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Desafios e iniciativas para a inserção 
internacional das PMEs na região

Na última década, as exportações da América Latina e do Caribe tiveram uma expansão histórica. O 
período 2003-2008 foi excepcional, com um crescimento médio anual - segundo cifras do 
DataINTAL - de 15,7%. Embora a Grande Recessão tenha afetado em certo grau esse dinamismo, é 
significativo que em 2012 o nível das vendas externas a preços correntes da região quase tenha 
triplicado o de 2002.
A expansão da demanda mundial, o notável desempenho de certos mercados de matérias-primas 
agrícolas, minerais e energéticas, a maturação de investimentos que aumentaram a oferta 
exportável regional, e o maior acesso a mercados decorrente de estratégias de negociação 
comercial são alguns dos fatores por trás de uma mudança histórica na inserção internacional da 
região.
É claro que os efeitos do novo impulso exportador não foram homogêneos entre os países. Apesar 
de em várias economias sul-americanas o aumento das vendas externas ter reduzido 
vulnerabilidades da balança de pagamentos, em outras, como as centro-americanas e caribenhas, a 
persistência de expressivos desequilíbrios da balança comercial poderia agir como fator de 
desestabilização macroeconômica.
Outra dimensão da heterogeneidade deste fenômeno está associada com os diferentes padrões de 
especialização que, de maneira geral, são mostrados pela América do Sul, centrada nos envios de 
produtos primários, pelo México e pela América Central, onde o crescimento das exportações está 
majoritariamente vinculado com as manufaturas com escasso valor agregado. Por sua vez, as 
vendas externas caribenhas de mercadorias continuaram concentradas em produtos primários, com 
a dificuldade de que a pequena escala destas economias limita suas possibilidades de 
diversificação exportadora; daí a importância de suas vendas de serviços, como, por exemplo, os do 
turismo.
Por outro lado, essas diferentes modalidades de especialização não parecem favorecer 
espontaneamente a geração de fortes cadeias internas que envolvam maiores segmentos da 
economia e, portanto, aumentem o conhecimento e o valor agregado dos produtos exportados.
Um aspecto central das dificuldades para potencializar internamente o dinamismo exportador por 
meio de expansões mais significativas é a baixa participação das pequenas e médias empresas 
(PMEs) nas vendas externas.
Estudos realizados em países latino-americanos mostram que, enquanto essas empresas geram a 
maior parte dos empregos[1] e uma proporção significativa da produção,[2] contribuem com menos 
de um terço do valor exportado em economias como as da Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Este 
panorama contrasta com o de algumas das economias emergentes mais dinâmicas da Ásia.[3] Cabe 
notar que nos países da região citados, oito de cada dez empresas que exportam são PMEs.
Podem ser destacados alguns aspectos positivos das pequenas e médias empresas exportadoras 
(PMEXs) na América Latina. Em primeiro lugar, o número de PMEXs e seu volume de vendas 
externas aumentaram durante a última década, em parte como consequência de um processo de 
aprendizagem e fortalecimento de suas vantagens competitivas.[4] Em segundo lugar, as PMEXs 
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mostram um padrão exportador mais diversificado e com maior valor agregado do que o das 
empresas exportadoras maiores - especialmente na Argentina e no Brasil-. Significativamente, a 
orientação principal de suas exportações é o mercado regional.[5] A proximidade geográfica e 
cultural, assim como os esquemas de integração parecem ter um papel relevante neste sentido.
Sobre esta relação das PMEs com o mercado regional, deve-se advertir sobre a progressiva erosão 
de preferências que este tipo de empresas tem, dada a proliferação de acordos comerciais com 
sócios extrarregionais competitivos em manufaturas.[6] Isso coloca um desafio geral: a 
necessidade de que os esquemas de integração se tornem plataformas adequadas para a 
consolidação exportadora das PMEXs.[7]
Para atingir esse objetivo, é fundamental superar diversos obstáculos que as PMEXs enfrentam, 
entre os quais: a debilidade gerencial e de seu capital humano, o acesso limitado ao financiamento, 
a baixa incorporação de tecnologia, suas limitações logísticas para exportar. A superação desses 
obstáculos posicionaria melhor as PMEs dentro de cadeias regionais ou internacionais de valor.
As políticas públicas têm um papel-chave na redução dessas barreiras. Podem ser citadas algumas 
iniciativas que em anos recentes buscam, em particular, facilitar o comércio das PMEs da região. 
Em primeiro lugar, a Argentina e o Brasil implementaram Sistemas de Pagamento em Moeda Local 
(SML), enquanto o Uruguai expressou intenções de se unir ao esquema. O SML permite substituir o 
dólar nos intercâmbios bilaterais, reduzindo os custos financeiros e administrativos e simplificando 
procedimentos. Como o seu uso independe do montante das transações, tem beneficiado 
principalmente as PMEs.[8]
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está realizando esforços no sentido de 
contribuir para a facilitação do comércio e para estimular a internacionalização das PMEs. Um 
projeto a destacar é “Exportação por Envios Postais para micro, pequenas e médias empresas 
(MPMEs)”, desenvolvido no âmbito da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-
Americana (IIRSA). O objetivo é estimular as exportações das MPMEs sul-americanas por meio da 
utilização da infraestrutura postal pública. Para isso, trabalha-se em dois níveis. Em primeiro lugar, 
busca-se harmonizar e simplificar o marco normativo que regulamenta a exportação de bens 
mediante, entre outras coisas, a definição dos montantes e pesos máximos permitidos para a 
exportação pelo correio. Além disso, o objetivo é criar uma rede de infraestrutura logística regional 
a partir das empresas postais públicas nacionais. Para isso é necessário não só capacitar os 
funcionários dos correios dos países exportadores, mas também otimizar a coordenação com os 
serviços postais dos mercados de destino com o objetivo de assegurar a correta recepção dos 
pacotes. Apoiado por uma cooperação técnica não reembolsável do BID/Fomin, o Projeto foi 
implementado no Peru, Uruguai, Colômbia e Equador. O BID também apoiou a realização de um 
pré-diagnóstico para sua implementação no Chile, Bolívia e Argentina.
A cooperação entre os setores público e privado, com a colaboração de instituições financeiras 
regionais, pode contribuir para fazer avançar uma agenda que beneficie a internacionalização das 
PMEs e por essa via melhore o bem-estar das diversas economias da região. 
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[1] Segundo Kuwayama (2009), as PMEs representam mais de dois terços do emprego total na Argentina, 
Brasil, Chile, El Salvador e Peru.
[2] O valor agregado das PMEs equivale a 60% do PIB na Argentina, mais de 40% no México e em El 
Salvador, quase um terço na Colômbia e 20% no Brasil. (Kuwayama, 2009).
[3] Kuwayama (2009).
[4] Milesi et al. (2007).
[5] Kuwayama (2009).
[6] Além dos acordos com a União Europeia e os Estados Unidos assinados pela América Central, Chile, 
Colômbia e Peru, também proliferaram nos últimos anos as negociações com alguns países asiáticos (BID-
INTAL, 2013; BID-INTAL, 2010b, e veja Instrumentos Jurídicos de Integração para mais informações sobre os 
processos de integração em andamento dos países da América Latina e do Caribe).
[7] Gayá e Michalczewsky, Mimeo.
[8] BID-INTAL (2008) pp. 91-95 ; BID-INTAL (2010a) pp. 47-48  e BID-INTAL (2011).

