integração Comercial por Envios Postais em conjunto com o Brasil.
[4] Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan em 18 de setembro de 2014.
[5] Fonte: Sistema de Monitoramento Permanente do SIP em 18 de setembro de 2014.
[6] Veja Workshop da Argentina e do Chile: PTI Túnel Binacional de Água Negra (13 e 14 de novembro,
Buenos Aires).
[7] Veja GTE sobre Prevenção e Gestão de Riscos e Catástrofes na Infraestrutura (14 de outubro, Buenos
Aires).
[8] Veja Workshop sobre Transporte de Carga e Logística (5 e 6 de agosto, Lima).
[9] Veja Workshop sobre Integração Aérea na América do Sul (10 e 11 de setembro, Rio de Janeiro).
[10] Veja GTE sobre Integração e Facilitação Fronteiriça (16 e 17 de outubro, Buenos Aires).
[11] Veja GTE sobre Integração Comercial por Envios Postais (18 e 19 de setembro, Montevidéu).
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Reunião Extraordinária de Chefes de
Estado da Unasul
Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2014 foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho de Chefas e
Chefes de Estado e de Governo da Unasul em Quito, Equador. Foi divulgada a Declaração em que se
destacou a inauguração da nova Sede da Secretaria-Geral da Unasul, Edifício Néstor Kirchner. O
Uruguai assumiu a Presidência Pro Tempore, que será exercida durante o período 2014-2015, e que
estava antes com o Suriname.
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Resultados moderados na Cúpula Climática
de Lima
De 1º a 12 de dezembro, no âmbito da 20ª Conferência das Partes (COP 20) das Nações Unidas
realizada em Lima, Peru, a comunidade internacional discutiu os compromissos que os países
devem realizar para lutar contra as mudanças climáticas. Mais de 14 mil pessoas – representantes
de governos, da sociedade civil e empresários de 195 países – compareceram ao evento.
Apesar de durante o encontro não se ter conseguido atingir o objetivo inicial de acordar um
rascunho do texto que substituirá o Protocolo de Quioto, que deveria ser aprovado na COP 21 de
2015 em Paris, foram estabelecidas as bases para continuar negociando neste ano. O documento
final “Apelo de Lima para a ação climática” confirma a intenção dos países de chegar a um novo
acordo em 2015 e estabelece os seguintes avanços, entre outros:
• Todos os países participantes apresentarão à Organização das Nações Unidas compromissos
quantificáveis de redução de emissões durante 2015.
• O Fundo Verde para o Clima aumentou a sua capitalização, superando o montante de US$ 10
bilhões.
• Foram aprovados o Plano de Trabalho e o Comitê de Trabalho sobre «Perdas e Danos» para
os países mais vulneráveis às mudanças climáticas.
• Foram reforçados os Planos Nacionais de Adaptação. Os países em vias de desenvolvimento
que precisarem poderão ter acesso a financiamento.
• Foi criado o portal Nazca (Non State Actor Zone for Climate Actions) para a troca de
informações sobre gestão climática.
• Foi dado impulso ao Programa REDD+ com o objetivo de avançar para a implementação de
mecanismos para a redução de emissões decorrentes do desmatamento, assim como para a
conservação, o manejo sustentável e a melhora do estoque de carbono de florestas nos
países em desenvolvimento.
Em dezembro de 2015 em Paris se buscará estabelecer um acordo vinculante para as partes.
Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Convenção de mudanças climáticas em Durban: acordos sobre questões-chave”,
em: Carta Mensal INTAL N° 184, dezembro de 2011.
• BID-INTAL. “Mudanças climáticas: as incertezas da COP 18”, em: Carta Mensal INTAL N° 195,
novembro de 2012.
• BID-INTAL. “Cúpula do Clima: países latino-americanos redobram esforços contra as
mudanças climáticas”, em: Carta Mensal INTAL N° 218, outubro de 2014.
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Educação, Inovação e Cultura: temas da
Cúpula Ibero-Americana
A 24ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo foi realizada nos dias 8 e 9 de
dezembro passado em Veracruz, México. Participaram o rei Felipe VI, da Espanha; Mariano Rajoy,
primeiro-ministro da Espanha; Rebeca Grynspan, secretária-geral da Secretaria-Geral IberoAmericana (Segib), e 17 Chefes de Estado e de Governo da América Latina, entre eles Enrique Peña
Nieto, presidente do México, na função de secretário Pro Tempore da Conferência.
O tema central do evento foi “Ibero-América no Século 21: Educação, Inovação e Cultura” e teve
como objetivo refletir sobre as políticas necessárias para que os países possam avançar em um
caminho de maior produtividade e menor desigualdade. Isso exige acabar com déficits em
infraestrutura e logística, dar apoio às pequenas e médias empresas e fazer um claro investimento
em ciência, tecnologia e inovação.
Entre os temas aprovados na Declaração de Veracruz se destacam:
•
•
•
•
•
•
•

Promover uma aliança em benefício da mobilidade acadêmica ou “Eramus ibero-americano”
de estudantes, professores e pesquisadores para prevenir e reduzir a fuga de cérebros.
Criar o Programa Paulo Freire para a mobilidade de estudantes e professores de educação e
pedagogia.
Fortalecer a mobilidade de pesquisadores na Ibero-América.
Apoiar o novo Plano Ibero-Americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida
2015-2021.
Apoiar as indústrias culturais ibero-americanas.
Avançar no projeto de uma Agenda Ibero-Americana de Cooperação em Ciência e
Tecnologia.
Estreitar a colaboração regional em matéria de governo digital.

