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33ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo 
da Caricom

De 3 a 6 de julho foi realizada a 33ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade do 
Caribe (Caricom) em Gros Islet, Santa Lúcia. O principal tema da agenda foi a coordenação da 
política exterior na Caricom diante das mudanças das circunstâncias políticas e econômicas 
mundiais. Também foi discutido o livre fluxo de pessoas entre os estados-membros.
A Cúpula foi presidida pelo primeiro-ministro de Santa Lúcia, Kenny D. Anthony, líder da 
comunidade de 1º de julho a 31 de dezembro de 2012, substituindo o presidente do Suriname, 
Desiré Bouterse.
O presidente do Suriname destacou os avanços nas discussões sobre a transformação da Secretaria 
da Caricom em um instrumento mais eficiente e efetivo para os objetivos de integração, e ressaltou 
a importância dos princípios de unidade e solidariedade para o sucesso da região.
O primeiro-ministro de Santa Lúcia defendeu a redefinição das posturas e posições de política 
exterior da Caricom, no atual contexto de mudanças e oportunidades globais. Ele destacou o peso 
econômico crescente da China e de outros países asiáticos, além do bom desempenho relativo da 
América Latina.
O secretário-geral da Caricom, Irwin LaRocque, disse que os fundos para o desenvolvimento da 
Comunidade foram reduzidos tanto devido às dificuldades econômicas e financeiras da Europa e à 
menor ajuda bilateral como ao desvio de recursos das instituições financeiras internacionais para 
esses países. Nesse contexto, ele insistiu na necessidade de avançar na integração regional, 
incluindo o Mercado e Economia Únicos da Caricom (CSME, sigla em inglês).

Textos sobre o assunto: 
• BID-INTAL. “Caricom: Diretrizes para reformar a Secretaria”, em: Carta Mensal N° 190, junho 

de 2012.
• BID-INTAL. “Caricom reforma sua Secretaria”, em: Carta Mensal N° 187, março de 2012.

Caribe
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http://www.caricom.org/jsp/communications/33hgc_main_page.jsp
http://www.caricom.org/jsp/communications/33hgc_main_page.jsp
http://www.caricom.org/jsp/communications/33hgc_main_page.jsp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ccbbf21f-f6e4-446e-84fb-1075773b5a2e&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=39017ae3-1867-4f6d-8532-5204e26067cf&lang=pt
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Fórum para o crescimento caribenho

Em uma iniciativa conjunta do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Mundial 
e do Banco de Desenvolvimento do Caribe foi criado o Fórum para o Crescimento Caribenho (CGF, 
sigla em inglês).
Este novo espaço de diálogo buscará estimular o crescimento sustentável e inclusivo e a criação de 
empregos no Caribe, por meio da interação entre os setores público, privado e acadêmico e a 
sociedade civil ao longo de um ano. Entre os objetivos específicos propostos estão melhorar o 
ambiente de negócios para investidores, tanto novos como já existentes; desenvolver propostas 
para uma maior competitividade; examinar formas de reduzir a dívida pública; e estabelecer 
recomendações para modernizar a logística de transporte. O evento de abertura foi realizado em 
Kingston, Jamaica, nos dias 18 e 19 de junho e se concentrou em três temas: competitividade, 
inovação e espírito empreendedor. A dinâmica do evento foi baseada em apresentações do tipo 
analítico seguidas de troca de experiências dos vários países e casos de estudo. De 28 a 30 de 
junho houve uma jornada de trabalho sobre juventude e emprego no setor de Tecnologias da 
Comunicação e da Informação.
Outros dois eventos regionais para cada tema a ser desenvolvido foram agendados para este ano. A 
estes se somam encontros nacionais (tanto presenciais como virtuais) e um evento de 
encerramento sob a responsabilidade do BID, no mesmo formato. Espera-se que ao final da 
experiência sejam produzidos três textos com recomendações de política, além dos documentos de 
análise com os quais estão sendo feitos os trabalhos nos encontros e vídeos com casos de estudo 
sobre empresas bem-sucedidas do Caribe.  

Consulte a agenda e as apresentações do evento. Mais informações nos seguintes links: [1] [2] [3].
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11113.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/0,,contentMDK:23232568~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258554,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:23223611~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:489669,00.html
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11115.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11114.pdf


Conferência do Caribe sobre Políticas 
Comerciais, Inovação e Competitividade 

dos Estados Pequenos

De 11 a 13 de junho foi realizada em Christ Church, Barbados, a Conferência do Caribe sobre 
Políticas Comerciais, Inovação e Competitividade dos Estados Pequenos, organizada pelo Centro 
Shridath Ramphal para o Direito Mercantil Internacional, Política e Serviços, pelo Instituto para o 
Desenvolvimento Sustentável e pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade das 
Índias Ocidentais, com o patrocínio da Organização Mundial do Comércio. Os países do Caribe 
registram queda da competitividade e menor diversificação das exportações, tanto em mercados 
como em produtos, além de uma alta dependência das importações para satisfazer a demanda de 
combustíveis e alimentos. Neste contexto de desafios crescentes, a Conferência propôs rever a 
formulação de políticas comerciais que ajudem a aliviar esta situação, agravada pela deterioração 
do cenário internacional.
Os participantes do encontro se concentraram nas teorias e prática das políticas comerciais para a 
diversificação do comércio, para a inovação e para a competitividade em economias pequenas, 
levando em conta as lições aprendidas no Caribe. Os principais temas discutidos foram: políticas 
comerciais, negociações e agenda de implementação; diversificação do comércio e mercados 
globais, regionais e da diáspora; e política comercial e inovação em setores estratégicos.

 Consulte a agenda e as apresentações do evento.

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  10

Blocos de Integração

http://www.shridathramphalcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=852&Itemid=100135
http://www.shridathramphalcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=855&Itemid=100160


América Central assina Acordo de 
Associação com a União Europeia

No dia 29 de junho os países centro-americanos concretizaram avanços muito significativos nas 
negociações comerciais: no âmbito da 39ª Reunião Ordinária de Chefes de Estado e de Governo 
dos países do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica) foi assinado o Acordo de Associação 
com a União Europeia (UE) e a adesão do Panamá ao Subsistema de Integração Centro-Americana 
(Sieca).
A negociação com a UE começou na 1ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da América Latina 
e do Caribe (ALC) e da UE, realizada no Rio de Janeiro em 1999, com o objetivo de fortalecer as 
relações birregionais. Nas Cúpulas seguintes foi reafirmada a vontade de trabalhar em conjunto 
para promover uma associação estratégica entre as duas regiões. Concretamente, na Cúpula Ibero-
Americana de 2001, os presidentes da América Central e o chefe do governo espanhol afirmaram 
que era necessário trabalhar intensamente para criar uma zona de livre comércio com a UE. As 
bases para a negociação foram estabelecidas nas Cúpulas ALC-UE de 2002 e 2004. Em 2006, 
durante a 4ª Cúpula birregional, os blocos centro-americanos e europeu se comprometeram a dar 
início às negociações com algumas condições, como a ratificação do tratado centro-americano 
sobre investimentos e serviços e a adesão do Panamá ao Sieca. A primeira rodada foi realizada em 
San José da Costa Rica em 2007, e, embora tenham ficado suspensas durante 2009,[1] as 
negociações terminaram em 2010, durante a 6ª Cúpula ALC-UE.[2]
O Acordo de Associação entre a América Central e a UE faz parte de uma estratégia mais ampla do 
bloco europeu. Por um lado, busca substituir as preferências comerciais unilaterais concedidas a 
ex-colônias sob o Sistema Geral de Preferências (SGP) por regras mais estáveis, previsíveis e 
recíprocas. Por outro lado, propõe-se a ampliar as relações bilaterais além do âmbito comercial, 
rumo à esfera política e de cooperação. O eixo político busca fortalecer o diálogo, os valores 
democráticos, ou, com relação aos direitos humanos, a liberdade das pessoas e os princípios do 
Estado de direito. O eixo de cooperação se estende a diversos setores, como o econômico-
financeiro; ciência, tecnologia e informação; cultura e educação; reforma do Estado e 
administração pública. Por último, o eixo econômico-comercial se concentra na liberalização 

América Central
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progressiva e recíproca do acesso aos mercados para bens, serviços e compras governamentais; o 
desenvolvimento de disciplinas comuns para o melhor desenvolvimento do comércio (cooperação 
alfandegária, normas e regulamentos técnicos, medidas sanitárias e fitossanitárias, salvaguardas, 
normas trabalhistas e ambientais, etc.); a consolidação de um ambiente de confiança para os 
investidores (liberalização de investimentos e pagamentos relacionados, proteção dos direitos de 
propriedade intelectual, etc.); e o estabelecimento de um mecanismo de solução de controvérsias.
Assim, quando o acordo entrar em vigor, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua 
e Panamá terão um acesso melhor a um mercado de 500 milhões de consumidores com um PIB per 
capita de US$ 33.948.[3] A América Central vai liberar imediatamente 47% do universo tarifário 
enquanto a UE outorgou 91%. As tarifas para bens industriais e de pesca serão eliminadas 
gradualmente nas duas regiões em no máximo 15 anos (96% das partidas estarão liberadas em dez 
anos), enquanto ambas as regiões manterão protegidos os bens do comércio agrícola considerados 
sensíveis. Cabe esclarecer que o Panamá terá um cronograma de desgravação diferente dos demais 
países centro-americanos.
O acordo também prevê a simplificação dos procedimentos de Alfândega quando se concretizar o 
compromisso dos países centro-americanos de unificar o documento de alfândegas antes dos três 
anos de vigência do tratado. Neste sentido, o acordo birregional da UE com a América Central é 
mais amplo do que o documento negociado com o Cariforum,[4] já que implica compromissos para 
a integração regional do bloco sócio. Neste caso, os países centro-americanos devem avançar na 
homogeneização de regulações técnicas de bens e serviços, em matéria de saúde e regras de 
segurança de bens agrícolas e eliminar a cobrança dupla da Tarifa Externa Comum. Com o objetivo 
de cumprir estas pautas, o Sieca está trabalhando com planos semestrais em que se reúnem mesas 
de negociação específicas. [5]
Além disso, serão removidas as barreiras ao comércio de serviços e os investimentos, e também 
serão aplicadas as mesmas regulamentações em termos de obstáculos ao comércio, compras 
governamentais e propriedade intelectual. Cabe destacar que os compromissos assumidos nestas 
questões são maiores do que os definidos no âmbito da OMC. Além disso, o tratado inclui acordos 
em matéria de fortalecimento de padrões trabalhistas e ambientais.
Segundo o comissário europeu de comércio, Karel De Gucht, a Guatemala e a Nicarágua serão 
beneficiadas em setores como têxteis e confecções; El Salvador e Honduras terão a oportunidade 
de ampliar as suas exportações de autopeças; e toda a região terá aumento da receita com a venda 
de frutas, legumes e verduras, principalmente o Panamá e a Costa Rica. Além disso, espera-se que a 
implementação do Acordo permita diversificar os mercados para as exportações centro-
americanas, muito concentradas nos Estados Unidos.
A UE está entre as cinco principais economias tanto como destino das exportações dos países do 
istmo como de origem das importações (exceto para a Nicarágua). Segundo dados da Comissão 
Europeia, 6,9% das compras centro-americanas em 2010 foram feitas na UE e 11,9% das vendas se 
dirigiram a esse destino.[6]
Os fluxos de comércio entre a América Central e o bloco europeu atingiram o máximo histórico de 
US$ 17,567 bilhões em 2011, cerca de 15% superior ao nível de 2008. O crescimento se concentrou 
nas exportações do istmo para a UE, enquanto as compras dessa origem não se recuperaram da 
queda provocada pela crise econômica internacional. Em 2010, as vendas para a UE subiram 
58,1% interanual (i.a.) e 14,3% i.a. no ano seguinte (Gráfico 1). Este desempenho do comércio 
levou a um superávit no saldo da balança comercial para a América Central de US$ 5,488 milhões 
em 2011, 12 vezes acima do de 2009.
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As vendas da Costa Rica são responsáveis por 93,9% do aumento no primeiro ano, enquanto no 
segundo também pesaram as maiores exportações de Honduras, que representaram quase 30% do 
aumento, e em menor escala de El Salvador, Guatemala e Nicarágua. Cabe destacar que as 
exportações do Panamá para a Europa caíram em 2011 (Quadro 1). 