Bibliografia:

• BID-INTAL. 2008. Informe MERCOSUL N° 13. Série de Informes Sub-regionais de Integração. 
Buenos Aires: BID-INTAL. Novembro.

• BID-INTAL. 2010a. Informe MERCOSUL N° 14. Série de Informes Sub-regionais de 
Integração. Buenos Aires: BID-INTAL. Fevereiro.

• BID-INTAL. 2010b. “Costa Rica assina Tratados de Livre Comércio com a República Popular 
da China e Cingapura”, em: Carta Mensal INTAL N° 164, abril.

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

• BID-INTAL. 2013. “Colômbia e Peru em 2012: avanços na agenda comercial externa”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 197, janeiro de 2013.

• BRANDI, Juan Pedro. 2012. “Exportación por Envíos Postales: Tres Niveles de Análisis”. 
Revista Integración & Comercio N° 34. Buenos Aires: BID-INTAL, janeiro-junho.

• GAYÁ, Romina; MICHALCZEWSKY, Kathia. El comercio intrarregional sudamericano: patrón 
exportador y flujos intraindustriales. Buenos Aires: BID-INTAL, 2013. Mimeo.

• KUWAYAMA, Mikio. 2009. Quality of Latin American and Caribbean industrialization and 
integration into the global economy. Santiago do Chile: Cepal.

• MILESI, Darío; MOORI-KOENIG, Virginia; YOGEL, Gabriel (Coord.). Estudio comparado sobre 
el éxito exportador PyME en Argentina, Chile y Colombia. FUNDES, 2007.
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Caricom assinou Acordo-Quadro de 
comércio e investimentos com Estados 

Unidos

No dia 28 de maio os Estados Unidos e a Comunidade do Caribe (Caricom) assinaram um Acordo-
Quadro de Comércio e Investimentos (Tifa, sigla em inglês). Esse Documento substitui e atualiza o 
Acordo que criou o Conselho de Comércio e Investimentos dos Estados Unidos-Caricom em 1991, e 
que criou o compromisso de as duas partes aprofundarem a sua relação comercial.
Em 31 de março de 2012, na 4ª Reunião do mencionado Conselho de Comércio e Investimentos, 
tinha-se chegado ao acordo de concluir as negociações para assinar este Acordo o mais 
rapidamente possível. A 4ª Reunião foi realizada no âmbito da Iniciativa da Bacia do Caribe, o 
programa de preferências comerciais unilaterais dos Estados Unidos para a região da América 
Central e do Caribe. Em sua Declaração Conjunta destacou-se o aumento do comércio bilateral 
entre as partes, que nos últimos três anos passou de US$ 15,7 bilhões para US$ 21,8 bilhões, o que 
representa um crescimento de 39%. As principais categorias de exportações dos Estados Unidos 
para a Caricom nesse período foram combustíveis, minerais, maquinarias e cereais.
O novo Tifa modernizou o Acordo de 1991, levando em conta os desenvolvimentos ocorridos na 
região desde então, em especial o ambiente de comércio multilateral criado pela OMC e a 
implementação em 2006 do Mercado e Economia Únicos da Caricom, uma estratégia de 
aprofundamento da integração econômica do bloco, que favoreceu uma maior inserção regional no 
sistema de comércio e na economia global, reforçando seus laços comerciais com sócios não 
tradicionais. 