A próxima Cúpula Ibero-Americana será realizada na Colômbia em 2016.
Textos sobre o assunto:
•

BID-INTAL. “Integração Física: Prioridades da Celac e da Cúpula Ibero-Americana”, em:

Carta Mensal INTAL N° 195, novembro de 2012.
•

BID-INTAL. “23ª Cúpula Ibero-Americana: propostas de reformas”, em: Carta Mensal INTAL
N° 207, novembro de 2013.
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Panamá aciona a Colômbia na OMC por
tarifas sobre têxteis
Nos dias 25 e 26 de novembro foi realizada a primeira audiência do Painel Arbitral solicitado pelo
Panamá à Organização Mundial de Comércio (OMC) para examinar a tarifa mista imposta pela
Colômbia sobre as exportações de têxteis, peças de vestuário e calçados. Segundo a ação do
governo panamenho, a medida vai contra os compromissos assumidos por esse país no âmbito
multilateral. A tarifa foi aplicada por um ano em 2012, e depois prorrogada por mais dois anos.
O Panamá é um grande fornecedor desses produtos ao mercado colombiano: 40% das importações
totais de calçados em 2013 vieram do país centro-americano, e no caso dos têxteis e roupas a
participação é de cerca de 7%.[1] Estes grupos de produtos representam um terço do total das
compras que a Colômbia faz ao Panamá.
O processo de solução de divergências pode originar uma sentença do Painel Arbitral em meados
do próximo ano, segundo os procedimentos estabelecidos.
[1] Foram usados os dados dos capítulos 50 a 63 do Sistema Harmonizado para medir a participação em
têxteis e peças de vestuário, e dos capítulos 64 a 67 para calçados. Fonte: DataIntal.
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Estados Unidos e Cuba normalizam
relações
Marcando um ponto de inflexão na política hemisférica, os Estados Unidos e Cuba anunciaram em
17 de dezembro a normalização de suas relações diplomáticas e o fortalecimento dos seus laços
econômicos. O anúncio foi feito simultaneamente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, e pelo presidente de Cuba, Raúl Castro. Entre os principais pontos se destaca que:
• Serão restabelecidas as relações diplomáticas, interrompidas desde 1961.
• Serão reabertas as respectivas embaixadas nos dois países.
• Os governos trabalharão em conjunto sobre problemáticas comuns como migrações,
narcotráfico, tráfico de pessoas e proteção ambiental.
• O presidente dos Estados Unidos participará da Cúpula das Américas em 2015 no Panamá,
para a qual também foi convidado o governo de Cuba. O tema central da mesma será
“Prosperidade com Equidade, os desafios da cooperação nas Américas".
• Foi encarregado à secretaria de Estado o início imediato de uma revisão da designação de
Cuba como estado patrocinador do terrorismo, na lista desde 1982.
• Serão realizadas negociações entre os Estados Unidos, Cuba e o México para discutir a
fronteira marítima não resolvida no Golfo do México.
• Serão realizados esforços para melhorar o acesso às comunicações da população cubana,
que atualmente conta apenas com 5% de penetração da internet e serviços de comunicação
limitados e caros. Serão permitidas as exportações dos Estados Unidos para Cuba de
aparelhos de consumo relacionados com comunicações, softwares, aplicativos, hardwares, e
serviços e artigos para o estabelecimento e atualização dos sistemas relacionados com as
comunicações.
• Serão facilitadas as transações financeiras entre os dois países.
• Os cidadãos americanos que viajarem de Cuba para os Estados Unidos poderão entrar no
país com US$ 400 em bens cubanos, dos quais não mais do que US$ 100 podem ser
produtos de tabaco e álcool combinados.
• Fica autorizada a ampliação de exportações dos Estados Unidos para Cuba de determinados
bens, entre os quais se encontram materiais para a construção de residências particulares,
bens para o uso do setor privado cubano e equipamentos agrícolas para os pequenos
agricultores.
• O limite máximo permitido de remessa de dinheiro para Cuba passa de US$ 500 para US$
2.000.
• Fica facilitada a ampliação das viagens para Cuba a partir dos Estados Unidos.
Para o futuro, falta a revogação das leis do embargo econômico e comercial contra Cuba, que
deverá ser analisada pelo Congresso dos Estados Unidos.
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RCEP: Sexta rodada de negociações
Durante a primeira semana de novembro foi realizada em Greater Noida, Índia, a 6ª Rodada de
Negociações da Associação Econômica Integral Regional (RCEP, sigla em inglês).
As negociações foram idealizadas no final de 2012 e começaram em maio de 2013, com o objetivo
de unificar em um só acordo os tratados de livre comércio bilaterais que os países da Associação
de Nações do Sudeste Asiático têm com outros seis países da região (Austrália, Nova Zelândia,
China, Japão, República da Coreia e Índia), e de avançar sobre temas ainda não cobertos por esses
acordos.
Este grupo de países representa aproximadamente 30% do PIB e do comércio mundial e cerca da
metade da população. Além disso, o intercâmbio intrarregional é de grande relevância para o
conjunto, já que explica 40% de suas exportações totais.
Os temas discutidos na sexta rodada tiveram como eixo a liberalização de mercados de bens,
serviços e investimentos. Segundo o Departamento de Assuntos Exteriores e Comércio da Austrália
os negociadores estão trabalhando para diminuir as divergências existentes nos níveis de ambição
dos acessos a mercados.
O objetivo é concluir a negociação no final de 2015. A próxima rodada será realizada na Tailândia
de 9 a 13 de fevereiro.
Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Cenários de negociação nas principais economias”, em: Carta Mensal INTAL Nº
201, maio de 2013.
• BID-INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, em: Carta
Mensal INTAL Nº 204, agosto de 2013.
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Avaliação de impacto
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Avaliação de impacto de políticas para a
inovação na América Latina
O objetivo deste texto é comentar dois trabalhos do BID sobre avaliação de impacto de políticas
para a inovação na América Latina. Para ter uma visão geral do assunto, pode-se consultar a
matéria publicada na Carta Mensal INTAL Nº 216, que explica o objetivo e as metodologias
utilizadas na avaliação de impacto.
Por um lado, o estudo de Castillo, Maffioli, Rojo e Stucchi (2014) avalia o impacto do programa
Fundo Tecnológico Argentino (Fontar), incluindo a consideração de efeitos de transbordamento. O
programa fornece apoio financeiro por meio de fundos reembolsáveis e não reembolsáveis a
empresas que investem em inovação, atividades de pesquisa e desenvolvimento (P+D) ou
modernização tecnológica.
O estudo realiza um acompanhamento da mobilidade de trabalhadores de empresas que foram
beneficiadas pelo programa, e de outras que não participam do mesmo, mas recebem efeitos
indiretos por meio da divulgação do conhecimento. O canal do transbordamento são os
trabalhadores qualificados que passam de empregados das primeiras para as segundas, levando
consigo conhecimentos adquiridos durante a implementação do programa. Para isso, o estudo