Obs.: Para as importações pela América Central da UE se consideraram as exportações da UE 
para a América Central, e para as exportações da América Central para a UE foram usadas as 

importações pela UE de produtos da América Central.  Fonte: Elaboração própria com dados da 
Comissão Europeia e da Reserva Federal. 

Gráfico 1. Evolução do comércio da América Central com a UE

Em milhões de US$
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Assim, a Costa Rica continuou sendo o principal exportador da sub-região para a UE, e sua 
participação de mercado subiu mais de 12 pontos percentuais entre 2008 e 2011, enquanto os 
demais países centro-americanos perderam participação (Gráfico 2).

Fonte: Elaboração própria com dados da Comissão Europeia.

Em % da variação 2010-2009 e 2011-2010 

Quadro 1. Contribuição de cada país para o aumento das exportações da 
América Central para a UE

País 2010-2009 2011-2010

Costa Rica 93,9% 67,8%

El Salvador -0,2% 11,4%

Guatemala 0,9% 9,6%

Honduras 2,4% 29,1%

Nicarágua 0,6% 7,0%

Panamá 2,5% -24,9%

Total 100,0% 100,0%
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Mais da metade das exportações do istmo para o bloco europeu em 2011 foram do setor 
maquinaria e equipamentos de transporte, enquanto os produtos agropecuários tiveram cerca de 
40% de participação. Este padrão das vendas externas está marcado pelos envios feitos pela Costa 
Rica, que explica quase a totalidade das exportações de maquinaria e 40,6% das agropecuárias, 
em que Honduras também tem grande participação (25,3%). Cabe mencionar que desde 2008 
triplicaram os envios de maquinaria e equipamentos de transporte - mais especificamente os 
equipamentos de escritório e telecomunicações - pela Costa Rica para a UE.[7]

Fonte: Elaboração própria com dados da Comissão Europeia.

Gráfico 2. Estrutura das exportações da América Central para a UE, de 
acordo como país de origem 

Em %, anos selecionados.
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Na composição das importações feitas pelo bloco europeu, 82,3% são manufaturas, principalmente 
maquinaria e equipamentos de transporte (40,1%), seguidas por produtos químicos (23,6%) e 
outras manufaturas (18,6%).

Obs.: Para as importações pela América Central de produtos da UE foram consideradas as 
exportações da UE para a América Central, e para as exportações da América Central para a UE 

foram usadas as importações pela UE de produtos da América Central.  Fonte: Elaboração 
própria com dados da Comissão Europeia. 

Gráfico 3. Composição das exportações da América Central para a UE, 
produtos selecionados, 2011

Em%
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Para o Acordo entrar em vigor faltam as ratificações estabelecidas pela legislação de cada país.

Bibliografia: 
• Caballeros, Rómulo. Centroamérica: los retos del Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea. Series Estudios y Perspectivas, México D.F.: Cepal. Julho de 2008.
• DE GUCHT, Karel. EU - Central America Association Agreement. Public Hearing of the 

Committee on International Trade of the European Parliament. Bruselas. Março de 2012.
• Acuerdo de Asociación Unión Europea- Centroamérica
• UNION EUROPEA. Highlights of the trade pillar of the Association Agreement between 

Central America and the European Union. 20 de junho de 2011.

Obs.: Para as importações pela América Central de produtos da UE foram consideradas as 
exportações da UE para a América Central, e para as exportações da América Central para a UE 

foram consideradas as importações pela UE de produtos da América Central.  Fonte: 
Elaboração própria com dados da Comissão Europeia. 

Gráfico 4. Composição das importações da América Central de produtos da 
UE, produtos selecionados, 2011

Em %
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[1] A ruptura institucional em Honduras foi a causa da suspensão das negociações durante 2009.
[2] Para obter mais informações sobre a evolução das negociações entre a América Central e a UE, veja 
Instrumentos Jurídicos de Integração do BID-Intal no seguinte link.
[3] Dados do Banco Mundial para 2010, consultados no dia 6 de julho de 2012.
[4] Para obter mais informações sobre as negociações entre o Cariforum e a UE veja Instrumentos Jurídicos 
de Integração do BID-Intal no seguinte link.
[5] Os resultados das sucessivas rodadas de negociação no âmbito dos planos semestrais do Sieca foram 
documentados na Carta Mensal Intal (várias edições).
[6] Dados da Comissão Europeia para 2010. 
[7] As exportações de equipamentos de escritório e telecomunicações da Costa Rica se devem principalmente 
ao comércio intraempresas de multinacionais que localizam fases da produção em vários lugares do mundo 
para reduzir custos e aumentar a eficiência. Isto é especialmente importante no setor de componentes 
eletrônicos. 

Textos para a imprensa: 
• SECRETARIA DE RELAÇÕES EXTERIORES DE HONDURAS. Centroamérica y UE firman 

histórico Acuerdo de Asociación. 29 de junho de 2012.
• PARLAMENTO EUROPEU. Declaración de Rio “América Latina/Caribe/Unión Europea: 

Primera Cúpula”. Bruxelas, 29 de junho de 1999.
• MINISTÉRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. Costa Rica celebra firma del Acuerdo 

de Asociación con la Unión Europea. 29 de junho de 2012.
• SIECA. “La región suscribe Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Panamá se 

incorpora a la integración económica centroamericana”. Release N° 13. 

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  18

Blocos de Integração

http://www.iadb.org/intal/iji/query/default.aspx
http://www.iadb.org/intal/iji/query/FichaNegociacion.aspx?Negociacion=151167#tabs-1
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11121.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11121.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/noneurope/idel/d12/docs/cumbrederio/declaracionfinales.htm
http://www.europarl.europa.eu/delegations/noneurope/idel/d12/docs/cumbrederio/declaracionfinales.htm
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/junio/CP-1436.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/junio/CP-1436.aspx
http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000004408/17990000004408.swf
http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000004408/17990000004408.swf


Adesão do Panamá ao Sieca

Durante a 39ª Reunião Ordinária de Chefes de Estado e de Governo dos países do Sistema de 
Integração Centro-Americana (Sica) o Panamá obteve a aprovação do Protocolo de Adesão ao 
Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana (Sieca). Assim o país atende a exigência da 
União Europeia (UE) para ser incluído no Acordo de Associação que o bloco assinou com os atuais 
membros do SIECA: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua.
O Protocolo, cujo processo de negociação começou em julho de 2010, estabelece termos, prazos, 
condições e modalidades da incorporação do país ao Sieca. O Panamá buscará obter 
paulatinamente as condições pelas quais se regem os outros cinco países.
O próximo passo para a entrada em vigor é submeter o Protocolo ao Congresso do Panamá. Após a 
aprovação, o país adotará imediatamente os principais instrumentos jurídicos do Sieca, entre eles 
o Tratado Geral de Integração Econômica Centro-Americana, o Convênio Tarifário e Alfandegário 
Centro-Americano, o Mecanismo de Solução de Controvérsias, o Convênio-Quadro para o 
Estabelecimento da União Alfandegária, o Regulamento de Origem, as Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias, as Práticas Desleais de Comércio e as Medidas de Salvaguarda. Outros 
instrumentos jurídicos serão adotados em prazos posteriores, no máximo até 2017. Além disso, foi 
estabelecido um prazo limite de dois anos para o Panamá negociar o cronograma de desoneração 
para atingir o livre comércio com os demais sócios da região, levando em conta alguns bens 
sensíveis para os quais a proteção será mantida. Também foi estabelecido que o período de 
harmonização da tarifa externa comum será de um ano, aplicada em no máximo dois anos. As 
regras de origem centro-americanas serão adotadas pelo Panamá assim que o Protocolo entrar em 
vigor, mesmo considerando que serão negociadas algumas exceções. A regulamentação técnica, 
por sua vez, será adaptada em um período de seis meses, também contemplando exceções, e 
espera-se que nesse mesmo período negocie a adesão ao Tratado Centro-Americano de Serviços e 
Investimentos.
Em 2011, os fluxos de comércio entre a América Central e o Panamá aumentaram 27,9% interanual 
(i.a.) e atingiram o máximo histórico de US$ 2,143 bilhões, duplicando seu valor em dez anos. O 
maior crescimento das importações com relação às exportações provocou uma queda do saldo 
comercial dos demais países centro-americanos com o Panamá, que tinha caído levemente em 
2009 e 2010 devido à crise econômica internacional (Gráfico 5).
Quanto à importância relativa ao comércio total, o Panamá enviou aos seus sócios centro-
americanos 8,7% das suas exportações totais em 2011, o que representa uma redução de 3 pontos 
porcentuais desde 2006. Com relação às compras, as originárias do restante do istmo se 
mantiveram em torno de 4% do total das importações totais panamenhas nos últimos anos. Em 
comparação, a relevância do mercado do Panamá para as economias centro-americanas é menor, já 
que a participação é de aproximadamente 2%, tanto nas compras como nas vendas totais da sub-
região. 
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A Costa Rica foi o principal exportador da sub-região para o Panamá em 2011, explicando quase 
dois terços dos envios; a Guatemala representou 19,6% e El Salvador, 12,5% (Gráfico 2). Do ponto 
de vista das compras, a Guatemala foi a economia que mais importou do Panamá (35%) no último 
ano, seguida por Honduras (25,2%), Costa Rica (22,5%) e El Salvador (15,9%). 

Fonte: Elaboração própria com dados do Sieca Obs.: Os dados de comércio não incluem 
maquila.  

Gráfico 1. Evolução do comércio da América Central com o Panamá 

Em bilhões de US$

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  20

Blocos de Integração



O comércio intraindustrial de medicamentos tem grande relevância no intercâmbio do istmo, com 
17,5% das vendas do conjunto para o Panamá e 24,7% das compras deste país em 2011 (Quadro 1).
[1] Nas exportações da América Central para o Panamá aparecem, em ordem de importância, 
preparações alimentícias (4,5%), fios, cabos e demais condutores de eletricidade (3,6%), 
inseticidas, raticidas e demais produtos contra roedores (3,5%), caixas, sacolas e demais 
embalagens de papel ou papelão (3,4%), entre outros. As importações são compostas de petróleo e 
derivados, que representam cerca de 10%, e dos calçados e confecções, que em conjunto 
respondem por 6,7% do total. Cabe destacar que ambos os fluxos se encontram relativamente 
diversificados e apresentam certo valor agregado.

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sieca

Gráfico 2. Composição do comércio da América Central com o Panamá, por 
país, em 2011

Em %
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Participação e acumulado, em %

Quadro 1. Composição do comércio da América Central com o Panamá, 
2011

Exportações

Descrição Participação Acumulado

Medicamentos 17,5% 17,5%

Preparações alimentícias 4,5% 21,9%

Fios, cabos e demais 
condutores de eletricidade

3,6% 25,6%

Inseticidas, raticidas e demais 
produtos contra roedores, 
fungicidas, herbicidas, etc.

3,5% 29,1%

Caixas, bolsas e demais 
embalagens de papel ou 
papelão

3,4% 32,4%

Sangue humano ou animal 
para uso terapêutico

3,3% 35,7%

Artigos para o transporte ou 
embalagem de plástico

3,2% 38,9%

Óleos de petróleo ou minerais 
betuminosos

3,0% 41,9%

Papel higiênico e similares 2,8% 44,6%

Água mineral, gasosa, 
saborizada, etc.

2,4% 47,0%

Outros 53,0% 100,0%

Importações

Descrição Participação Acumulado

Medicamentos 24,7% 24,7%

Óleos crus de petróleo ou de 
minerais betuminosos

5,9% 30,6%

Óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos, exceto 
crus

5,0% 35,6%

Calçados com sola e parte 
superior de borracha ou 
plástico

2,6% 38,1%

Tratores 2,3% 40,4%

Monitores e projetores 1,8% 42,3%
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[1] A presença de laboratórios farmacêuticos multinacionais com subsidiárias em vários países centro-
americanos explica grande parte da importância do comércio de medicamentos na região. 