Caribe
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[1] O Presidente do Haiti, Michel Martelly, começou no dia 1º de janeiro de 2013 seu mandato de seis meses 
como Presidente Pro Tempore da Conferência de Chefes de Governo da Caricom.

O Acordo-Quadro atualizado, que foi assinado durante a visita do vice-presidente dos Estados 
Unidos Joe Biden ao Haiti,[1] inclui uma “Agenda de Ação Inicial”, que cobre um amplo leque de 
temas, tais como a facilitação do comércio e dos investimentos, cooperação multilateral, direitos 
de propriedade intelectual, direitos dos trabalhadores, proteção social e ambiental e eliminação de 
barreiras ao comércio bilateral.
Está previsto realizar a primeira reunião do Conselho de Comércio e Investimentos Estados Unidos-
Caricom sob o Tifa revisado no final de 2013.

Para mais informações veja os seguintes links: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Estados Unidos e Caricom estreitam relação comercial”, em: Carta Mensal N° 
128, abril de 2012.
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Agenda externa da Caricom

O Conselho para as Relações Exteriores e Comunitárias da Comunidade do Caribe (Cofcor, sigla em 
inglês), organismo responsável por determinar as relações entre a Comunidade do Caribe, os 
organismos internacionais e os terceiros Estados, realizou sua 16ª Reunião em Port Spain, Trinidad 
e Tobago, em 14 e 15 de maio de 2013.
A reunião considerou os desafios que os países-membros do Caribe devem enfrentar, tais como o 
impacto das mudanças climáticas na região, os efeitos da crise global econômico-financeira, a crise 
que as economias regionais atravessam, assim como a tendência a um acesso gradual ou 
diferenciado à ajuda para o desenvolvimento.
No encontro também se tratou o aprofundamento da cooperação da Comunidade do Caribe com 
terceiros países, tais como o Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, México e Venezuela. 
Também foi analisada a relação com a União Europeia e o Sudeste Asiático, além da importância da 
participação nos organismos internacionais. Depois a reunião se concentrou na presença da região 
no processo de integração da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e 
no bloco de países da África, do Caribe e do Pacífico (ACP).

Para mais informações veja o seguinte link.
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Reunião de Cúpula de Chefes de Estado da 
Oeco

A 57ª Reunião da Autoridade da Organização dos Estados do Caribe Oriental (Oeco) foi realizada 
em Antigua e Barbuda, de 2 a 4 de junho de 2013, com a presença dos chefes de governo da região.

Mais informações disponíveis no seguinte link.
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América Central olha para o Pacífico

Para as economias do istmo, a Aliança do Pacífico (AP) – o bloco formado pelo Chile, Colômbia, 
México e Peru - está agindo como dinamizador dos processos de integração que estavam em 
andamento. A principal razão é que, para que se materialize o interesse dos países centro-
americanos de se unirem ao novo bloco, se exige que tenham tratados de livre comércio (TLC) com 
cada uma das partes, como é detalhado no Acordo-Quadro (veja aspectos desse Acordo em 
Instrumentos Jurídicos de Integração, na seção “Evolución”).
Durante a 7ª Cúpula de Chefes de Estado da AP, realizada em 23 de maio em Cali, na Colômbia, El 
Salvador e Honduras foram aceitos como Estados Observadores; a Guatemala, que já tinha 
adquirido esse status, manifestou seu interesse de ser membro pleno da Aliança. Os três países do 
Triângulo Norte (El Salvador, Guatemala e Honduras) já têm acordos comerciais em vigência com 
todos os membros da AP, exceto com o Peru.[1] Por sua vez, o Panamá, que já foi admitido como 
Membro Observador Candidato, tem TLC com o Chile e o Peru vigentes desde 2008 e 2012 e no 
final de maio concluiu as negociações com a Colômbia; para realizar progressos posteriores em sua 
aproximação da AP, o Panamá anunciou a intenção de iniciar as negociações para um acordo 
comercial com o México.
É claro, no entanto, que a Costa Rica tem maior caminho percorrido para alcançar a condição de 
membro em comparação com seus sócios sub-regionais. Durante a Cúpula de Cali, os presidentes 
dos países integrantes da AP aprovaram a implementação do processo de adesão da Costa Rica, 
que será a responsável por um grupo de trabalho em que serão definidos os termos, as condições e 
os prazos desta. A Costa Rica avançou nas últimas semanas na concretização do TLC com os 
fundadores da AP. Em maio foi realizado o intercâmbio de notificações com o Peru, confirmando a 
realização dos procedimentos legais para a entrada em vigor, a partir de junho, do acordo assinado 
em meados de 2011. Por outro lado, no âmbito da Cúpula, os presidentes da Costa Rica e da 
Colômbia assinaram o TLC cuja negociação havia sido finalizada em março deste ano. A Costa Rica 
já tem acordos com o Chile, desde 2002, e com o México desde 1995; este último foi atualizado no 
âmbito das negociações para um TLC Único México-América Central que entrou em vigor em 
fevereiro passado.

América Central
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http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1616.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1617.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1617.aspx
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=b61e6e7c-7c20-43f3-af0a-b5369d84b2f3&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=b61e6e7c-7c20-43f3-af0a-b5369d84b2f3&lang=pt


Para mais informações sobre o processo de integração da Aliança do Pacífico veja: Instrumentos 
Jurídicos de Integração do BID-INTAL, na seção “Evolución”. 