constrói dados de painel a partir da fusão de bancos de dados do programa e do universo de
empregados registrados, utilizando para isso o identificador tributário de empresa. O período de
análise é 2002-2010 e inclui observações antes e depois da implementação do programa. O banco
de dados inclui informações de número de funcionários e salários por empresa, volume de
exportações, entre outros indicadores de desempenho.
A metodologia para estimar o efeito causal do programa consiste em uma combinação de um
modelo de efeitos fixos[1] e propensity score matching: são identificadas empresas com
características similares antes da implementação do programa, com o objetivo de medir a evolução
do grupo de empresas beneficiárias, das beneficiárias indiretas e do grupo de controle. Para isso,
calcula-se a probabilidade de participar do programa, em função de características observáveis.
Entre os resultados do exercício se destaca que o programa teve efeitos positivos e significativos
sobre o emprego, os salários reais e a probabilidade de exportar, tanto das empresas beneficiárias
diretas, como das indiretas, embora em menor medida no segundo caso. O estudo encontra que o
impacto não é imediato, mas sim que ocorreu depois de entre três e seis anos da implementação do
programa nas empresas beneficiárias e entre um e três anos depois da contratação do trabalhador
nas empresas beneficiadas indiretamente.
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Por outro lado, o trabalho de Monge-González e Rodríguez-Álvarez (2013) avalia o impacto de dois
programas de desenvolvimento produtivo que buscam melhorar o desempenho das PMEs na Costa
Rica: “Propyme”, que pretende aumentar a capacidade de inovação das PMEs por meio de fundos
não reembolsáveis e “CR Provee”, cujo objetivo é melhorar a capacidade tecnológica das PMEs
para aumentar os encadeamentos para trás com as empresas multinacionais que operam no país.
O estudo utiliza dados de painel para cada programa, que cobrem o período 2001-2011, incluindo
observações antes e depois da implementação dos programas. Da mesma maneira que o primeiro
estudo, a metodologia para calcular o efeito causal dos programas consiste em uma combinação de
um modelo de efeitos fixos e propensity score matching. Identifica-se um grupo de empresas
similares às beneficiárias em todos os aspectos, com a exceção de não participarem do programa,
que atua como grupo de controle.
O exercício encontra que os dois programas individualmente têm impactos positivos e
significativos sobre a demanda de emprego e a probabilidade de exportar das empresas
participantes. O CR Provee tem também impactos positivos sobre o salário real médio. As empresas
que participaram dos dois programas simultaneamente tiveram salários médios mais altos do que
as que só participaram do segundo programa, mostrando uma complementaridade em ambos.
Em síntese, os dois estudos resenhados fornecem evidência da efetividade de três programas de
inovação implementados em países da região, por meio da melhora do desempenho das empresas
beneficiadas, incluindo sua inserção internacional. Por um lado, ao apontar subinvestimento em
atividades inovadoras como uma falha de mercado, apresentam uma justificação para a
intervenção pública. Em especial, o investimento privado em inovação pode ser inferior ao ótimo
social se as empresas inovadoras não se apropriarem totalmente dos benefícios de seu
investimento e outras puderem obter conhecimento de forma gratuita. Por outro lado, permitem
melhorar o projeto e execução das políticas. Nesse sentido, os dois trabalhos sustentam que é
preciso ampliar o alcance e os orçamentos para estes programas, com base nas externalidades e
efeitos dinâmicos que eles geram.
Bibliografia
MONGE-GONZÁLEZ, R.; RODRÍGUEZ-ÁLVAREZ, J. A. “Impact Evaluation of Innovation and Linkage
Development Programs in Costa Rica: The Cases of PROPYME and CR Provee”. IDB Working Paper
461. Dec. 2013.
CASTILLO, V.; MAFFIOLI, A.; ROJO, S.; STUCCHI, R. “Knowledge Spillovers of Innovation Policy
through Labor Mobility: An Impact Evaluation of the FONTAR Program in Argentina”. IDB Working
Paper 488. Feb. 2014.
[1] Se não houver fatores inobserváveis que afetam tanto o resultado do programa como a participação, o
modelo de efeitos fixos permite calcular o impacto médio do programa porque controla por fatores não
observáveis que estão fixos no tempo (características da empresa que não variam com o tempo).
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Setor de Integração e Comércio
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“A iniquidade na América Latina no longo
prazo”. Contribuições da Conferência
Regional
Este texto apresenta as principais contribuições da Conferência “A iniquidade na América Latina no
longo prazo” realizada no Intal. Nas Cartas Mensais de janeiro e fevereiro serão publicadas análises
relacionadas com questões específicas sobre a evolução da desigualdade na América Latina.
Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2014 foi realizada no Auditório do Instituto para a Integração da
América Latina e do Caribe (Intal) em Buenos Aires a Conferência Regional “A iniquidade na
América Latina no longo prazo” organizada pelo BID, pelo Banco Mundial e pela Cepal. Durante as
três jornadas especialistas de alto nível de diversos países debateram sobre as tendências de longo
prazo da desigualdade na região. Em particular, pesquisou-se na história da América Latina para
compreender as causas estruturais dos problemas persistentes, identificando continuidades e
rupturas entre iniquidades e desigualdades passadas e presentes.
Os grandes temas na discussão sobre desigualdade na região
A jornada de 3 de dezembro foi aberta ao público e dedicou-se a apresentar o estado geral dos
avanços e desafios pendentes da desigualdade e da iniquidade na região.
Depois das palavras de boas-vindas de Gustavo Beliz (Diretor do BID-Intal), Luis Bértola (Udelar,
Uruguai) apresentou um panorama geral da desigualdade na América Latina em perspectiva
histórica. A seguir, Jeffrey G. Williamson (Universidades de Harvard e Winsconsin, Estados Unidos)
ofereceu sua particular perspectiva sobre o início da alta desigualdade da região, que ele localiza
no início do século 20, em discussão com outras posturas que datam sua gênese nos tempos
coloniais. Depois, Héctor Salazar Sánchez (Gerente do Setor Social do BID) apontou as principais
tendências das últimas duas décadas em torno de crescimento, iniquidade, desigualdade e
políticas sociais, enfatizando os desafios futuros. Augusto de la Torre (Economista-Chefe para a
América Latina e o Caribe do Banco Mundial), centrou sua apresentação nas explicações atuais
sobre a redução da desigualdade de renda que a região observa há uma década. A jornada finalizou
com a apresentação conjunta de Antonio Prado (Subsecretário Adjunto da Cepal) e Verónica
Amarante (Diretora do escritório de Montevidéu dessa instituição). A exposição teve como eixos
centrais a proposta da Cepal sobre a necessidade de uma série de pactos que os países da América
Latina e do Caribe deveriam fazer para avançar na eliminação das causas estruturais da
desigualdade.