Textos para a imprensa:
• Ministério de Comércio Exterior da Costa Rica. “Costa Rica celebra firma del Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea”. 29 de junho de 2012.
• SIECA. “La región suscribe Acuerdo de Asociación con la Unión Europea e Panamá se 

incorpora a la integración económica centroamericana”. Release N° 13.

Fonte: Elaboração própria com dados do SIECA

Aparelhos receptores de 
radiodifusão

1,6% 43,9%

Calçados com sola de 
borracha, plástico ou couro e 
parte superior de matéria 
têxtil

1,5% 45,4%

Confecções para mulheres ou 
meninas

1,3% 46,7%

Confecções para homens ou 
meninos

1,3% 48,0%

Outros 52,0% 100,0%
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Negociações América Central - Canadá

Nas últimas semanas as relações dos países centro-americanos[1] com o Canadá ganharam um 
novo impulso.
De 11 a 14 de junho realizou-se em San José da Costa Rica a quarta rodada do processo de 
modernização do tratado de livre comércio (TLC) que este país tem com o Canadá desde 2002. O 
acordo não incluía disposições em áreas como serviços gerais e financeiros, investimentos e 
compras governamentais, que foram incorporadas na negociação atual. Além disso, será feito um 
trabalho para procurar ajustar a normativa à realidade produtiva vigente, renegociando o acesso a 
mercados de determinados produtos e incluindo temas como o comércio eletrônico.
Nesta quarta rodada foi encerrada a negociação em torno do conteúdo do capítulo sobre o 
comércio eletrônico, e ficou acordado que não se aplicarão tarifas alfandegárias à importação ou 
exportação de produtos digitais transmitidos eletronicamente, como os softwares. Além disso, as 
partes decidiram trabalhar em cooperação para facilitar o comércio eletrônico entre pequenas e 
médias empresas.
Adicionalmente, terminaram as negociações sobre disposições institucionais, que se somam aos 
capítulos de solução de controvérsias e obstáculos técnicos ao comércio fechados em rodadas 
anteriores.
As negociações nas próximas semanas tentarão alcançar os avanços necessários para concluir o 
TLC durante a última rodada, a realizar-se em setembro em Ottawa, Canadá.
Entre os temas pendentes estão a posição da Costa Rica com relação às regras de origem para o 
setor têxtil, que o país pede que sejam flexibilizadas, e a extensão das preferências tarifárias para 
as exportações provenientes de zonas francas.
O Canadá também apresentou solicitações de melhoras nas condições de ingresso - especialmente 
para os seus produtos agrícolas - e a flexibilização das regras de origem para determinados 
produtos de pesca, embutidos e plásticos.
Como foi mencionado na Carta Mensal Intal Nº181, as negociações do Canadá com o istmo fazem 
parte de uma estratégia mais ampla para aprofundar seus laços com a América Latina e o Caribe, 
lançada em 2007. Esta estratégia se baseia em três eixos: governabilidade democrática, segurança 
e prosperidade econômica. Até o momento, o Canadá assinou acordos com Peru, Colômbia, Panamá 
e Honduras. [2]
Cabe destacar que o mercado canadense representa uma grande oportunidade para o istmo. É uma 
economia aberta e alta dependência do comércio exterior, tem cerca de 35 milhões de habitantes e 
um Produto Interno Bruto per capita de US$ 39.600.

Comércio da América Central com o Canadá

De 2003 a 2008 o fluxo comercial entre a América Central e o Canadá se expandiu ao ritmo anual 
acumulativo médio de 19,5% (a.a). As importações pelo istmo do Canadá cresceram a um ritmo 
maior do que as suas exportações para esse destino, mantendo um resultado deficitário na balança 
comercial. Esta tendência se interrompeu em 2009 como consequência da crise internacional e a 
recuperação mostrou um padrão diferente. Em 2010 e 2011 o aumento dos envios foi muito 
superior ao das compras, levando a uma reversão do déficit comercial bilateral (Gráfico 1).
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Isto ampliou a participação de mercado da América Central no Canadá, embora ainda seja baixa. 
Em 2008 a participação das exportações do istmo no total das compras canadenses representava 
0,06% e em 2011 alcançou 0,15%. A importância do Canadá é ligeiramente maior para a América 
Central, já que este mercado em 2011 representou 2,4% das exportações totais do istmo. Com 
relação às importações, apenas 0,7% do total provém do Canadá.

As importações cresceram cerca de 10% interanual (i.a.) em 2010 e 2011, sem recuperar o nível 
anterior à queda, enquanto as vendas externas dobraram no primeiro ano posterior à crise e 
subiram cerca de 50% em 2011. Neste último ano, o intercâmbio total chegou a US$ 1,0338 bilhão, 
32,1% acima de 2010 e 3,3 vezes mais do que em 2003.

Fonte: Elaboração própria com dados do Sieca. Obs.: Os dados não incluem as exportações de 
maquilas. 

Gráfico 1. Evolução do comércio da América Central com o Canadá, 1994-
2011 

Em milhões de US$ 
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Participação no total e acumulado, em %

Quadro 1. Composição do comércio da América Central com o Canadá, 2011

Exportações

Descrição Participação Acumulado

Ouro 34,9% 34,9%

Café 31,3% 66,2%

Açúcar de cana ou beterraba 15,2% 81,4%

Bananas 2,5% 83,9%

Melões, melancias e mamões 2,1% 86,0%

Artigos e aparelhos de 
ortopedia

1,7% 87,7%

Pneus 1,0% 88,7%

Tâmaras, figos, abacaxis, 
abacates, goiabas, mangas

0,9% 89,6%

Plantas vivas 0,9% 90,5%

Prata 0,8% 91,3%

Outros 8,7% 100,0%

Importações

Descrição Participação Acumulado

Adubos minerais ou químicos 
potássicos

13,9% 13,9%

Papel de jornal 10,0% 23,9%

Trigo 5,0% 28,9%

Gorduras e óleos, animais ou 
vegetais, processados

4,3% 33,2%

Produtos intermediários de 
ferro ou aço

4,2% 37,4%

Vegetais preparados ou 
conservados

3,7% 41,0%

Malte 3,4% 44,5%

Adubos minerais ou químicos 
com fertilizantes

3,0% 47,4%

Selos postais 2,4% 49,8%
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O ouro foi o principal produto de exportação do istmo para o Canadá em 2011, que, junto com o 
café e o açúcar, representou 81,4% das vendas totais para esse destino (Quadro 1). As importações 
estão relativamente mais diversificadas: entre os 10 principais produtos, que representam a 
metade das compras, destacam-se produtos químicos, agrícolas e pecuários e algumas manufaturas 
relacionadas à indústria de papel.A Nicarágua respondeu pela metade do aumento das vendas para 
o Canadá em 2010 e 2011, e o principal produto exportado foi o ouro. Assim, a Nicarágua 
substituiu a Guatemala como principal exportador da região para esse país. Cabe destacar que 
apenas a Nicarágua vendeu ouro, responsável pelo total das exportações. Em 2010, o volume de 
vendas externas de ouro cresceu 147,2% i.a., enquanto o preço aumentou apenas 2,4% i.a. Por 
outro lado, em 2011 o volume exportado de ouro se contraiu um pouco (-3,8% i.a.), mas o preço 
subiu 56,7% i.a., justificando quase todo o aumento. As negociações da Nicarágua com o Canadá 
estão paradas desde 2009, mas nos últimos meses várias agências de notícias mencionaram as 
intenções do governo centro-americano de retomá-las. A Costa Rica se transformou no principal 
comprador, também substituindo a Guatemala. Em 2011, só a Costa Rica e a Nicarágua 
aumentaram suas importações do Canadá, enquanto os demais países as reduziram. Nesse ano a 
Costa Rica explicou quase a metade das compras da região ao país da América do Norte. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Sieca. Obs.: Os dados não incluem as exportações de 
maquilas. 

Gorduras de animais das 
espécies bovina, ovina ou 
caprina

2,4% 52,2%

Outros 47,8% 100,0%
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As vendas da Costa Rica para o Canadá se recuperaram em 2010, dobrando o valor (Gráfico 2). 
Mesmo assim, não conseguiram manter o ritmo de expansão e até se contraíram ligeiramente em 
2011. Por outro lado, as importações, que só tinham subido 10,3% em 2010, cresceram 45,1% em 
2011, triplicando o déficit bilateral em relação ao ano anterior. 

Participação no total e acumulado, em %

Quadro 2. Composição do comércio da Costa Rica com o Canadá

Exportações

Descrição Participação Acumulado

Açúcar de cana ou beterraba 20,6% 20,6%

Fonte: Sieca Obs: Os dados não incluem as exportações de maquilas. 

Gráfico 2. Evolução do comércio da Costa Rica com o Canadá, 1994-2011

Em US$ milhões
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Diferentemente dos demais países do istmo, a Costa Rica exporta alguns produtos manufaturados 
para o Canadá, principalmente na área de saúde, como artigos e aparelhos ortopédicos ou 
instrumentos médicos (Quadro 2). Mas são os produtos agrícolas que têm grande importância no 
intercâmbio com o Canadá. As importações mostram uma composição similar à do conjunto do 
istmo.  

Fonte: Sieca Obs.: Os dados não incluem as exportações de maquilas. 

Açúcar de cana ou beterraba 20,6% 20,6%

Artigos e aparelhos 
ortopédicos

12,7% 33,3%

Café 12,3% 45,6%

Pneus 7,9% 53,5%

Tâmaras, figos, abacaxis 6,0% 59,4%

Raízes e tubérculos 4,5% 63,9%

Plantas vivas 4,4% 68,3%

Instrumentos e aparelhos 
médicos

3,9% 72,2%

Fios e cabos 2,9% 75,0%

Lápis 2,7% 77,7%

Outros 22,3% 100,0%

Importações

Descrição Participação Acumulado

Trigo 11,3% 11,3%

Produtos de ferro ou aço 9,5% 20,8%

Vegetais processados 7,3% 28,1%

Papel de jornal 6,5% 34,6%

Adubos minerais ou químicos 
com fertilizantes

6,3% 41,0%

Malte 5,1% 46,1%

Veículos para o transporte de 
pessoas

4,2% 50,3%

Adubos minerais ou químicos 
potássicos

4,0% 54,3%

Medicamentos 3,0% 57,3%

Gorduras e óleos, animais ou 
vegetais, processados

2,6% 59,9%

Outros 40,1% 100,0%
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[1] Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Honduras.
[2] Para mais detalhes sobre os Acordos do Canadá com a região, veja Instrumentos Jurídicos de Integração 
do BID-Intal no seguinte link.

Textos sobre o assunto: 
• BID-INTAL. “Laços externos da América Central”, em: Carta Mensal Intal N°184, dezembro 

de 2011. 
• BID-INTAL. “Avançam as negociações da Caricom com o Canadá”, em: Carta Mensal Intal Nº 

178, junho de 2011.

 Na imprensa:  
• EL NUEVO DIARIO. “Gobierno retomará TLC con Canadá”, 13 de junho de 2012.
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Assinado o Acordo Comercial entre UE, 
Colômbia e Peru

O Acordo Comercial entre a União Europeia, o Peru e a Colômbia foi assinado no dia 26 de junho de 
2012 em Bruxelas, Bélgica. Além de contribuir para a abertura dos mercados, ele vai gerar novas 
oportunidades de comércio e investimentos e favorecer a estabilidade e a previsibilidade da 
relação econômica entre as partes. 

No dia 26 de junho foi assinado em Bruxelas o Acordo de Associação entre a União Europeia (UE), o 
Peru e a Colômbia. Participaram do ato de assinatura o ministro do Comércio da Colômbia, Sergio 
Díaz Granados; o ministro do Comércio Exterior do Peru, Jose Luis Silva Martinot; o comissário de 
Comércio da Comissão Europeia, Karel De Gutch; e o embaixador dinamarquês Jonas Bering 
Liisberg.