O comércio da América Central com os membros da AP mostrou uma forte expansão nos últimos 
dez anos (Gráfico 1), triplicando e refletindo, especialmente, um grande aumento das importações 
vindas do México,[2] sem que os envios tenham mostrado grandes alterações. Em 2011, as 
economias do istmo exportaram US$ 1,3246 bilhão para a AP e importaram US$ 7,6807 bilhões, 
dando lugar a um expressivo déficit. Óleo de palma, açúcar e borracha explicam a metade das 
remessas da América Central, enquanto as compras se encontram relativamente mais 
diversificadas e apresentam maior valor agregado, destacando-se apenas os óleos de petróleo e os 
medicamentos.
Atenuar esta dinâmica tão desequilibrada decerto exige esforços de diversificação das ofertas 
exportadoras dos países centro-americanos.

Nota: *Inclui Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Fonte: 
DataIntal

Gráfico 1. Evolução do comércio da América Central* com os membros da 
Aliança do Pacífico, 2002-2011

US$ milhões
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http://www.iadb.org/intal/iji/query/FichaNegociacion.aspx?lang=en&negociacion=151198
http://www.iadb.org/intal/iji/query/FichaNegociacion.aspx?lang=en&negociacion=151198


[1] El Salvador e Honduras ainda se encontram em etapa de negociação com o Peru, e a Guatemala espera a 
entrada em vigência do TLC com a economia andina durante 2013; o acordo respectivo foi assinado em 2011.
[2] O México representa dois terços dos fluxos totais da América Central com os quatro sócios da AP. No 
tocante a produtos, os países centro-americanos importam principalmente combustíveis, minerais, 
maquinaria elétrica e plásticos dos países-membros da AP.

Os documentos correspondentes à 7ª Cúpula da AP podem ser consultados nos seguintes links:

• Resultados da 7ª Cúpula da Aliança do Pacífico.
• Decisões da 7ª Cúpula da Aliança do Pacífico.
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http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com/noticias/resultados-de-la-vii-cumbre-de-la-alianza-del-pac%C3%ADfico
http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com/noticias/decisiones-de-la-vii-cumbre-de-la-alianza-del-pac%C3%ADfico


44º aniversário da CAN

Os países da Comunidade Andina de Nações (CAN) comemoraram o 44° aniversário da assinatura 
do Acordo de Cartagena, pelo qual foi estabelecido o processo de integração andino. No discurso 
de comemoração, o Secretário-Geral da CAN, Santiago Cembrano Cabrejas, destacou os avanços 
conseguidos pelo bloco. Entre eles, assinalou o crescimento do investimento direto 
intracomunitário, que aumentou em um ritmo anual médio de 32,6% nos últimos 10 anos, assim 
como o comércio de bens entre os países andinos que cresceu, em média, 16% ao ano durante o 
mesmo período. Cembrano Cabrejas também ressaltou os avanços conquistados pelo bloco em 
questões de conectividade e infraestrutura física, migrações, meio ambiente, turismo e segurança 
alimentar, entre outros temas relevantes.

Para mais informações, veja os seguintes links: [1], [2].

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Encontro empresarial andino promove comércio interregional”, em: Carta 
Mensal N° 201, maio de 2013.

• BID-INTAL. “CAN comemora 43 anos”, em: Carta Mensal N° 190, junho de 2012.

Comunidade Andina
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3419&accion=detalle&cat=NP&title=resultados-de-los-44-
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3418&accion=detalle&cat=DI&title=palabras-de-santiago-cembrano-cabrejas-secretario-general-ai-de-la-can-con-ocasion-de-la-celebracion-de-los-44-anos-de-acuerdo-de-cartagena
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=d7dc36ac-1955-44fc-89db-a0a683d89f50&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=21d02039-df86-4159-a765-89322862f213&lang=pt


Programa BioCAN: Avanços na gestão da 
Amazônia andina

Em 22 de maio passado, o Peru apresentou sua Plataforma da Amazônia Peruana, um sistema 
nacional de informação para simplificar a gestão da área amazônica peruana. O instrumento 
contém informações científicas e tecnológicas para facilitar o uso sustentável desse espaço.
O sistema é o primeiro passo para a implementação de uma plataforma regional andina e faz parte 
do Programa BioCAN, implementado em 2007 pela Secretaria-Geral da Comunidade Andina com o 
apoio do governo da Finlândia. Busca-se, principalmente, contribuir para a qualidade de vida das 
populações em áreas amazônicas e para a proteção de sua diversidade biológica.
Cabe mencionar que o Peru se encontra entre os 12 países com maior diversidade biológica do 
mundo, e a Amazônia peruana abrange cerca de 62% de seu território. Sua grande diversidade de 
espécies de flora e fauna constitui um sustento alimentar e econômico fundamental para as 
populações que habitam a região e exige políticas e modelos de gestão pública e privada que 
garantam sua sustentabilidade.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Acordo dos países da CAN sobre medidas para deter o desmatamento”, em: 
Carta Mensal N° 193, setembro de 2012.