54
Carta Mensal INTAL N° 220 - dezembro 2014 - Todos os direitos reservados

Redação

Distribuição da renda e da riqueza, fatores e medidas de iniquidade
A jornada de 4 de dezembro foi dedicada ao debate sobre a distribuição da renda e da riqueza nas
nações e ao estudo da iniquidade prevalente na região. A primeira mesa intitulou-se “Rendas e
distribuição da riqueza” e foi moderada por Paolo Giordano (BID). Nela, Rolf Lüders e Cristián
Cuevas (Pontifícia Universidade Católica, Chile) fizeram uma análise econométrica da distribuição
da renda no Chile no longo prazo. Por sua vez, Javier Rodríguez Weber (Udelar, Uruguai) falou
sobre a evolução da iniquidade de renda nesse país desde 1850, enquanto Jorge Gelman
(Universidade de Buenos Aires, Argentina) dissertou sobre a distribuição da renda e da riqueza em
Buenos Aires desde o período colonial até o final do século 19, com base em um trabalho realizado
em conjunto com Daniel Santilli. Na última apresentação desse painel, Soledad Giardili (UCL, Reino
Unido) expôs sobre o impacto das políticas de ação afirmativa sobre as iniciativas de
acumulação de capital humano no Brasil, a partir de um trabalho realizado com Alejandra Irigoin
(LSE, Reino Unido) e Neil Kendrick (UCL, Reino Unido).
A segunda mesa, moderada por Julián Messina Granovsky (BM), tratou do mesmo tema. Martin
Andersson e Andrés Palácio (Lund University, Suécia) estudaram a queda na desigualdade de renda
na América Latina em relação com as recentes modificações nos preços dos produtos básicos e dos
termos de intercâmbio a nível mundial. Raymundo Campos Vázquez (El Colegio de México)
apresentou os resultados de um trabalho realizado junto com Luis Felipe López-Calva (IBRD) e
Nora Lustig (Universidade de Tulane, EUA) sobre a queda dos salários relativos dos trabalhadores
com educação terciária no México atual. Por último, Armando Razo (Universidade de Indiana, EUA)
analisou o impacto do aumento da disputa política no México sobre os níveis de gasto social
municipal.
Na terceira mesa dedicada ao tema da renda e da distribuição da riqueza, Moramay López-Alonso
(Rice University, EUA) falou sobre as conclusões de um trabalho realizado junto com Roberto Vélez
Grajales (CEEY, México) sobre a transformação nas alturas humanas como indicador do
desenvolvimento dos níveis de igualdade no México. Por sua vez, Leonardo Gasparini (Cedlas,
Argentina) analisou os padrões de evolução da desigualdade monetária nos países em
desenvolvimento nos últimos 30 anos, com base em um trabalho realizado com Facundo Alvaredo
(Conicet, Argentina). A existência de uma numerosa classe de “lutadores” (strugglers) levemente
acima da linha da pobreza na América Latina foi o tema abordado por Christian Meyer (Center for
Global Development, EUA), que - por meio de uma videoconferência – expôs os resultados de um
artigo elaborado em conjunto com Nancy Birdsall. Neste caso, a encarregada da moderação do
debate foi Verónica Amarante (Cepal).
A iniquidade regional foi o tema abordado no último painel do dia, moderado por Augusto de la
Torre (BM). Eustáquio Reis (Ipea, Brasil) analisou os determinantes espaciais dos padrões de
desenvolvimento regional no Brasil entre 1872 e 2000, enquanto Graciela Márquez (El Colegio de
México) apresentou um “quasi human development index” (QHDI) e mostrou sua variação ao longo
do tempo em diversas regiões de México, com base em um trabalho elaborado com Cristóbal
Domínguez-Flores e Raymundo Campos Vázquez. A última palestra do dia, a cargo de Miguel
Székely (CEES, México), concentrou-se em responder se a recente redução nos níveis de
desigualdade na América Latina se deve a mudanças estruturais de longa permanência ou a
fenômenos de conjuntura.
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Aspectos e determinantes da desigualdade
A jornada de 5 de dezembro começou com um painel intitulado “Educação e desigualdade de
renda”. Pablo Astorga (Ibei, Espanha) dissertou sobre a evolução da desigualdade funcional na
América Latina entre 1900 e 2011. A relação entre desigualdade econômica, desigualdade política
e legado colonial no Brasil foi o tema abordado por Pedro Funari (USP, Brasil) em sua
apresentação. Por último, José Peres-Cajias (Universidade San Pablo, Bolívia) estudou o impacto da
revolução de 1952 na Bolívia sobre as desigualdades educativas herdadas da colônia. A moderação
do debate foi realizada por Antonio Prado (Cepal).
A segunda mesa do dia esteve dedicada a analisar a incidência da raça, do gênero e da classe social
sobre a distribuição da renda. Enriqueta Camps (UPF, Barcelona) questionou o impacto da raça na