História

A origem do Acordo está ligada aos 30 anos de relações políticas e econômicas entre a 
Comunidade Andina de Nações (CAN) e a UE. Em abril de 2007 surgiu a intenção das partes de 
estabelecer um Acordo de Associação entre os dois blocos. No entanto, devido à falta de enfoques 
e posturas comuns entre os países do bloco andino, em junho de 2008 as negociações birregionais 
foram suspensas.
Diante dessa situação, a Colômbia, o Peru e o Equador retomaram as negociações com o objetivo 
de estabelecer um Acordo Comercial Multipartes. Meses depois, o Equador se retirou das 
negociações por divergências com a UE sobre a seguridade social e os direitos trabalhistas de 
migrantes legalmente empregados na UE, a política equatoriana do “compre nacional”, os acordos 
bilaterais de investimentos com os países da UE e o conflito relacionado à banana.[1]
Desta forma, só a Colômbia e o Peru continuaram as negociações, concluídas depois de nove 
rodadas em 28 de fevereiro de 2010. Com a assinatura do Acordo, em junho passado, agora devem 
ser realizados os procedimentos formais de ratificação por parte dos respectivos parlamentos para 

Comunidade Andina
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As exportações do Peru para a UE aumentaram 15,1% a.a. de 1998 a 2008, enquanto as 
importações se expandiram, em média, 10,1% a.a. A crise reduziu os fluxos comerciais a um ritmo 
maior do que os da Colômbia (22,3% no caso dos envios à UE e 24% no das compras a partir dessa 
origem), que cresceram em 2010 e 2011, em média, 41,0% a.a. (exportações) e 32,5% a.a. 
(importações). 

que ele entre em vigor. Enquanto isso, os dois países latino-americanos continuarão gozando dos 
benefícios outorgados pela UE dentro do Sistema Geral de Preferências SGP Plus.[2]

Relações entre a UE, a Colômbia e o Peru 

A relação comercial entre a Colômbia e a UE veio crescendo nos últimos 12 anos. As exportações da 
Colômbia para a UE aumentaram a um ritmo médio anual acumulativo (a.a.) de 6,6% entre 1998 e 
2008, enquanto as importações cresceram 5,9% a.a. A crise de 2009 reduziu ambos os fluxos 
comerciais, que durante os dois anos seguintes se recuperaram à taxa média a.a. de 36,6% e 21%, 
respectivamente (Gráfico 1).

Fonte: Aladi, CAN.

Gráfico 1: Evolução do comércio entre a Colômbia e a UE (27), 1995- 2011

Comércio Colômbia - UE27; bilhões de US$

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  32

Blocos de Integração



Tanto para a Colômbia como para o Peru, a UE é um parceiro comercial relevante. É o segundo 
parceiro comercial da Colômbia, representando 13,4% do total, e o terceiro de Peru, com uma 
participação de 15,4% (Quadro 1). 

Fonte: Aladi, CAN.

Gráfico 2: Evolução do comércio entre o Peru e a UE (27), 1995- 2011

Comércio Peru - UE27; bilhões de US$
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Com relação aos principais produtos comercializados, pode-se observar no Quadro 2 que a maior 
parte dos itens exportados para a UE pelos dois países andinos são produtos primários, entre os 
quais se destacam os combustíveis e os produtos minerais. No que diz respeito aos produtos 
industriais, o Peru se destaca pela exportação de produtos químicos e a Colômbia pela venda de 
manufaturas de ferro e aço. 

Fonte: Eurostat.

Quadro 1: Colômbia e Peru: primeiros cinco parceiros comerciais 
(exportações e importações), 2010
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Quadro 2: Composição das exportações da Colômbia e do Peru para a UE, 
2011.

Produtos Exportações do 
Peru para 
a UE

Exportações da 
Colômbia para a 
UE

Milhões de 
dólares

% Milhões de 
dólares

%

Total 8.831,5 100,0% 9.608,26 100,0%

Produtos 
primários

7.943,1 89,9% 8.811,8 91,7%

Produtos 
agrícolas

2.781,1 31,5% 2.414,8 25,1%

Combustíveis e 
produtos minerais

5.162,0 58,5% 6.397,0 66,6%

Manufaturas 509,9 5,8% 669,8 7,0%

Ferro e aço 0,0 0,0% 309,3 3,2%

Produtos 
químicos

243,1 2,8% 85,6 0,9%

Outros 
semimanufaturad
os

25,9 0,3% 121,1 1,3%

Maquinaria e 
equipamento de 
transporte

35,5 0,4% 55,4 0,6%

Têxteis 45,6 0,5% 23,0 0,2%

Roupa 138,5 1,6% 40,3 0,4%

Outras 
manufaturas

21,3 0,2% 35,3 0,4%

Outros produtos 368,5 4,2% 117,8 1,2%

Produtos 
agrícolas

2.049,4 23,2% 2288,4 23,8%

Produtos não 6.704,5 75,9% 7298,2 76,0%

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

35  

Blocos de Integração



Com relação às importações a partir da UE, em ambos os casos elas se compõem principalmente de 
manufaturas com alto valor agregado e maior conteúdo tecnológico, como maquinaria e produtos 
químicos (Quadro 3).

Fonte: Eurostat.

agrícolas

Outros produtos 76,8 0,9% 21,6 0,2%

Quadro 3: Composição das importações pela Colômbia e pelo Peru de 
produtos da UE, 2011

Produtos Importações 
pelo Peru da UE

Importações pela 
Colômbia da UE

Milhões de 
dólares

% Milhões de 
dólares

%

Total 3.912,9 100,0% 6.946,3 100,0%

Produtos 
primários

250,4 6,4% 419,6 6,0%

Produtos 
agrícolas

165,0 4,2% 238,9 3,4%

Combustíveis e 
produtos minerais

85,4 2,2% 180,7 2,6%

Manufaturas 3.398,2 86,8% 6.266,4 90,2%

Ferro e aço 133,3 3,4% 177,4 2,6%

Produtos 
químicos

533,8 13,6% 1.559,9 22,5%

Outros 
semimanufaturad
os

366,3 9,4% 478,7 6,9%

Maquinaria e 
equipamento de 

2.071,6 52,9% 3.333,3 48,0%
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Características dos Acordos de Associação com a UE

Os Acordos de Associação assinados com a UE têm três eixos: diálogo político, cooperação e livre 
comércio. Este último contém cláusulas sobre: acesso a mercados; regras de origem; assuntos 
alfandegários e facilitação do comércio; obstáculos técnicos ao comércio; medidas sanitárias e 
fitossanitárias; defesa comercial; serviços, estabelecimento e movimento de capitais; compras 
públicas; propriedade intelectual; concorrência; solução de controvérsias, assuntos horizontais e 
institucionais; comércio e desenvolvimento sustentável; e assistência técnica e fortalecimento de 
capacidades. Entre estas se incluem questões relacionadas à proteção dos direitos humanos e ao 
estado de direito, bem como compromissos sobre direitos trabalhistas e proteção ambiental.
Tanto para o Peru como para a Colômbia o Acordo outorga a possibilidade de ter acesso a um 
mercado de mais de 503 milhões de consumidores, com um PBI de US$ 17,5 bilhões e os níveis de 
renda per capita mais altos do mundo (US$ 32 mil anuais).[3] Espera-se que os benefícios a longo 
prazo sejam de 1,3% do PIB para a Colômbia e de 0,7% para o Peru.
Entre os aspectos mais positivos do acordo para o Peru e a Colômbia, cabe destacar que a UE fez 
concessões tarifárias importantes para a agricultura. Como se informou na Carta Mensal N°165, 
entre os benefícios alcançados nas negociações se destacam as melhores condições de acesso para 
a banana, questão especialmente conflitante. A UE concordou em reduzir a tarifa alfandegária 
sobre este produto de € 176/t para €75/t em 2020, enquanto para outros países será reduzida 
apenas para €114/t. Além disso, foi incluída uma cláusula de nação mais favorecida (NMF), 
segundo a qual a UE deverá estender a esses países qualquer concessão relativa à banana feita ao 
Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, El Salvador, Venezuela ou outros 
países andinos. Outros produtos sensíveis para os quais a Colômbia e o Peru obtiveram melhoras 
substanciais no acesso ao mercado europeu são o açúcar e seus derivados, que apesar de não 

Fonte: Eurostat.

transporte

Têxteis 28,4 0,7% 95,0 1,4%

Roupa 16,5 0,4% 80,2 1,2%

Outras 
manufaturas

247,6 6,3% 542,0 7,8%

Outros produtos 50,9 1,3% 134,8 1,9%

Produtos 
agrícolas

163,6 4,2% 227,1 3,3%

Produtos não 
agrícolas

3.500,1 89,4% 6.504,9 93,6%

Outros produtos 249,2 6,4% 214,3 3,1%
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[1] BID-INTAL. “5a Rodada de Negociações com a União Europeia”, em: Carta Mensal n. 153, julho de 2009.
[2] Ver Sistema Geral de Preferências da União Europeia.
[3] Ministério de Indústria, Turismo e Comércio da Colômbia, Escritório de Estudos Econômicos (link).
[4] Ver “A UE assina amplo Acordo Comercial com Colômbia e Peru”, Embaixada da UE na Colômbia.

serem totalmente liberados entrarão na UE por meio de contingentes tarifários. Com relação ao 
café, questão prioritária para a Colômbia, foi conseguida isenção de tarifa para o café torrado e as 
preparações de café, e foi acordada uma norma de origem mediante a qual se considera originário 
todo café torrado em grão se este tiver sido cultivado e colhido pelos países que fazem parte do 
acordo. Por outro lado, foram excluídos da liberalização certos produtos andinos como arroz, 
frango, milho e carne suína, enquanto os lácteos terão uma redução de tarifa em um período mais 
extenso e poderão ser protegidos com uma salvaguarda especial.
Os produtos industriais e de pesca, por sua vez, serão liberados imediatamente com a entrada em 
vigor do Acordo. Além disso, foram flexibilizadas normas de origem relativas a produtos que 
tinham disposições mais restritivas dentro do SGP Plus, permitindo que a Colômbia e o Peru 
aproveitem melhor as preferências tarifárias da UE.
Por outro lado, o Acordo abrirá oportunidades de mercado para a UE às suas principais indústrias 
exportadoras, entre as quais se destacam os setores automotivo e de telecomunicações, os 
produtos químicos e farmacêuticos.[4] A Colômbia eliminará as tarifas sobre 65% das importações 
a partir da UE quando o Acordo entrar em vigor, enquanto os demais produtos serão liberalizados 
em um período que vai de cinco a dez anos. O Peru eliminará imediatamente tarifas sobre 80% dos 
bens industriais originários da UE.
O Acordo inclui também um capítulo sobre cooperação para promover a competitividade e a 
inovação, modernizar a produção e facilitar o comércio e a transferência de tecnologia entre as 
partes. Por último, está prevista uma cláusula de adesão que deixa aberta a porta para a futura 
participação no Acordo de outros países-membros da Comunidade Andina de Nações.
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Agenda política e comercial intensa na 43ª 
Reunião do Conselho do CMC

No dia 29 de junho de 2012 foi realizada em Mendoza, Argentina, a 43ª Reunião do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), em que o país anfitrião transferiu a Presidência Pro Tempore (PPT) do 
bloco para o Brasil.No encontro, o Brasil, a Argentina e o Uruguai decidiram suspender o Paraguai 
do bloco, em função do processo que levou à destituição do presidente Fernando Lugo, com base 
no Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático, assinado em 1998. A decisão suspende 
os direitos do Paraguai de voto e veto, assim como de participar dos órgãos e deliberações do 
Mercosul, até o “pleno restabelecimento da ordem democrática”, de acordo com o artigo 7º do 
Protocolo. As eleições no país estão previstas para abril de 2013. Cabe mencionar que não haverá 
sanções econômicas e serão mantidas as preferências tarifárias. Em Mendoza também foi realizada 
uma reunião extraordinária do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul), em que foi decidido suspender o direito do Paraguai de participar 
dos órgãos e instâncias da Unasul. Além disso, deu-se por concluída a PPT desse país, que passou 
para o Peru pelo período de um ano. O governo do Paraguai rejeitou as medidas adotadas pelos 
dois blocos. Outra medida importante da reunião do Mercosul foi a decisão de incorporar a 
Venezuela, o que acontecerá no próximo dia 31 de julho. O Protocolo de Adesão do país tinha sido 
assinado em 2006, mas a entrada não tinha se concretizado por falta de ratificação do Senado 
paraguaio. De acordo com o que foi aprovado na Cúpula, a suspensão do Paraguai habilita a 
Venezuela a se incorporar como membro pleno do bloco. Para isso, o país deverá ajustar a sua 
estrutura tarifária à do Mercosul e incorporar à sua legislação o acervo normativo do bloco, além 
dos instrumentos internacionais celebrados no Tratado de Assunção.Cabe destacar também que o 
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães apresentou ao CMC a sua renúncia ao cargo de Alto 
Representante-geral do Mercosul, para o qual tinha sido designado por um período de três anos a 
partir de 1º de fevereiro de 2011. O embaixador apresentou um relatório ao Conselho de Ministros 
que descreve os desafios do Mercosul, abordando o contexto internacional, as assimetrias entre os 
países-membros e uma proposta de medidas que poderiam contribuir para o fortalecimento do 
bloco. Na área comercial, destaca-se a aprovação da Decisão N° 25/12, que aumenta para 200 a 