Carta Mensal INTAL N° 202 - junho 2013 - Todos os direitos reservados

21  

Blocos de Integração

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3415&accion=detalle&cat=NP&title=peru-presenta-plataforma-de-informacion-ambiental-de-la-amazonia-en-el-marco-del-programa-biocan
http://biocan.comunidadandina.org/biocan/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=90
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=00be8e96-1733-4c58-b784-bbe2262211f7&lang=pt


Brasil e Uruguai promovem integração 
física

No dia 21 de maio foi realizada uma nova reunião do subgrupo de integração de infraestrutura de 
transportes de Alto Nível Brasil–Uruguai (GAN), criado em julho de 2012, na qual foram discutidos 
diversos temas de relevância para a integração física entre os dois países. Deve-se destacar que 
vários dos projetos envolvidos fazem parte da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana (IIRSA).
Os pontos mais relevantes tratados na reunião foram:

• Construção da segunda ponte sobre o rio Yaguarón ligando Jaguarão (Brasil) e Rio Branco 
(Uruguai).

• Reforma da Ponte Internacional Barão de Mauá.
• Conexão ferroviária pela passagem Rivera-Santana do Livramento. A segunda fase das obras 

desse projeto, que será de grande importância para o comércio bilateral, será financiada 
parcialmente pelo Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem).

• Hidrovia Uruguai-Brasil.
• Porto de águas profundas em Rocha.
• Internacionalização do Aeroporto de Rivera.

Projetos da IIRSA relacionados (informação disponível no Sistema de Gestão de Projetos e Base 
Integrada IIRSA):

• Construção da ponte internacional Jaguarão-Rio Branco
• Adequação ferroviária de bitola brasileira Rivera-Santana do Livramento-Cacequi
• Transporte multimodal no sistema Laguna Merín e Lagoa dos Patos

MERCOSUL
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;39;D;uruguay-y-brasil-avances-en-integracion-de-infraestructura;6;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;39;D;uruguay-y-brasil-avances-en-integracion-de-infraestructura;6;PAG;
http://www.iirsa.org/
http://www.iirsa.org/
http://www.iirsa.org/proyectos/Index.aspx
http://www.iirsa.org/proyectos/Index.aspx


Brasil: novas medidas de estímulo à 
indústria automobilística

O Brasil anunciou modificações no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Fortalecimento 
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotivos (Inovar-Carro), anunciado em 2012 e vigente desde 
janeiro de 2013. Este Programa tem como objetivo atingir metas de segurança, eficiência 
energética e maior competitividade na indústria automobilística brasileira, principalmente por 
meio de bonificações no imposto aos produtos industriais (IPI), aplicado sobre as importações 
originárias de extrazona.
As medidas recentemente divulgadas visam ao aumento da quantidade de etapas do processo 
produtivo que se realizam no Brasil. Só assim os produtores poderão se beneficiar da redução de 
até 30 pontos percentuais no pagamento do IPI. O número de etapas que deverão ser realizadas 
localmente irá aumentando até o final da vigência do Programa, em 2017 (Gráfico 1). As empresas 
que não cumprirem os requisitos poderão ser excluídas do regime automotivo.
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http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=2&noticia=12412


Além disso, as empresas que não produzem, mas comercializam no Brasil (habilitadas como 
importadoras), só poderão se beneficiar da redução do IPI sobre os veículos importados se tiverem 
um vínculo comprovado com o fabricante ou seu distribuidor no exterior.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. Atividade do Mercosul voltada para o mercado regional, em: Carta Mensal N° 
182, outubro de 2011.

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

Fonte: Elaboração própria com informações do MDIC.

Gráfico 1. Etapas do processo produtivo que deverão ser realizadas no 
Brasil
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=531e2708-9f83-42ac-b7bc-cddc7efa5ef3&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b2b70be3-87b0-4e33-9a64-11cef12b96e8&lang=pt


Conflito entre UE e Argentina pelo 
biodiesel

No mês de maio houve novidades na disputa entre a Argentina e a União Europeia (UE) a respeito 
do comércio de biodiesel.
Por um lado, a Argentina solicitou a realização de consultas à UE e seus países-membros sobre os 
mecanismos de apoio ao biodiesel, assim como sobre as medidas implementadas para promover o 
uso de energias renováveis e introduzir um mecanismo de controle e redução das emissões de 
gases de efeito estufa. De acordo com o argumento argentino, estas políticas não são coerentes 
com a normativa multilateral em matéria de comércio de bens, investimentos, barreiras técnicas e 
subsídios e medidas compensatórias. Além disso, deve-se lembrar que no final de 2012 a Argentina 
apresentou uma reclamação contra a Espanha e a UE pelas restrições impostas às importações de 
biodiesel nesse país europeu.
Por outro lado, a UE começou a aplicar provisoriamente direitos antidumping sobre as importações 
de biodiesel originário da Argentina e da Indonésia. No caso do produto argentino, a sobretaxa será 
de entre € 65,24 e € 104,92 por tonelada (equivalente em termos ad valorem a 6,8% a 10,6%, a 
preços atuais). A investigação havia começado em agosto de 2012 a pedido do European Biodiesel 
Board, que representa cerca da quarta parte dos produtores de biodiesel da UE.
É importante mencionar que em novembro passado a Comissão Europeia iniciou outra investigação
 para a aplicação de medidas compensatórias perante a suposta existência de subsídios ao 
biodiesel por parte da Argentina e da Indonésia, argumentando que os impostos às exportações dos 
insumos (grão e óleo de soja, no caso da Argentina)[1] permitem aos produtores de biodiesel ter 
acesso a essas mercadorias a preços artificialmente baixos (veja abaixo). Além disso, em janeiro 
deste ano a UE implementou um registro de importações de biodiesel.