formação de capital humano na América Latina durante os séculos 19 e 20, com base em um
trabalho realizado em conjunto com Stanley Engerman (Universidade de Rochester, EUA). Por sua
vez, Justin Bucciferro (EWU, EUA) se perguntou se o declínio na desigualdade entre raças no Brasil
responde a uma tendência de longo prazo ou é um fenômeno recente, enquanto Silvana
Maubrigades (Udelar, Uruguai), - apresentando um estudo realizado com María Camou -, analisou a
evolução das brechas salariais de gênero na América Latina. Maria Gómez-León (Universidade
Carlos III, Espanha) estabeleceu a relação entre magnitude da classe média e progresso
econômico-social no Brasil entre 1839 e 1950, enquanto a relação entre desigualdade de renda e
comportamento das elites no Chile foi o tema abordado por Diego Sánchez-Ancochea (Universidade
de Oxford, Reino Unido) na palestra que encerrou essa mesa. Nessa ocasião, Héctor Salazar
Sánchez (BID) foi responsável pela moderação da mesa.
A questão fiscal foi analisada no último painel do seminário, moderado por Alejandro Ramos (BIDIntal). Leticia Arroyo Abad (Middlebury College, EUA) e Peter Lindert (Universidade da Califórnia,
EUA) estudaram a incidência distributiva da política fiscal e do gasto público ao longo do tempo em
países selecionados da América Latina, enquanto Daniel Díaz Fuentes (Cornell University, EUA, e
Universidade de Cantabria, Espanha) centrou-se no impacto da política fiscal sobre a desigualdade
no subcontinente entre 1960 e 2012, a partir de um trabalho realizado em conjunto com Judith
Clifton e Julio Revuelta.
Um frutífero encontro de historiadores econômicos e economistas
Ao longo das três jornadas houve um expressivo intercâmbio de perguntas e comentários, tanto
entre os próprios palestrantes como, na primeira jornada de caráter aberto, entre eles e o público
presente. No encerramento do evento, tanto os organizadores quanto os participantes destacaram
o acerto da nova prática de reunir historiadores econômicos e economistas para pensar em
conjunto as tendências de evolução da desigualdade na América Latina.
As apresentações podem ser acessadas por meio do seguinte link.
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BID-INTAL organizou workshop regional
sobre comércio de serviços para países do
Caribe
De 2 a 4 de dezembro foi realizado em Port of Spain, Trinidad e Tobago, o Workshop Regional
sobre Comércio de Serviços para Países do Caribe, organizado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) – por meio do Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe
(Intal) e do Setor de Integração e Comércio (INT) –, pela Organização Mundial do Comércio (OMC)
e pela Secretaria da Comunidade do Caribe (Caricom).
O objetivo do curso foi capacitar funcionários dos países caribenhos sobre as negociações do
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS) e os acordos comerciais regionais que contêm
compromissos nessa matéria.
O workshop incluiu a revisão de conceitos-chave do AGCS, as principais tendências sobre a
regulamentação do comércio de serviços no Caribe e no restante do mundo e as oportunidades e
desafios desse cenário para a região. Sobre isso, destacou-se que uma agenda estratégica para o
desenvolvimento dessas atividades no Caribe deve incluir questões de facilitação do comércio de
serviços globais, promoção e diversificação do turismo, fortalecimento da conectividade para o
transporte marítimo e aéreo, diversificação da matriz energética e fortalecimento de capacidades.
Nesses âmbitos, a integração regional pode contribuir estrategicamente para reduzir os pontos
fracos em nível nacional.
Além disso, os funcionários participaram de simulações de cada uma das etapas do processo de
negociação sobre esse tema.
A agenda e o material do curso se encontram disponíveis no seguinte link.
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Observatório Instrumentos Jurídicos de
Integração (IJI)
Tendência do mês
No período compreendido entre novembro e dezembro de 2014, o panorama de política comercial
regional caracterizou-se pela atividade dos acordos vigentes. Destaca-se a adesão da Bolívia ao
Mercosul e uma série de melhoras em tratados assinados pelo Chile com diversos países. Em
termos de negociações novas ou avançadas, há novidades que envolvem o Equador e a Aliança do
Pacífico.
Panorama 360º
Em dezembro foi concretizado um novo acordo e se atingiram avanços em 13 negociações
comerciais (2 novas, 6 avançadas e 5 concluídas). Além disso, houve atividade relevante em outros
acordos em andamento.