MERCOSUL
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quantidade de posições tarifárias cujas alíquotas podem superar o AEC e atingir o máximo 
consolidado perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) para as importações originárias da 
extrazona. Na Cúpula de dezembro passado tinha sido decidido que cada país podia subir as tarifas 
de 100 produtos, norma que só tinha sido internalizada pela Argentina e pelo Brasil. Os países que 
pretenderem elevar as alíquotas devem comunicar a decisão aos demais sócios, que terão 15 dias 
úteis para apresentar as suas objeções. No âmbito da Cúpula houve ainda um encontro bilateral 
entre autoridades da Argentina e do Brasil, em que foi elaborada uma agenda de trabalho que 
inclui a discussão em fins de julho da Política Automotiva Comum que entrará em vigor em 2013, o 
acesso de empresas argentinas às compras governamentais brasileiras e a criação de uma Unidade 
de Coordenação Ministerial para aprofundar a integração produtiva entre os dois países. Além 
disso, foi decidido adotar medidas para destravar o comércio bilateral.No que se refere às relações 
externas, os países do bloco destacaram a importância de desenvolver ações de promoção 
comercial conjunta. Durante o segundo semestre haverá uma missão comercial do Mercosul à 
Indonésia e à China. Com este último país foi assinada uma declaração conjunta em que os países 
se comprometem a incrementar a cooperação em termos econômicos e comerciais. Também 
merece menção o diálogo com o Canadá a fim de examinar a viabilidade de um acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e esse país, e a necessidade de obter um acordo equitativo com a União 
Europeia (UE).Como é habitual nesse tipo de reunião de cúpula, os participantes reafirmaram a 
necessidade de concluir com sucesso a Rodada de Doha da OMC, voltada para o desenvolvimento. 
Foi ressaltado que é fundamental avançar na liberalização do comércio agropecuário e registrada a 
preocupação com o aumento do protecionismo neste setor, por meio de medidas incondizentes 
com os acordos da OMC, tais como as exigências de rotulagem e a utilização de padrões 
privados.Além disso, os presidentes destacaram a necessidade de aprofundar a coordenação 
macroeconômica no bloco, com o objetivo de responder aos desafios enfrentados pela região como 
consequência da crise internacional, além da importância de avançar na complementaridade 
produtiva e no aumento da competitividade.Com relação ao Fundo para a Convergência Estrutural 
do Mercosul (Focem), o CMC aprovou o projeto Construção da Avenida Costeira Norte de Assunção 
- 2ª Etapa (11,522 km), no valor de aproximadamente US$ 60 milhões, dois terços dos quais serão 
pagos pelo Fundo. 

Textos sobre o assunto: 
• BID-INTAL. “Contexto externo motiva exceções transitórias à Tarifa Externa Comum”, em: 

Carta Mensal INTAL N° 185, janeiro de 2012.
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Mais medidas comerciais nos países do 
Mercosul

Os países do Mercosul continuam tentando reduzir o impacto negativo da crise internacional na 
economia com a adoção de diversas medidas comerciais. Entre as políticas implementadas 
recentemente se destaca o plano de estímulo à indústria brasileira por meio das compras 
governamentais, a suspensão da Argentina do acordo automotivo com o México e a participação 
ativa nas discussões multilaterais.

Compras governamentais para estimular a economia brasileira

No âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) Equipamentos, o governo brasileiro 
anunciou que investirá aproximadamente US$ 4,1 bilhões para estimular a indústria brasileira, o 
que elevará os recursos do PAC para cerca de US$ 25 bilhões.[1] O programa prevê a aquisição de 
veículos, maquinaria agrícola, móveis e equipamentos escolares e hospitalares, entre outros 
produtos. Os bens fabricados no Brasil terão preferência de 25%, ou seja, o Estado brasileiro 
contratará os fornecedores nacionais quando o preço ofertado for até 25% superior ao dos 
concorrentes estrangeiros.
É preciso destacar que uma das principais reclamações da Argentina ao Brasil diz respeito à 
participação dos fornecedores do Mercosul nas licitações brasileiras em igualdade de condições 
com os concorrentes locais.

Suspensão do acordo automotivo entre a Argentina e o México

O comércio bilateral com o México, superavitário até 2007 para a Argentina, sofreu uma reversão 
em 2008, quando a crise teve um impacto negativo nas exportações para esse destino, e nunca 
mais superou o máximo anterior à crise. Apesar da recuperação das duas economias, o déficit da 
Argentina com o México se aprofundou, atingindo US$ 724 milhões em 2010. Mais da metade deste 
resultado se deve ao intercâmbio do setor automotivo, amparado no Acordo de Complementação 
N°55 (ACE-55). Em 2010, as exportações argentinas para o México de acordo com o ACE-55 
chegaram a US$ 385 milhões e representaram 35,2% das exportações para esse destino (Gráfico 1). 
As importações abrangidas pelo acordo somaram US$ 765 milhões, 42,1% das compras dessa 
origem (Gráfico 2).
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Fonte: Aladi.

Gráfico 1. Comércio bilateral Argentina-México no âmbito do ACE-55

Em milhões de US$
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De acordo com outras medidas adotadas para defender seu superávit comercial, a Argentina 
decidiu suspender a aplicação do ACE-55 diante do agravamento do desequilíbrio comercial 
bilateral no setor, depois de tentar, sem sucesso, renegociar o acordo com o México, como o Brasil 
fez em março passado.[2] Na argumentação do decreto de suspensão, a Argentina justificou a 
decisão dizendo que a renegociação bilateral entre o Brasil e o México não se ajustava a 
disposições do ACE-54[3] e ACE-55, e que as condições acordadas pelos dois países a 
prejudicavam. O governo mexicano rejeitou a medida argentina e considerou que ela contraria a 
normativa da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), na qual se enquadra o ACE-55, e 
fundamentou a decisão de negociar com o Brasil e não com a Argentina com base no fato de que o 
crescimento das exportações para a maior economia do Mercosul tinha sido muito superior às 
vendas para o mercado argentino.
A partir da suspensão do acordo, os veículos mexicanos pagarão uma tarifa de 35% ao entrarem no 
mercado argentino, enquanto a importação de carros argentinos terá um imposto de 30% no 
México.
Cabe destacar que uma parte significativa do comércio amparado pelo acordo é intraempresa 
(entre as filiais de uma mesma empresa).[4]

Fonte: Aladi.

Gráfico 2. Comércio bilateral Argentina-México no âmbito do ACE-55

Como % do comércio total bilateral
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[1] Pelo câmbio médio de junho de 2012 (R$/US$ = 2.0492). Fonte: Ipea.
[2] O Brasil e o México definiram um regime adicional por um período de três anos para o comércio de 
veículos leves, para depois voltar à situação de livre comércio, aumentaram as exigências de conteúdo 
regional e decidiram realizar consultas para obter um acesso recíproco à homologação das normas técnicas e 
ambientais relacionadas com o intercâmbio de veículos pesados.
[3] Acordo-marco para o estabelecimento de uma zona de livre comércio entre o Mercosul e o México.
[4] Isto se explica em parte pela relevância das economias de escala internas na indústria automotiva (a 
redução do custo médio de produção depende do tamanho da empresa), o que torna mais eficiente que cada 
planta se especialize na produção de poucos modelos e abasteça o mercado regional, em vez de todas as 
plantas da região fabricarem os mesmos modelos para atender a demanda nacional.

Argentina, Brasil e Uruguai na OMC

Recentemente os países do Mercosul também se mostraram ativos no âmbito multilateral. No que 
se refere às barreiras às exportações dos países da região, é necessário mencionar que na reunião 
do Conselho do Comércio de Mercadorias da Organização Mundial do Comércio (OMC), no dia 22 de 
junho passado, a Argentina manifestou junto com a Indonésia sua preocupação com a restrição 
imposta pela Espanha às importações de biodiesel (a Argentina já tinha comunicado essa 
preocupação à Comissão Europeia), argumentando que a medida afeta negativamente a 
participação dos países em desenvolvimento na cadeia global de produção desse combustível. A 
declaração contou com o apoio do Uruguai e de Cuba. O Brasil defendeu que era preciso continuar 
estudando o assunto. Além disso, a Argentina, Uruguai, Canadá, México e Estados Unidos 
expressaram sua preocupação com uma decisão da Corte Europeia de Justiça que afeta as 
importações de mel que contenham pólen proveniente de milho geneticamente modificado. 
Perante o Comitê Sanitário e Fitossanitário, a Argentina apresentou também uma reclamação 
devido à manutenção das barreiras à entrada de limões nos Estados Unidos e de carnes no mesmo 
país e no Japão. O Brasil solicitou a realização de consultas à África do Sul sobre a imposição por 
parte deste país de direitos antidumping provisórios sobre a carne congelada de galos e galinhas, 
ave inteira e pedaços sem osso, proveniente do Brasil.
Com relação às medidas impostas pelos países do bloco, os Estados Unidos, a União Europeia, 
Japão, Turquia, Suíça, Austrália, Colômbia, Nova Zelândia, Israel, Malásia, Taipé e Hong Kong 
(China) expressaram sua preocupação com as barreiras às importações na Argentina.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. "Acompanhamento da agenda interna e externa", em: Carta Mensal Intal N°187, 

março de 2012.
• BID-INTAL. "Políticas ativas em países do MERCOSUL diante do desaquecimento da 

economia no mundo", em: Carta Mensal Intal N°188, abril de 2012.
• BID-INTAL. "Medidas comerciais se intensificam no Mercosul", em: Carta Mensal INTAL N

°190, junho de 2012.
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Países do Cone Sul fortalecem laços com a 
China

Durante os últimos anos, os vínculos entre países latino-americanos e asiáticos se fortaleceram 
consideravelmente. Destaca-se especialmente a relação com a China, que se tornou um dos 
parceiros comerciais mais importantes da América Latina e do Caribe (ALC) e também uma das 
principais origens dos investimentos diretos na região. Em função disso o primeiro-ministro chinês, 
Wen Jiabao, viajou recentemente ao Cone Sul.
Na Argentina, ele se reuniu com a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e ambos realizaram 
uma videoconferência com os presidentes do Brasil e do Uruguai, Dilma Rousseff e José Mujica, em 
que analisaram um acordo de cooperação estratégica entre o bloco e o país asiático. Cristina 
Kirchner e Jiabao participaram de um ato para comemorar o 14º aniversário das relações 
diplomáticas entre os dois países.[1] Além disso, assinaram vários acordos sobre cooperação 
agropecuária em geral e sobre grãos e sementes. Entre outros pontos, estes convênios estabelecem 
um âmbito de cooperação sobre fortalecimento do intercâmbio, promoção de investimentos, 
pesquisa e transferência de tecnologia, saúde animal, pecuária, lácteos, pesca, aquicultura, 
semeadura direta, intercâmbio de estatísticas, participação em exposições e workshops, 
intercâmbio de recursos genéticos, biotecnologia agrícola e cooperação entre empresas dos dois 
países, entre outros aspectos relevantes. Também foi acordado que a Argentina comprará da China 
locomotivas e vagões para a ferrovia Belgrano Cargas, que deve ser financiada em condições 
preferenciais pelo país asiático.
No Chile, o presidente Sebastián Piñera e o primeiro-ministro chinês assinaram uma declaração 
sobre o fim das negociações do acordo suplementar de investimentos do tratado de livre comércio 
entre ambos os países e vários acordos sobre questões silvoagropecuárias. Cabe destacar que, 
entre outros aspectos, os acordos têm como objetivo fortalecer o comércio e permitirão a entrada 
de carne bovina, suína e caprina chilena no mercado chinês.
Em Santiago, o Wen Jiabao visitou também a sede da Comissão Econômica para a América Latina 
(Cepal), onde propôs a criação de um fórum de cooperação entre a China e a América Latina e o 
estabelecimento de um mecanismo de diálogo periódico com os chanceleres da Comunidade dos 
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Além disso, anunciou a criação de um fundo de 
US$ 5 bilhões destinado a promover a cooperação com a região e uma linha de crédito de US$ 10 
bilhões para promover a cooperação de infraestrutura, e apresentou também propostas de 
colaboração mútua sobre vários temas, como segurança alimentar, inovação, ciência e tecnologia e 
desenvolvimento sustentável.