Papel da UE e da Argentina no mercado mundial de biodiesel

A UE concentra a maior produção mundial de biodiesel, liderada pela Alemanha e a França. Nos 
últimos anos, o papel da Argentina e do Brasil cresceu de forma significativa e em 2011 ocupavam, 
respectivamente, o segundo e terceiro lugar no ranking de produção (Gráfico 1). Por sua vez, a UE é 
o principal consumidor mundial desse produto, impulsionado pela Alemanha, França, Espanha e 
Itália (Gráfico 2).
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http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds459_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds443_e.htm
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11937.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11936.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11938.pdf


Fonte: US Energy Information Administration (EIA)

Gráfico 1: Produção mundial de biodiesel

Milhares de barris por dia
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Segundo dados publicados pela Oil World, em 2012, a produção mundial cresceu 4,3% e atingiu 
23,4 milhões de toneladas. No caso da Argentina, a produção ficou em 2,46 milhões de toneladas. 
Cabe mencionar que, ao contrário do Brasil, que destina sua produção principalmente ao mercado 
interno, a Argentina é um importante exportador de biodiesel. O tratamento tributário da soja (que 
é o principal insumo para sua produção nesse país) varia segundo a etapa da cadeia e sofreu 
algumas modificações durante 2012. Entre 2007 e julho de 2012,[2] a taxa efetiva cobrada como 
imposto à exportação do biodiesel se manteve em 16,7%. Entre agosto e setembro foram realizadas 
modificações tributárias que elevaram esse imposto para uma taxa efetiva de 19,11%.[3] O 
aumento na produção mundial e essa alteração no sistema tributário, entre outros fatores, 
impactaram na evolução das exportações argentinas de biodiesel, que entre setembro de 2012 e 
março de 2013 foram de 526 mil toneladas, 52% menos do que no mesmo período do ano anterior. 
 

Fonte: US Energy Information Administration (EIA)

Gráfico 2: Consumo mundial de biodiesel

Milhares de barris por dia
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[1]O biodiesel exportado pela Argentina para a UE é derivado da soja, enquanto o europeu e o da Indonésia 
são elaborados, respectivamente, a partir de óleo de colza e de palma.
[2] Lei do Biodiesel (Nº 26.093) e Dec. 509/2007.
[3] Foi implementado um sistema de alíquotas móveis, baseado em um preço de referência do biodiesel, nos 
custos de produção e em uma medida do retorno do capital empregado. Portaria SE Nº 1725/2012.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. Participação ativa da ALC no sistema de solução de controvérsias da OMC em 
2012, em: Carta Mensal N°197, janeiro de 2013.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=c532cf69-1227-4029-bb2a-16242c7ffd73&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=c532cf69-1227-4029-bb2a-16242c7ffd73&lang=pt


Diversos acordos de cooperação envolvem 
países do Mercosul

Durante o último mês, os países do Mercosul assinaram acordos de cooperação com diversos 
países. A seguir, os mais relevantes.

Argentina
• Acordos para promover o desenvolvimento das PMEs e a integração produtiva com a 

Colômbia e o Peru.

Brasil
• México: Cooperação em matéria petrolífera, agroindustrial, educativa e cultural.

Paraguai
• Admissão como observador na Aliança do Pacífico.

Uruguai
• China: Acordos de cooperação econômica, educação, comunicações, supervisão bancária, 

mineração e geociência.

Venezuela
• Bolívia: Acordos de cooperação sobre industrialização do lítio, comunicações, ciência e 

tecnologia, alimentos, indústria têxtil, etc.
• Acordo para que o Equador exporte para a Venezuela veículos (ônibus, caminhões e carros), 

cacau, camarões e banana.
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http://www.industria.gob.ar/giorgi-firmo-un-acuerdo-para-fortalecer-el-comercio-de-manufacturas-industriales-con-colombia/
http://www.industria.gob.ar/giorgi-insto-a-aumentar-el-comercio-bilateral-con-peru/
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/comunicado-conjunto-brasil-mexico
http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/717-el-paraguay-se-incorpora-como-observador-a-la-alianza-del-pacfico.aspx
http://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/mujica-china-reuinion-xi-jinping
http://www.minci.gob.ve/2013/05/alimentos-textiles-y-aprovechamiento-del-litio-entre-los-convenios-firmados-entre-bolivia-y-venezuela/
http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=28488:nuevos-acuerdos-comerciales-hermanan-a-venezuela-y-ecuador&catid=2:actualidad&Itemid=325


Primeira reunião do grupo de trabalho 
para a adesão da Bolívia ao Mercosul

Durante a primeira semana de junho foi realizada em Montevidéu, Uruguai, a primeira reunião do 
grupo de trabalho para implementar a adesão da Bolívia ao Mercosul. O país andino apresentou os 
resultados da análise preliminar sobre a adequação à tarifa externa comum (TEC) e à normativa 
comercial do bloco e os acordos comerciais vigentes e em negociação. Estes aspectos fazem parte 
das condições que a Bolívia deve cumprir para se tornar membro pleno do bloco, de acordo com o 
Protocolo de Adesão assinado em dezembro passado. Deve-se destacar que o país busca se 
incorporar ao Mercosul sem deixar de ser membro da Comunidade Andina.
A segunda reunião será realizada durante a segunda semana de julho.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Ampliação do Mercosul”, em: Carta Mensal N° 196, dezembro de 2012.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=9f04a7b8-ed58-4f39-87dc-8895210774e5&lang=pt