Cuba-Nicarágua
•

Em 10 de dezembro entrou em vigor o acordo de livre comércio entre Cuba e Nicarágua.

Novas negociações
•

O Equador comunicou os avanços concretizados para a assinatura de acordos comerciais
com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, sigla em inglês) e com o Japão.

Negociações avançadas
•
•
•
•

26ª Reunião do Grupo de Alto Nível da Aliança do Pacífico: foi realizada em 10 de outubro
no Chile.
Mercosul–União Europeia: Em 16 de dezembro na 47ª Cúpula do Mercosul foram discutidos
acordos comerciais em andamento com a Ásia e a União Europeia.
Acordo Transpacífico (TPP): No final de novembro e no início de dezembro foram
apresentados relatórios sobre os avanços do processo.
A Colômbia e o Japão adiantaram a 9ª Rodada de negociação para um acordo comercial para
22 de dezembro.
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Negociações concluídas
•

•
•

Colômbia-Coreia do Sul: Congresso aprova em primeiro debate TLC com a Coreia em 3 de
dezembro. O Acordo com a Coreia se transforma no primeiro tratado que a Colômbia assina
com o mercado da Ásia-Pacífico.
Colômbia–Costa Rica: Senado aprova em segundo debate acordo de comércio com a Costa
Rica em 5 de novembro.
Equador–União Europeia: Assinatura da ata que estabelece o processo de revisão jurídica
dos resultados da negociação comercial entre Equador e a União Europeia (UE) em 12 de
dezembro.

Acordos comerciais
•
•
•
•
•

•
•

Mercosul–Bolívia: Na 47ª Cúpula do Mercosul foi acordado o ingresso da Bolívia no
Mercosul como membro pleno.
Chile-Austrália: Em 11 de dezembro os dois países assinaram um acordo que modificará a
cobertura do capítulo sobre Contratação Pública do TLC.
O Chile e o Canadá concluem com sucesso negociação de capítulo sobre Obstáculos
Técnicos ao Comércio. 10 novembro.
12º Comitê de Associação Chile-União Europeia: Em direção à modernização do Acordo de
Associação.
Chile-Índia: Estabelecem importante ampliação do acordo comercial vigente desde 2007. O
processo de aprofundamento permitirá aumentar a cobertura do acordo dos 474 produtos
atuais para 2.800.
Uruguai-Brasil: Assinado acordo para sistema de pagamentos em moedas locais.
México–Mercosul: Em março de 2015 terminam restrições argentinas a carros mexicanos.

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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Exportações latino-americanas se
contraem em 2014, segundo estudo do BID
As exportações da América Latina caíram cerca de 1,4 por cento em 2014, a primeira contração das
exportações desde o colapso comercial de 2009, de acordo com um estudo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta é o terceiro ano consecutivo de baixo dinamismo
do comércio exterior, provocado pela queda dos preços dos produtos básicos exportados pela
região, além da fraca demanda internacional, segundo as Estimativas das tendências comerciais da
América Latina 2014. (Link)
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Outras Atividades do BID
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El BID lanza nuevo portal de datos abiertos
sobre desarrollo en América Latina y el
Caribe (só espanhol e inglês)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el lanzamiento, para comienzos de 2015, de
un nuevo portal de datos abiertos llamado Números para el Desarrollo, que ofrecerá una gran
cantidad de indicadores sobre países de América Latina y el Caribe. Esta nueva plataforma
permitirá a los usuarios hacer uso de datos sobre diversos temas desde inclusión social hasta
integración global, de 26 países de la región. Asimismo, los usuarios tendrán la oportunidad de
descargar datos y crear sus propios gráficos para visualizar los resultados. (Link)
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El programa EcoMicro del Fondo
Multilateral de Inversiones del BID gana
premio mejores soluciones climáticas de
las Naciones Unidas (só espanhol e inglês)
EcoMicro, un programa que trabaja con instituciones microfinancieras para desarrollar productos
financieros verdes en América Latina y el Caribe, ha sido seleccionado como una de las Actividades
Faro 2014 por la iniciativa Impulso para el Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Ecomicro, un programa
cofinanciado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo, recibirá hoy el premio
durante la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas COP 20 que se lleva a cabo
en Lima. (Link)
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Jovens empreendedores latino-americanos
homenageados por suas soluções
inovadoras para os desafios de
desenvolvimento da região
O evento “Demand Solutions – Ideias para Melhorar a Qualidade de Vida” no Banco Interamericano
de Desenvolvimento liga startups criativas com investidores, mentores e formadores de opinião.
Dezesseis jovens empreendedores da América Latina apresentaram seus produtos e serviços
inovadores no dia 2 de dezembro em um evento internacional em Washington, D.C. destinado a
incentivar novas soluções ousadas para os problemas de desenvolvimento mais difíceis da região.
(Link)

65
Carta Mensal INTAL N° 220 - dezembro 2014 - Todos os direitos reservados

Redação

Centro de Documentação INTAL
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Reseñas Bibliográficas

La Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: Hacia la convergencia en
la diversidad. Santiago de Chile: Cepal, noviembre de 2014 [80
p.]
Esta publicação foi preparada pela Cepal a propósito do seminário “Diálogo sobre a Integração
Regional: a Aliança do Pacífico e o Mercosul”, realizado em Santiago, Chile, no dia 24 de novembro
de 2014. Seu principal objetivo é conceber uma agenda de trabalho para a convergência entre os
dois blocos.
O primeiro capítulo descreve o cenário internacional enfrentado pela América Latina, destacando
os pontos fortes e fracos da sua inserção internacional. A pesquisa ressalta a desaceleração dos
países desenvolvidos em comparação com o dinamismo anterior à crise mundial de 2008-2009. O
estancamento da Zona do Euro tem um impacto negativo no comércio mundial e, em especial, na
demanda externa da região.
O trabalho ressalta três principais mudanças da economia global. Primeiro, a aceleração das
inovações científicas e tecnológicas, com impactos significativos sobre a produção e o comércio
internacional. Depois, o papel crescente dos países em desenvolvimento no crescimento mundial e
nos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), em grande parte pelo dinamismo da Ásia. E
por último a crescente importância das cadeias internacionais de valor e o impacto das
negociações de mega-acordos na região.
A pesquisa descreve alguns pontos fortes da inserção internacional da América Latina, como a
expansão da sua classe média e do mercado consumidor regional, e a sua abundante dotação de
recursos naturais. O trabalho também destaca dois principais pontos fracos da região. Por um lado,
o estancamento do seu desempenho exportador, caracterizado pela alta dependência das matériasprimas, pela baixa proporção de empresas exportadoras, pela alta concentração dos envios em
poucas empresas, pelos custos logísticos elevados. Por outro, a insuficiente inserção na economia
do conhecimento.
O segundo capítulo faz uma caracterização da Aliança do Pacífico (AP) e do Mercosul. Estes blocos
incluem as sete maiores economias da região e representam mais de 80% da população e das
exportações, e mais de 90% do PIB e dos fluxos de IED da América Latina.
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Sobre as relações comerciais, o trabalho destaca que a AP envia a metade das exportações de bens
da região ao mundo, enquanto os intercâmbios intra-Mercosul (13,9% em 2013) são maiores do
que os fluxos entre os países da AP (3,5%). Ambos os espaços de integração são especialmente
importantes como destinos das exportações manufatureiras de tecnologia média e alta de seus
membros. A partir de critérios variados, o estudo afirma que as relações bilaterais com maior
intensidade intraindustrial são Argentina-Brasil e Brasil-México. Por outro lado, descreve o
comércio de serviços, destacando que, enquanto o setor de viagens é dominante para a AP, outros
serviços são preponderantes no Mercosul, especialmente os empresariais. Sobre a IED entre os dois
grupos, a pesquisa destaca o papel das translatinas, impulsionadas principalmente pelos sinais do
mercado.
O terceiro capítulo oferece reflexões sobre uma possível agenda de trabalho entre a AP e o
Mercosul, ressaltando que a convergência gradual implicaria benefícios não só para os seus
membros, mas também constituiria uma oportunidade histórica de avançar rumo a uma integração
de alcance regional.
Entre os benefícios potenciais, a publicação destaca as possibilidades de diversificar a estrutura
produtiva e exportadora da região, devido ao fato de o comércio intrarregional se caracterizar por
ser mais diversificado e intensivo em manufaturas, ter maior conteúdo tecnológico, ser mais
acessível para as pequenas e médias empresas e criar mais empregos do que o comércio
extrarregional. Além disso, o trabalho assinala que essa convergência permitiria impulsionar a
competitividade das cadeias regionais de valor, que depende da qualidade da infraestrutura de
integração e da convergência regulatória.
O estudo destaca que, além das diferenças de aproximação dos aspectos comerciais e tarifários dos
dois esquemas, existe um amplo espaço para o trabalho conjunto. Em especial, são enumerados 11
elementos de uma possível agenda de trabalho:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Facilitação do comércio: projetar e implementar regionalmente ações que cada bloco tenha
realizado, tais como a digitalização de trâmites associados ao comércio e a interconexão de
guichês únicos de comércio exterior; harmonização ou reconhecimento mútuo de normas
técnicas, sanitárias e fitossanitárias.
Acumulação de origem: para avançar em direção a um mecanismo de acumulação que seja
aplicável ao conjunto dos seus membros.
Mobilidade de pessoas: facilitá-la entre os dois blocos, baseando-se nos avanços de cada
um.
Estatísticas sobre o comércio de serviços: elaborar um sistema de estatísticas comparável
por sócio, setor e modo de fornecimento.
Ciência, tecnologia, inovação e perspectiva: acordos de cooperação para aproveitar
economias de escala em ciência e tecnologia.
Sustentabilidade: promover desenvolvimentos comuns em áreas de aproveitamento
ambientalmente sustentável dos recursos naturais.
Transporte: fortalecer a integração em infraestrutura no âmbito do Conselho Sul-Americano
de Infraestrutura e Planeamento (Cosiplan) e compatibilizar os marcos normativos.
Energia: impulsionar a interconexão elétrica e a facilitação de intercâmbio de gás e de
outras fontes de energia.
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9.
10.
11.

Política industrial: para promover encadeamentos produtivos transfronteiriços, por meio do
apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas.
Aproximação conjunta da Ásia-Pacífico: projetar um vínculo que conte com a visão e
políticas adequadas, que enfrente o desafio de maneira coordenada.
Turismo: facilitar a circulação de turistas através das fronteiras e fazer da América Latina um
destino turístico mundial.

O trabalho termina com um convite ao diálogo e à ação das instituições especializadas e
organizações empresariais, com sugestões concretas para uma integração profunda e de maior
alcance.
O valor da publicação reside em, por um lado, apresentar uma caracterização econômica e
comercial exaustiva da AP e do Mercosul, e dos vínculos entre ambos, considerando indicadores
intraindustriais e destacando os setores com potencial de expansão. Por outro, são interessantes as
contribuições sobre os vários elementos para a convergência, tendo em conta os avanços de cada
bloco nos diversos temas. Apesar de se poder considerar fora dos alcances da publicação, esta não
apresenta uma análise macroeconômica dos países, o que permitiria mostrar melhor seu
desempenho relativo e alguns fatores condicionantes para a convergência. Em síntese, a
publicação é valiosa tanto para os funcionários dos governos encarregados de realizar a
aproximação entre ambos os blocos, como para os acadêmicos e instituições relacionados com a
integração na América Latina.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Alianza del Pacífico y el
MERCOSUR. Hacia la convergencia en la diversidad. Santiago de Chile: CEPAL. Noviembre de 2014.
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Alerta Bibliográfico

Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de
Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e proporcionando links a boletins
e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique aqui.
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Bibliografía Destacada del Mes

* Giordano, P.; Michalczewsky, K. y Ramos, A. (2014).
Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina
2014. Washington: BID.