Os vínculos entre a China e países do Cone Sul

Neste âmbito, é importante destacar algumas características econômicas da China, além das suas 
crescentes relações comerciais e de investimentos com os países latino-americanos.[2] 
Descreveremos especialmente os vínculos com Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.
A China é o principal exportador e o segundo importador mundial de bens (13,4% e 11,6% do total 
em 2011, respectivamente). O crescimento do intercâmbio comercial foi muito rápido: em 2000 
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http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/5/47225/P47225.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl


O crescimento econômico da China promoveu a demanda de recursos naturais primários e 
processados, dinamizando o comércio com os países da ALC que exportam este tipo de bens. Esses 
dois setores representam quase a totalidade das exportações da Argentina, Brasil e Chile para o 

estava em sétimo lugar no ranking de exportadores, e em oitavo no de importadores, ambos então 
liderados pelos Estados Unidos.
A participação da China no comércio da ALC cresceu significativamente nos últimos anos: em 2011 
foi o destino de 8,9% das exportações e a origem de 13,8% das importações da região e 
atualmente está nos primeiros lugares como parceiro comercial de vários países.
O aumento do peso relativo da China para os cinco países analisados foi muito significativo. De 
2000 a 2011, os fluxos comerciais dessas economias com o país asiático cresceram 
aceleradamente, com exceção das exportações do Paraguai, embora esta participação reduzida da 
China como destino de exportações paraguaias pode se dever ao fato de que uma parte dos envios 
vai primeiro para os países do Mercosul e de lá embarca para outros destinos.[3] Assim, a China se 
tornou o principal mercado para as exportações do Brasil e do Chile e o segundo no caso da 
Argentina e do Uruguai. Nas importações, é a primeira origem das compras do Paraguai e a 
segunda das compras da Argentina, Brasil e Chile (Quadros 1 e 2).

Fonte: Comtrade, Uruguai 2011 Banco Central do Uruguai.

Quadro 1. Participação da China no comércio dos países selecionados

Fonte: Comtrade, Uruguai 2011 Banco Central do Uruguai.

Quadro 2. Posição da China no comércio dos países selecionados
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país asiático e mais de dois terços no caso do Uruguai (Quadro 3). Cabe destacar, além disso, que 
as vendas para esse destino estão concentradas em poucos produtos: os três principais setores de 
exportação são responsáveis por entre 70% e 90% do total nos países analisados (Quadro 4). A 
China, por sua vez, exporta manufaturas de alto, médio e baixo conteúdo tecnológico para os 
países da região, configurando um comércio de tipo interindustrial (Quadro 3). A crescente 
penetração das manufaturas chinesas aparece como o principal desafio para o setor industrial dos 
países da ALC. De acordo com dados da Cepal, os investimentos estrangeiros diretos (IED) 
provenientes da China na ALC se dirigem principalmente aos centros financeiros (Ilhas Virgens 
Britânicas e Ilhas Cayman). Mas recentemente cresceram os IEDs de algumas grandes empresas 
públicas chinesas do setor de recursos naturais e manufaturas. Em 2011, destacaram-se as 
aquisições no setor de petróleo e gás no Brasil e na Argentina (a Proyecto Peregrino foi comprada 
pela Sinochem por US$ 3,07 bilhões e a Occidental Argentina, pela Sinopec por US$ 2,45 bilhões).

Obs.: 1/ Ver nota de rodapé 3 no texto. 2/Dados de 2008. X exportações, M importações Fonte: 
Comtrade 

Quadro 3. Intercâmbio com a China de acordo com o conteúdo tecnológico

Em%. Ano 2011 (Uruguai 2008)
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[1] Deve-se destacar que o Paraguai é o único país entre as nações analisadas que não mantém relações 
diplomáticas com a China e reconhece Taiwan como um país independente.
[2]Informações baseadas na Cepal (2012) e no Comtrade.
[3] Este possível sub-registro de vendas para a China também pode se dever ao fato de o Paraguai não ter 
relações diplomáticas com o país asiático (Cadep-Obei, 2012).

Bibliografia:
• CEPAL. La Republica Popular China y América Latina y el Caribe: Dialogo y Cooperación ante 

los nuevos desafíos de la economía global. Santiago de Chile, Junio 2012.
• CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. Santiago de 

Chile, 2012.
• CADEP-OBEI. Boletín de Comercio Exterior. Enero a Diciembre 2011. Edición N°2/2012.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Novas tendências nas políticas comerciais e produtivas”, em: Carta Mensal Intal 

N°166, junho de 2010.
• BID-INTAL. “O recente dinamismo da relação comercial entre América Latina e o Caribe com 

a Ásia-Pacífico”, em: Carta Mensal Intal N°159, outubro de 2009.

Nota: 1/ Dados de 2008. Fonte: Comtrade. 

Quadro 4. Principais produtos de exportação dos países selecionados para 
a China

Em % do total. Segundo capítulos do Sistema Harmonizado. Ano 2011 (Uruguai 
2008)
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Rio+20 termina com resultados fracos

De 20 a 22 de junho foi realizada no Rio de Janeiro[1] a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (UNCSD, sigla em inglês), conhecida como Rio+20, que contou com a 
maior participação na história da ONU, reunindo líderes e representantes de 193 países, entre eles 
79 chefes de Estado. Seu principal objetivo foi renovar o compromisso político dos países com o 
desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Paralelamente, mais de 3.000 eventos 
não oficiais foram organizados por movimentos civis, empresas e grupos ligados à ecologia, com o 
objetivo de enfatizar os aspectos sociais e ambientais da problemática em torno do tema.

O futuro que todos queremos

A Conferência terminou com a aprovação pelos representantes de um documento não vinculante de 
59 páginas intitulado “O futuro que todos queremos”. A primeira das seis partes do documento 
estabelece a visão comum sobre o compromisso dos países com o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza e destaca a importância de levar em conta os três pilares do 
desenvolvimento sustentável (econômico, ambiental e social). A segunda parte contém o 
compromisso dos países com a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
assinada na Cúpula da Terra de 1992, e os planos de ação associados a ela, estabelecidos durante 
os últimos 20 anos. Aqui é reconhecido que os avanços atingidos pelos países em benefício do 
desenvolvimento sustentável foram desiguais e insuficientes. A terceira parte, que gira em torno da 
questão da economia verde, destaca que este é um dos instrumentos disponíveis mais importantes 
para o desenvolvimento sustentável e a formulação de políticas. Ressalta também que é importante 
que cada país possa escolher um enfoque apropriado de conformidade com os planos, estratégias e 
prioridades nacionais em matéria de desenvolvimento sustentável. A quarta parte aborda a 
importância de melhorar o âmbito institucional para o desenvolvimento sustentável, favorecendo a 
coordenação entre todos os organismos da ONU. Na quinta parte destacam-se as áreas temáticas 
mais importantes em que os governos devem agir. Entre elas estão a erradicação da pobreza, 
segurança alimentar e agricultura sustentável, energia, água e saneamento. Esta seção expressa a 
vontade de estabelecer um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
permitam avaliar de maneira concreta e objetiva os avanços dos países rumo a um 
desenvolvimento sustentável. Para isso, decidiu-se formar um grupo de trabalho que deverá 
realizar uma proposta de ODS na 68a Assembleia Geral, em outubro de 2013, para que esta os 
analise e aprove. Por último, a sexta parte trata dos meios de execução e destaca que, embora cada 
país deva assumir a responsabilidade primordial pelo seu próprio progresso econômico e social, os 
países em desenvolvimento precisam de recursos adicionais para poder cumprir seus objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Para isso funcionará um Comitê Intergovernamental que apresentará 
um relatório à Assembleia Geral com propostas de ações para uma estratégia efetiva de 
financiamento do desenvolvimento sustentável.

Balanço dos resultados

Apesar de ter contado com grande participação de países, a Rio+20 terminou com poucos 

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

51  

Panorana Regional e 
Global

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11112.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11109.pdf


[1] Ver BID-INTAL. "A América Latina se prepara para a Rio+20", em: Carta Mensal N° 188, abril de 2012.
[2] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT."Life after Rio", junho de 2012.
[3] Os ODMs são oito metas de desenvolvimento humano estabelecidas em 2000 pelos 189 países membros 
da ONU para serem atingidas até 2015. Mais informações no 
site: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
[4] Veja o seguinte link.
[5] ICSTD "Críticas en torno a la conclusión de Rio", em: Puentes Quincenal, junio de 2012.

resultados concretos. As principais críticas de organizações não governamentais (ONGs) e meios de 
comunicação especializados foram voltadas para a falta de compromissos precisos expressos no 
documento final.[2] A ideia inicial de que a economia verde poderia se afirmar durante a 
Conferência como o novo paradigma do desenvolvimento econômico para as próximas décadas foi 
reduzida a uma mera menção geral e sem compromissos definidos. O contexto atual de crise 
econômica e os temores de que a iniciativa promova o protecionismo por parte de países 
desenvolvidos estão entre as causas desse resultado. A isso se somou a falta de determinação 
sobre uma reforma substancial ao âmbito institucional. Ficou pendente uma coordenação melhor 
entre vários organismos, fóruns e convenções que se sobrepõem visando ao desenvolvimento 
sustentável.
Mas é claro que nem tudo foi negativo. Por um lado, cabe valorizar a ampla participação na Cúpula 
e a importância deste tipo de fórum para que a sociedade debata e exponha as suas ideias sobre o 
assunto. Outro fato positivo é a aceitação da proposta da Colômbia e da Guatemala de estabelecer 
um conjunto de ODS. Se forem aprovados, eles entrarão em vigor em 2015, complementando os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,[3] e servirão como um instrumento para que os países 
possam medir seu progresso em função dos objetivos propostos. Outra questão positiva é que 
durante a Cúpula, governos, membros de setor privado e ONGs assumiram voluntariamente 
compromissos de desenvolvimento sustentável. A Secretaria da UNCSD recebeu no Rio de Janeiro 
715 compromissos voluntários envolvendo mais de US$ 500 bilhões em ações a favor do 
desenvolvimento sustentável.[4] Estes compromissos se referem a áreas variadas como educação, 
energia e desenvolvimento do setor privado.
Em síntese, e como diversas ONGs destacaram,[5] a falta de compromissos específicos da Rio+20 
deixou uma sensação de fracasso e de oportunidade desperdiçada. No entanto, isso pode mudar se 
os ODS forem aprovados, já que eles poderiam se tornar um dos parâmetros mais importantes da 
agenda internacional e nacional de desenvolvimento para as próximas décadas.