Unasul busca estratégia regional para 
aproveitamento dos recursos naturais

De 27 a 30 de maio foi realizada em Caracas, Venezuela, a Conferência da União de Nações Sul-
Americanas (Unasul) sobre Recursos Naturais e Desenvolvimento Integral da Região. O encontro 
teve como objetivo principal estabelecer as bases para o futuro desenvolvimento de uma estratégia 
regional de aproveitamento dos recursos naturais e de redução de seu impacto ambiental. Para 
isso, delegados governamentais dos países da Unasul, pesquisadores e especialistas no assunto 
debateram sobre os principais desafios que os países ricos enfrentam em recursos naturais perante 
questões como a regulamentação de sua apropriação e o uso efetivo da renda obtida pela 
exploração e exportação dos mesmos.
O evento foi organizado em torno de cinco eixos temáticos:

1. soberania e propriedade dos recursos naturais;
2. aproveitamento econômico e social dos recursos naturais para a vida humana;
3. recursos naturais, biodiversidade e meio ambiente na Unasul;
4. desenvolvimento científico e tecnológico, meio ambiente e recursos naturais;
5. identificação de instrumentos para uma Estratégia Sul-Americana de Desenvolvimento 

Integral da Unasul.

Por meio do debate e da reflexão buscou-se chegar a uma visão comum sobre o melhor 
aproveitamento desses recursos.
A Conferência foi convocada a partir do mandato outorgado durante a 6ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da Unasul, realizada em Lima, Peru, em 30 de 
novembro de 2012 e reflete a grande importância atribuída ao tema pelos países da região. 

UNASUL
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http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/los-recursos-naturales-como-eje-de-integraci%C3%B3n-regional
http://www.unasursg.org/uploads/c6/0f/c60fa2b28cd5da6cd0d1effd39ab97da/recursos-folleto-final-web.pdf
http://www.unasursg.org/uploads/c6/0f/c60fa2b28cd5da6cd0d1effd39ab97da/recursos-folleto-final-web.pdf
http://www.unasursg.org/uploads/c6/0f/c60fa2b28cd5da6cd0d1effd39ab97da/recursos-folleto-final-web.pdf


[1] CEPAL-UNASUL. 2013. Recursos naturales en UNASUR: Situación y tendencias para una agenda de 
desarrollo regional. Santiago do Chile. Maio de 2013.

Durante o encontro foi apresentado o relatório da Cepal Recursos naturais na Unasul: Situação e 
tendências para uma agenda de desenvolvimento regional que analisa os diversos instrumentos 
jurídicos e econômicos que os Estados da região têm para a apropriação e distribuição da renda 
decorrente da exploração de recursos naturais associados à mineração, aos recursos hídricos e aos 
hidrocarbonetos.
O relatório aponta que os 12 países da Unasul possuem em conjunto grandes reservas de minerais 
estratégicos (em porcentagens do total mundial) de lítio (65%), prata (42%), cobre (38%), estanho 
(33%), ferro (21%) e bauxita (18%), entre outros, assim como altas reservas de petróleo.[1] Além 
disso, a região apresenta aproximadamente um terço dos recursos hídricos renováveis do mundo, 
uma alta concentração de biodiversidade e milhões de hectares de terras cultiváveis.
É claro que os países da região devem enfrentar importantes desafios para melhorar a gestão e o 
aproveitamento desses recursos. O documento destaca a implementação de mecanismos que 
garantam um investimento eficiente da renda extraordinária gerada pela exploração destes 
recursos, assim como o melhoramento na gestão pública dos resíduos tóxicos e dos conflitos 
socioambientais associados aos mesmos.

Para mais informações sobre esta problemática está disponível a Revista Integración & Comercio 
N°35 do BID-INTAL, que reúne artigos, entrevistas e estatísticas sobre a política econômica e 
comercial dos recursos naturais na América Latina.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Recursos naturais são prioridade da Unasul”, em: Carta Mensal N° 196. 
Dezembro de 2012.
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Presidente chinês visita México, Costa Rica 
e Caribe