Autor:Giordano, Paolo; Michalczewsky, Kathia; Ramos, Alejandro
Título:Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina 2014 =
Latin American trade trend estimates 2014
Otros responsables:Galeazzi, Clara; Harris, Jeremy; Iannuzzi, Patricia
Edición:Washington: BID, december 2014 [11 p.]
Serie:Estimaciones de las tendencias comerciales = Trade trend estimates
Temas:<COMERCIO INTRARREGIONAL><COMERCIO
INTERNACIONAL><DESARROLLO ECONOMICO><CRECIMIENTO
ECONOMICO><FACILITACION DEL COMERCIO><ACUERDOS REGIONALES
DE COMERCIO><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES>
Geográficos:<AMERICA LATINA>
Accesos al documento:
HM INT-INTRADE.EST. [2014]
Documento Electrónico
Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
English version. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana, IIRSA. (2014). API : Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración : Informe de avance 2014.
Montevideo: IIRSA.

Autor inst.:Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana, IIRSA
Título:API : Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración : Informe de
avance 2014
Edición:Montevideo: IIRSA, diciembre de 2014 [294 p.]
Temas:<INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SURAMERICANA, IIRSA><UNION DE NACIONES
SURAMERICANAS, UNASUR><PROYECTOS DE
INTEGRACION><INFRAESTRUCTURA><INTEGRACION FISICA>
Resumen:Este cuarto Informe de la Agenda de Proyectos Prioritarios de
Integración (API), previsto en el Plan de Trabajo COSIPLANIIRSA 2014, se
encuentra destinado a la consideración del Consejo de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR y a la ciudadanía. El Informe
reseña los resultados del trabajo realizado por los países en la
implementación de los proyectos estructurados, y presenta un balance
general y la evolución de la API.
Nota de contenido:
A: La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración en el proceso de
integración física de América del Sur [p. 13]
1: Antecedentes y enfoque estratégico [p. 13]
2: Características principales y mecanismo de seguimiento [p. 14]
3: La API en 2014: actualización y mejora en la calidad de la
información [p. 16]
B: El avance de los Proyectos de la API durante 2014 [p. 19]
1: Número de proyectos y monto de inversión estimada [p. 19]
2: Avance de los proyectos [p. 24]
3: Composición sectorial, sub-sectorial y tipo de obra [p. 31]
4: Tipo de financiamiento [p. 34]
5: Alcance territorial de los proyectos [p. 37]
6: Características técnicas [p. 38]
C: Eje del Amazonas [p. 41]
D: Eje Andino [p. 67]
E: Eje de Capricornio [p. 101]
F: Eje del Escudo Guayanés [p. 159]
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G: Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná [p. 179]
H: Eje Interoceánico Central [p. 205]
I: Eje MERCOSUR-Chile [p. 229]
J: Eje Perú-Brasil-Bolivia [p. 267]
Accesos al documento:
624.1 / IIRSA-API / 2014
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2014. (2014). Buenos
Aires: IIRSA.

Título:Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2014
Edición:Buenos Aires: IIRSA, diciembre de 2014 [270 p.]
Temas:<INTEGRACION FISICA><CONSEJO SURAMERICANO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA
INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA,
IIRSA><PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA>
Geográficos:<AMERICA DEL SUR>
Resumen:Este Cuarto Informe de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN,
previsto en el Plan de Trabajo COSIPLAN-IIRSA 2014, se encuentra
destinado a la consideración del Consejo Suramericano de Infraestructura
y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR y a la ciudadanía, y persigue un
doble objetivo. Por un lado, reseña los resultados del trabajo realizado por
los países durante el presente año en materia de planificación territorial.
Por otro lado, presenta un balance general de la Cartera, incluyendo un
detalle de la evolución de los proyectos.
Accesos al documento:
332.135 / COS-CAR / 2014
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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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
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
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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]
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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* 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. 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
recent developments in the trade policy sphere, with emphasis on the
progress of multilateral and regional agreements on trade facilitation.
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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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* Tudela, F. (2014). Negociaciones internacionales sobre cambio
climático: Estado actual e implicaciones para América Latina y el
Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.

Autor:Tudela, Fernando
Título:Negociaciones internacionales sobre cambio climático : Estado
actual e implicaciones para América Latina y el Caribe
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, noviembre de 2014 [115 p.]
Serie:Documento de Proyecto; 637
Temas:<CAMBIO CLIMATICO><POLITICA AMBIENTAL><DESARROLLO
SOSTENIBLE>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>
Resumen:El presente documento intenta sistematizar información
actualizada que pudiera contribuir a facilitar el posicionamiento de los
países de la región de América Latina y el Caribe en las actuales
negociaciones multilaterales sobre cambio climático, en particular
aquellas relacionadas con la Plataforma de Durban. A partir de una
descripción de la evolución de estas negociaciones, el documento describe
los distintos Grupos en los que participan los países de la región, tanto
aquellos enmarcados en la Convención como otros con incidencia en la
negociación. Se caracteriza después la evolución de las emisiones de los
países de la región, destacando las incertidumbres que afectan a aquellas
provenientes de cambios en el uso del suelo.
Accesos al documento:
HM CEPAL-DP 637 [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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