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  52

Panorana Regional e 
Global

http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=6163d10f-e1c0-4cd7-be14-7121a4b2dda6&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=6163d10f-e1c0-4cd7-be14-7121a4b2dda6&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=6163d10f-e1c0-4cd7-be14-7121a4b2dda6&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11116.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.uncsd2012.org/allcommitments.html
http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/137068/


Apesar das restrições crescentes ao 
comércio, o G-20 se compromete a 

combater o protecionismo

Nos dias 18 e 19 de junho foi realizada em Los Cabos, México, a 7ª Cúpula de Líderes do G-20. Os 
debates giraram em torno dos desafios enfrentados pela economia mundial, especialmente pela 
zona do euro. A declaração deixa claro que entre os líderes do Grupo existe grande preocupação 
com as perspectivas para o crescimento, a geração de empregos, o comércio, o desenvolvimento e 
o meio ambiente. Os grandes desequilíbrios externos e fiscais foram apontados como uma das 
vulnerabilidades mais relevantes da economia global. As autoridades presentes destacaram a 
importância do multilateralismo para enfrentar os desafios, por isso assinaram o Plano de Ação de 
Los Cabos para o Crescimento e o Emprego. Nesse âmbito, as ações políticas deverão ser voltadas 
para enfrentar a crise bancária e de dívida soberana na zona do euro, garantir a estabilidade 
financeira, estimular a demanda e o crescimento econômico, reduzir o desemprego, assegurar a 
consolidação fiscal condizente com a recuperação da economia, administrar de maneira adequada 
um eventual aumento significativo do preço do petróleo, garantir o crescimento sólido e 
sustentável das economias emergentes e manter a abertura comercial. Para garantir o cumprimento 
destes compromissos, foi criado um Mecanismo de Prestação de Contas dos Objetivos do G-20.
Além disso, no encontro os líderes também decidiram avançar em termos de governança financeira 
global. O ponto mais relevante neste âmbito é o acordo para ampliar os recursos financeiros do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) em mais de US$ 450 bilhões, a maior capitalização na 
história do organismo. Cabe destacar que alguns países em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, 
Índia e China, condicionaram a sua contribuição à concretização da reforma pactuada em 2010, 
que aumenta o peso das economias emergentes nas decisões do FMI.
Com relação ao comércio, destacou-se a necessidade de evitar uma escalada protecionista que 
possa agravar a delicada situação da economia mundial e foram definidas medidas de facilitação 
comercial. Destaca-se a extensão da cláusula stand still até 2014, que compromete os países a se 
absterem de implementar medidas protecionistas relacionadas com o comércio e os investimentos, 
assim como o compromisso de buscar a conclusão bem-sucedida das negociações da Rodada de 
Doha. Foi ressaltada ainda a importância das redes globais de valor para estimular o crescimento, 
os níveis de emprego e o desenvolvimento por meio do comércio, para o qual se considerou 
necessário estimular a participação dos países em desenvolvimento nessas redes. As medidas 
comerciais também foram abordadas na discussão sobre segurança alimentar, na qual os líderes do 
G-20 se comprometeram a eliminar as restrições às exportações e os impostos extraordinários 
sobre os alimentos.
Neste contexto, é preciso destacar que as restrições ao comércio cresceram nos últimos tempos. 
Apesar dos compromissos de combater o protecionismo, grande parte das barreiras foram adotadas 
pelos países do G-20. De acordo com o 11°Relatório de Global Trade Alert (GTA),[1] o G-20 
implementou 89 das 110 medidas restritivas instauradas desde a 6ª Cúpula de Líderes. Além disso, 
a participação dessas economias no uso de barreiras comerciais cresceu de 60% em 2009 para 
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79% em 2012. Dentro deste grupo, a UE-27, Federação Russa, Argentina, Estados Unidos, Índia e 
China são as economias do G-20 que mais restrições implementaram (Quadro 1).

Novembro de 2008 -Junho de 2012

Quadro 1. Medidas restritivas do comércio implementadas pelas economias 
do G20 a/

Economia Medidas 
vermelhas e 
amarelas b/

Quantidade de 
linhas tarifárias 
afetadas por 
medidas 
vermelhas

Quantidade de 
setores afetados 
por medidas 
vermelhas

Quantidade de 
sócios 
comerciais 
afetados por 
medidas 
vermelhas

UE-27 338 656 57 187

Federação Russa 193 446 45 144

Argentina 173 467 63 151

Estados Unidos 123 155 43 124

Índia 109 401 33 153

China 102 701 52 193

Brasil 91 256 33 132

Reino Unido 91 161 27 151

França 87 118 30 150

Alemanha 86 61 44 155

Itália 76 70 27 144

Indonésia 68 398 40 153

Canadá 49 29 16 50

África do Sul 40 61 18 133

Turquia 36 41 18 60

Coreia do Sul 32 195 34 122

Austrália 31 24 22 64

Japão 30 141 15 116

México 24 89 26 37

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  54

Panorana Regional e 
Global



[1] É preciso destacar que este banco de dados conta com limitações significativas. As informações não estão 
disponíveis para todos os países e, como nem todas as economias começaram a ser monitoradas ao mesmo 
tempo, as conclusões podem estar distorcidas em detrimento dos países que estão há mais tempo no banco 
de dados.

A 8ª Cúpula de Líderes do G-20 será realizada em São Petersburgo, Federação Russa, no início de 
dezembro. 

a/ Informações de 25 de junho de 2012. A ordem segue a quantidade de medidas restritivas 
implementadas. b/ As medidas vermelhas são as que já foram implementadas e que, 

praticamente com certeza, restringem o comércio. As medidas amarelas são as já 
implementadas que podem ter caráter discriminatório ou que estão sendo analisadas e, caso 

sejam implementadas, provavelmente restringirão o comércio. Fonte: Global Trade Alert (GTA).

Arábia Saudita 11 22 6 37
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Setor de Integração e Comércio

Visite o número mais recente do Boletim do Setor de Integração e Comércio para mais atividades, 
eventos e publicações (link).
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Outras atividades do BID
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O BID na RIO+20

Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD, sigla 
em inglês), mais conhecida como Rio+20, realizada em junho no Rio de Janeiro, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) promoveu uma série de eventos a fim de estimular o 
diálogo e a colaboração em aspectos fundamentais para a América Latina e o Caribe, como a 
adaptação às mudanças climáticas e medidas de mitigação, o desenvolvimento com baixa emissão 
de carbono, a diversidade biológica e a energia sustentável. Veja a agenda completa das atividades 
no seguinte link.
Neste contexto, o BID, junto com outros bancos multilaterais de desenvolvimento, divulgou uma 
Declaração Conjunta. No documento os bancos expressam o seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e seu apoio a uma transição rumo a um modelo de crescimento mais 
verde e inclusivo.

Para mais informações sobre a Rio+20 veja “Rio+20 termina com resultados fracos” nesta mesma 
Carta Mensal e “Últimos preparativos para a Rio+20” na Carta Mensal N° 190.
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CAMPOS, R.; ESTEVEZ, I.; CARCIOFI, R. Metodología de análisis 
de potencial de integración productiva y desarrollo de servicios 
logísticos de valor agregado. La experiencia de IIRSA. 
Washington: BID-Intal, 2012.

O objetivo deste artigo técnico é reunir em um único texto e divulgar as bases conceituais e os 
principais resultados do trabalho desenvolvido na aplicação da Metodologia de Análise de 
Potencial de Integração Produtiva e Desenvolvimento de Serviços Logísticos de Valor Agregado 
propiciado pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). A 
Iniciativa integra atualmente o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(Cosiplan) da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), fazendo parte do seu Plano de Ação 
Estratégico (PAE) para o período 2012-2022.De acordo com o corpo teórico sobre a localização 
espacial das atividades econômicas, sua aglomeração permite o acesso aos mercados maiores e 
aos insumos necessários para a produção; isto corresponde à noção dos encadeamentos para trás e 
para frente da teoria do desenvolvimento. Na presença de economias de escala, as empresas têm 
incentivos claros para abastecer o mercado a partir de uma localização única e com o custo mínimo 
para o deslocamento espacial da produção. A Nova Geografia Econômica (NGE) mostra a tensão 
entre estas forças centrípetas que promovem a concentração geográfica das atividades 
econômicas, e as centrífugas que operam no sentido oposto. Nos últimos 30 anos, o comércio 
internacional cresceu mais do que a produção mundial. O maior dinamismo corresponde ao 
comércio de insumos intermediários, dando lugar ao fenômeno denominado cadeias globais de 
valor (CGV) baseado na fragmentação internacional da produção, que implica a especialização dos 
países em algum elo da cadeia produtiva. Na perspectiva adotada pela IIRSA, o desenvolvimento 
da infraestrutura que aumente ou facilite o contato entre os países pode estimular a integração 
produtiva por aproximar espaços econômicos, reduzir as barreiras físicas ao comércio e os custos 
de transporte e ampliar a dimensão dos mercados. A integração produtiva é, neste sentido, um 
processo de aprofundamento da integração regional, que exige a superação de obstáculos de 
natureza física, burocrática e institucional. O propósito da metodologia é contribuir para o 
aprofundamento da integração dos países da América do Sul concentrando-se na integração física e 
produtiva, principalmente por meio do desenvolvimento de projetos de infraestrutura capazes de 
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gerar possibilidades de maior densidade das cadeias produtivas regionais, da complementaridade 
entre países, da maior agregação de valor aos produtos da região e de oportunidades de 
investimentos viabilizadas a partir de novos investimentos em infraestrutura.A metodologia 
apresentada no trabalho procura identificar o potencial de contribuição dos grupos de projetos 
IIRSA para a integração produtiva e o desenvolvimento e a diversificação de serviços logísticos que 
agreguem valor à produção na sua área de influência. Em primeiro lugar, a metodologia consiste no 
levantamento das informações a partir das quais possam ser formuladas hipóteses sobre o 
potencial de um grupo de projetos a fim de contribuir para a integração produtiva e o 
desenvolvimento de serviços logísticos. Em segundo lugar, há a validação ou adequação das 
hipóteses mediante as consultas aos atores relevantes. Por último, há a análise das informações 
recolhidas e a articulação dos projetos de infraestrutura, a solução dos obstáculos identificados e a 
realização das oportunidades de negócios seguindo uma metodologia que inclui vários passos. 
Como resultado, são oferecidos aos governos instrumentos que lhes permitem melhorar o processo 
de planejamento territorial de infraestrutura.As aplicações produziram resultados tanto positivos 
como negativos, o que implica que as hipóteses de contribuição dos grupos de projetos para a 
integração produtiva foram validadas em alguns casos e rejeitadas em outros. No caso das cadeias 
de grãos e avicultura do Grupo de Projetos (GP) 3 do Eixo de Capricórnio (Brasil-Paraguai), a 
ampliação da integração produtiva pode ser impulsionada tanto pelos governos, por meio de 
mudanças regulatórias e investimentos na infraestrutura de transporte, como pelo setor privado, 
aproveitando as diversas oportunidades de investimento. No GP 5 do Eixo Interoceânico Central 
(Bolívia-Chile-Peru), uma maior integração produtiva poderia ser alcançada por meio de melhoras 
nos processos produtivos bolivianos para atingir os padrões de qualidade exigidos pelos seus 
parceiros comerciais, ao mesmo tempo que a Bolívia precisa melhorar a sua rede de infraestrutura 
interna. Para aprofundar a integração produtiva no GP 5 do Eixo Andino (Colômbia-Equador-Peru) é 
necessário reduzir os custos de transação por meio de ações que diminuam prazos e custos de 
transporte de mercadorias, enquanto a implantação de infraestrutura logística especializada 
poderia contribuir para a geração de empregos formais nas áreas de transbordo. A partir deste 
exercício e da identificação da dinâmica marítima existente, a Colômbia incorporou à Carteira um 
projeto para avançar com o desenvolvimento da cabotagem marítima entre os portos de 
Buenaventura e de Callao.Uma melhor infraestrutura unindo os países pode alimentar um círculo 
virtuoso que conduza a uma maior integração produtiva. No entanto, as aplicações mostram que a 
infraestrutura pode não ser capaz por si só de iniciar ou potencializar o processo de 
desenvolvimento de uma região geográfica. Sua contribuição na área de influência depende das 
ações, dos comportamentos e das respostas de outros atores (setor privado, governos jurisdicionais 
e comunidades locais) aos estímulos das melhoras efetivas ou das expectativas de melhoras na 
quantidade e qualidade da infraestrutura. Existem, além disso, aspectos regulatórios e de outra 
natureza que podem modificar as relações econômicas entre os países e afetar a integração 
produtiva. Por isso, a relação infraestrutura-integração não é necessariamente direta, mas sim 
mediatizada pela presença de outros fatores e circunstâncias que interferem no avanço da 
integração. Ao incorporar estes elementos, é possível obter um panorama adequado da situação 
presente e uma estimativa da futura relação da infraestrutura com a integração produtiva.Quando 
se combina a infraestrutura prevista na Carteira com outros elementos que interferem no processo 
de integração produtiva, pode-se construir uma cadeia de eventos que permite organizar no tempo, 
com uma lógica de precedência física e econômica, as ações públicas e privadas que criam as boas 
condições para o desenvolvimento ou o aprofundamento de um processo de integração produtiva. 
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Esta sucessão de eventos permite orientar sobre o que é mais urgente realizar, buscando facilitar e 
potencializar a ação do setor privado e abrir caminho para a exploração de oportunidades de 
negócios, o que constitui um insumo importante para o planejamento das políticas públicas.Deve-
se mencionar a contribuição deste tipo de exercício para a formação de equipes multidisciplinares, 
que podem trabalhar em conjunto facilitando o processo de aplicação da metodologia e mostrar os 
resultados e impulsionar propostas para as instâncias decisórias em várias áreas de governo.
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SANTA GADEA, R. (ed.) Integración física sudamericana diez 
años después: impacto e implementación en el Perú. Lima: 
Universidad del Pacífico/BID-Intal/ Cepei, 2012.

O livro resume as comunicações e debates do evento “Integração física sul-americana dez anos 
depois: impacto e implementação no Peru”, realizado em Lima nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro de 2010 pela Universidade do Pacífico e pelo Centro Peruano de Estudos Internacionais 
(Cepei) com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento por meio do Instituto para a 
Integração da América Latina e do Caribe (BID-Intal).A contribuição do livro consiste em reunir as 
exposições do evento em uma única publicação, de forma concisa e organizada, contribuindo para 
a difusão das suas discussões e conclusões. O trabalho ajuda a entender a importância da 
integração física para o Peru, como espaço de interconexão bioceânica, por estar na América do Sul 
e ter a sua costa no oceano Pacífico. Na visão do Peru, a integração física contribui, entre outros 
objetivos, para incrementar a competitividade e o desenvolvimento das regiões do interior do 
país.A publicação apresenta três módulos.O primeiro descreve as apresentações sobre o trabalho 
da IIRSA nos seus primeiros dez anos de existência. Ricardo Carciofi (Diretor do BID-Intal) explica 
a visão estratégica da IIRSA, seus pilares e principais desafios diante do futuro. Em seguida, Mauro 
Marcondes Rodrigues (ex-coordenador da IIRSA no BID) examina o conceito de Eixo de Integração 
e Desenvolvimento (EID), analisando sua evolução da ideia de corredores até a sua relevância 
fundamental para o planejamento territorial indicativo usado pela IIRSA. Jorge Kogan (assessor da 
Vice-presidência de Infraestrutura da CAF) destaca a importância da infraestrutura para a 
competitividade, por meio da redução dos custos de transporte, e em especial o papel dos 
investimentos privados. Ariel Pares (ex-coordenador nacional da IIRSA no Brasil) mostra a 
relevância da IIRSA para a articulação do centro da América do Sul com os espaços dinâmicos das 
costas atlântica e pacífica do subcontinente. Augusto Arzubiaga (ex-diretor nacional para assuntos 
da IIRSA no Ministério das Relações Exteriores do Peru) explica a transição da IIRSA para a Unasul 
como sua instância técnica de planejamento da infraestrutura física sul-americana.O segundo 
módulo reúne várias apresentações que analisam os custos e os benefícios da implementação da 
IIRSA no Peru. Rosario Santa Gadea (ex-coordenadora nacional da IIRSA no Peru) descreve como a 
implementação dos projetos IIRSA foi promovida nesse país, ao mesmo tempo que mostra o 
objetivo de aumentar o nível e a diversificação do comércio com o Brasil. Henry Zaira (diretor-geral 
de Planejamento e Orçamento do Ministério dos Transportes e Comunicações do Peru) aborda 
como foram superadas as restrições de financiamento por meio de recursos públicos e a utilização 
de associações público-privadas. Rafael Farromeque (diretor da Europraxis-ALG Consulting Andina) 
trata do desenvolvimento de plataformas logísticas nos Eixos da IIRSA. Roberto Urrunaga e José 
Luis Bonifaz (Centro de Pesquisa da Universidade do Pacífico) avaliam os benefícios econômicos 
dos Eixos Amazonas Norte e Peru-Brasil-Bolívia, tais como o seu potencial comercial. Rosario 
Gómez (ex-vice-ministra de Desenvolvimento Estratégico dos Recursos Naturais do Ministério do 
Ambiente do Peru) se concentra na análise ex ante dos temas ambientais associados à 
infraestrutura dos Eixos da IIRSA.O terceiro módulo é dedicado à contribuição metodológica e aos 
desafios para o Peru na integração física e no desenvolvimento territorial. José Paulo Silveira 
(diretor da Macroplan- Prospectiva y Estrategia) descreve a metodologia do planejamento 
territorial indicativo e os seus resultados para o Brasil na área de influência do Eixo Peru-Brasil-

Carta Mensal INTAL N° 191 - julho 2012 - Todos os direitos reservados

  70

Centro de 
Documentação INTAL



Bolívia. Rinaldo Barcia Fonseca (Universidade Estadual de Campinas - Unicamp) explica a 
metodologia que busca identificar o potencial de contribuição dos Grupos de Projetos da IIRSA 
para a integração produtiva. Marcel Barceló (CLC- Consultores en Logística, Uruguai) compara as 
rotas interoceânicas para ligar a América do Sul à Ásia Pacífico considerando o transporte e a 
logística. Guillermo Vega Alvear (diretor da Autoridade Portuária Nacional) descreve a importância 
da infraestrutura e dos portos para o desenvolvimento das regiões do Peru. Oscar Zapata (ex-
presidente da Câmara Nacional de Comércio, Produção e Serviços) analisa a perspectiva 
empresarial sobre as regiões do Peru compreendidas nos diferentes EIDs, enfatizando o potencial 
de integração entre o Brasil e o Peru por meio do intercâmbio comercial, dos investimentos e da 
cooperação econômica.
O livro termina com exposições finais e conclusões de Rosario Santa Gadea.
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do 
Centro de Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e 
proporcionando links a boletins e revistas de acesso aberto que constam no período 
citado. Clique  aqui
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* Santa Gadea, R., ed. (2012). Integración física sudamericana 
diez años después : impacto e implementación en el Perú. Lima: 
Universidad del Pacífico; BID-INTAL; CEPEI.

Título:Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe - junio de 
2012
Otros responsables:Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Junio de 2012 [86 p.]
ISBN:978-92-1-221091-9
Serie:Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe
Temas:<COORDINACION DE POLITICAS 
MACROECONOMICAS><DESARROLLO ECONOMICO><ECONOMIAS 
REGIONALES><POLITICA 
MACROECONOMICA><MACROECONOMIA><COYUNTURA 
ECONOMICA><CRECIMIENTO ECONOMICO>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El presente Informe macroeconómico de América Latina y el 
Caribe es una nueva publicación de la CEPAL, diseñada para responder a 
la demanda de un análisis actualizado del desempeño macroeconómico de 
la región ante coyunturas cambiantes. De esta manera se intenta 
complementar el Estudio económico de América Latina y el Caribe y el 
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 
informes que la CEPAL continuará publicando anualmente junto con 
informes macroeconómicos periódicos como este. La publicación es parte 
de un esfuerzo para poner a disposición de las instituciones públicas, los 
medios de comunicación, el mundo académico, los analistas privados y el 
público en general un enfoque informativo y analítico integrado, que tome 
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en cuenta tanto las dimensiones coyunturales como las estructurales del 
desarrollo macroeconómico de la región.Este informe está acompañado de 
notas de análisis de las economías de todos los países de América Latina y 
el Caribe en 2011 y durante los primeros meses de 2012.

Accesos al documento:eHM CEPAL-MACRO.LAC. [2012]
Documento Electrónico

Versión español (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
English version (texto completo). Si no pudo acceder haga click aqui
Versão em português (síntese) (texto completo). Si no pudo acceder haga 
click aqui
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* La República Popular China y América Latina y el Caribe : 
Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía 
global. (2012). Santiago de Chile: CEPAL.

Título:La República Popular China y América Latina y el Caribe : Diálogo y 
cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Junio de 2012 [54 p.]
Temas:<COOPERACION INTERNACIONALCOMERCIO 
INTERNACIONAL><RELACIONES 
COMERCIALES><EXPORTACIONES><COMMODITIES><MERCADOS 
FINANCIEROS EMERGENTES><ECONOMIA INTERNACIONAL>
Geográficos:<CHINA>

Resumen:En las últimas décadas, China - junto con las demás economías 
emergentes de Asia - se ha convertido en factor clave para entender la 
evolución y las perspectivas de la globalización. Por su destacado 
desempeño en cuanto a crecimiento económico, comercio internacional, 
inversión extranjera directa e innovación tecnológica y su papel como 
fuente de financiamiento internacional, China está modificando 
aceleradamente el mapa de la economía mundial. De esta forma, está 
potenciando los vínculos entre las economías en desarrollo y favoreciendo 
un ciclo inédito de crecimiento, comercio, inversión, reducción de la 
pobreza y avances en la internacionalización de las economías 
emergentes. Gracias a ello se está reduciendo la brecha de ingresos entre 
esas economías y los países industrializados. Varias décadas de 
crecimiento chino en torno al 10 por ciento anual han redefinido el 
contexto de las cadenas asiáticas de valor. Estas tienden a estructurarse 
cada vez más en torno a China, país que se desempeña como actor 
principal de la "fábrica Asia". De este modo, la acelerada dinámica de 
crecimiento de la economía china contribuye a potenciar los vínculos 
entre las economías asiáticas y estimula el comercio intraindustrial y las 
inversiones cruzadas. Por ello, en una adecuada estrategia de 
acercamiento a China no puede obviarse este fuerte lazo con Asia oriental 
y sudoriental. El impetuoso crecimiento chino se expresa en una activa 
demanda de materias primas y recursos naturales, que en muchos casos 
provienen de países de América Latina y el Caribe. Desde la pasada 
década, el comercio de China con la región viene creciendo a tasas muy 
elevadas y en pocos años dicho país se ha convertido en un actor central 
de su comercio exterior, lo que ha favorecido el crecimiento de los países 
exportadores de materias primas de la región.
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* Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. (2012). 
Recuperando el Crecimiento : Las remesas en América Latina y el 
Caribe en 2011. Buenos Aires: FOMIN.

Autor inst.:Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN
Título:Recuperando el Crecimiento : Las remesas en América Latina y el 
Caribe en 2011
Edición:Buenos Aires: FOMIN, 2012 [26 p.]
Temas:<CRISIS><DESEMPLEO><MERCADO DE TRABAJO><MIGRACIONES 
INTERNACIONALES><REMESAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Hace una década, el FOMIN reveló la verdadera magnitud de las 
remesas, que durante mucho tiempo habían sido relegadas a la columna 
de "errores y omisiones" de los estados de balanzas de pagos. El FOMIN 
percibió, más allá de la medición de estos importantes flujos de dinero, 
que las remesas podían ofrecer una clave de acceso a la actividad bancaria 
para quienes carecieran de él, puesto que la mayoría de esas 
transferencias correspondía a personas pobres, tradicionalmente 
excluidas de los sistemas financieros formales. Las remesas son 
compatibles con la agenda más vasta del FOMIN, que promueve la 
inclusión financiera por medio de distintas clases de pagos y 
transferencias, incluyendo pagos internos y transferencias monetarias 
condicionadas, con objeto de ampliar el acceso a servicios financieros 
concebidos de acuerdo con las necesidades de los pobres. Para la 
consecución de ese objetivo, el FOMIN financia proyectos y estudios, 
presta servicios de asesoramiento y organiza reuniones, a fin de difundir 
ideas nuevas acerca de la forma en que las remesas pueden convertirse en 
un instrumento de superación de la pobreza. Durante 2011, el ingreso por 
remesas de la región de América Latina y el Caribe mostró una importante 
recuperación, alcanzando tasas anuales de crecimiento cercanas a las 
registradas antes del inicio de la crisis económica global. Desde el último 
trimestre del 2008, los incrementos en las tasas de desempleo en los 
países tradicionales de envío, como Estados Unidos, España y Japón, y la 
consecuente reducción del ingreso de los migrantes latinoamericanos 
ocasionaron una disminución sin precedente en el volumen de remesas 
enviado a la región.
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