O crescente vínculo entre a China e a América Latina se expressou na visita do presidente desse 
país, Xi Jinping, ao México, à Costa Rica e ao Caribe de 1º a 7 de junho. A viagem ao hemisfério foi 
encerrada nos Estados Unidos, onde Xi Jinping foi recebido pelo presidente Barack Obama.
Assuntos relacionados ao intercâmbio e aos investimentos dominaram a visita latino-americana e 
caribenha do mandatário chinês. Para a região foi uma excelente ocasião para promover suas 
exportações no grande mercado asiático, assegurar investimentos em setores-chave como energia e 
infraestrutura e diversificar seus laços econômicos e comerciais.
Na primeira escala, o líder chinês e o presidente de Trinidad e Tobago, Anthony Aquina Carmona, 
concentraram-se em fortalecer a cooperação em energia, mineração e infraestrutura.[1] Cabe 
destacar que esse país caribenho é um importante produtor de petróleo e gás, área em que China 
busca aumentar seus investimentos. Em Trinidad, os chefes de Estado de Guiana, Antigua e 
Barbuda, Dominica, Granada, Bahamas e Jamaica realizaram reuniões, assinando acordos de 
cooperação econômica em áreas de infraestrutura, turismo, agricultura, saúde e educação.[2]
Na Costa Rica, o mandatário chinês se reuniu com a presidenta Laura Chinchilla para a assinatura 
de diversos acordos. Na área de infraestrutura ficou acordado que a China contribuirá com US$ 
400 milhões e foi estabelecida uma linha de crédito para modernizar e ampliar a refinaria de 
petróleo, energias limpas e modernizar o transporte público. No aspecto comercial, foram fechados 
compromissos para assegurar a exportação costarriquenha de carne de porco, frango, frutas e 
lácteos.
Cabe mencionar que a China, com a qual a Costa Rica tem vigente um Tratado de Livre Comércio 
desde agosto de 2011, é atualmente o segundo sócio comercial desse país. Em 2011, as 
importações costarriquenhas da China totalizaram US$ 1,2829 bilhão; o déficit ficou em US$ 
1,0833 bilhão (Gráfico 1).

Carta Mensal INTAL N° 202 - junho 2013 - Todos os direitos reservados

35  

Panorana Regional e 
Global



Durante a visita de Jinping ao México foi acordado elevar a cooperação econômica e comercial 
entre os países a um nível de associação estratégica. Os mandatários se comprometeram a 
trabalhar bilateralmente em áreas como energia, infraestrutura, tecnologia e comércio.
Uma das principais prioridades para o governo mexicano é equilibrar a balança comercial que, em 
2012, foi negativa em US$ 51,215 bilhões (Gráfico 2). Nesse contexto, foram anunciados acordos 
para a importação chinesa de carne de porco e tequila do México. A China é hoje o principal 
destino das exportações de cobre, ferro, algodão, papel para reciclar e cabos de filamentos 
sintéticos mexicanos. Por sua vez, as importações provenientes de China são em sua maioria bens 
intermediários e de capital.[3]

Fonte: DataIntal.

Gráfico 1: Comércio da Costa Rica com a China, 2000-2011

US$ milhões
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Além disso, durante o encontro, os Presidentes se comprometam a buscar uma solução amigável 
para o atual litígio que os países mantêm no setor têxtil, e pelo qual o México apresentou uma 
reclamação na OMC em outubro de 2012.[1] Além disso, foi anunciada a criação de dois grupos 
conjuntos de empresários e funcionários de alto nível para explorar oportunidades de investimento 
em áreas-chave como infraestrutura, energia e mineração.
O aumento das relações econômicas entre a América Latina e o Caribe e a Ásia-Pacífico motivou o 
Setor de Integração e Comércio do BID e o ADB Institute do Banco Asiático de Desenvolvimento 
(BAD) para realizar o estudo intitulado Estruturando o futuro da relação entre a Ásia e a América 
Latina e o Caribe. O documento analisa os principais aspectos comerciais e econômicos entre as 
duas regiões e realiza recomendações específicas para que elas possam tirar o maior proveito 
dessa realidade.

Para mais informações, veja os seguintes links: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 Fonte: DataIntal

Gráfico 2: Comércio entre o México e a China, 2000-2012

US$ milhões
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http://www.iadb.org/document.cfm?id=36836575
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36836575
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046996.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1048546.shtml
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1048352.shtml


[1]Veja“President Xi Jinping Holds Talks with Prime Minister Kamla Persad-Bissessar of Trinidad and Tobago, 
Stressing on Working Together to Promote China-Trinidad and Tobago Friendly Cooperative Relations of 
Mutual Benefit and Development”, em: Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, 2 
de junho de 2013.
[2]Veja “President Xi Jinping Meets with State Leaders of Caribbean Countries, Stressing on Strengthening 
Bilateral Cooperation and Pushing for Development of China-Caribbean Relations”, em: Ministério das 
Relações Exteriores da República Popular da China, 3 de junho de 2013.
[3]De Rosenzweig, Francisco. 2013. Versão estenográfica da coletiva à imprensa encabeçada pelo 
Subsecretário de Comércio Exterior da Secretaria da Economia. Secretaria da Economia do México. 6 de 
junho.
[4] Segundo o México, a China mantém diferentes tipos de subsídios para sua indústria têxtil que causam um 
grave prejuízo aos produtores mexicanos por meio do deslocamento e obstaculização das exportações 
mexicanas para os Estados Unidos, e uma expressiva subvalorização dos preços de têxteis provenientes da 
China. Veja: OMC.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Novas dimensões da relação Ásia- América Latina", em: Carta Mensal N° 190, 
maio de 2012.
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http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1047966.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1047966.shtml
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds451_s.htm
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=5173733c-db38-4757-9676-e5fc0b8d8fa2&lang=pt


OMC: Olhando para a Conferência de Bali

A 9ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC)[1] será realizada em Bali, 
Indonésia, de 3 a 6 de dezembro próximo, e terá como objetivo reativar as negociações 
multilaterais.
Deve-se lembrar que as atuais negociações se baseiam na Declaração Ministerial de Doha, que deu 
origem ao lançamento da Rodada homônima em novembro de 2001. Embora estivesse previsto que 
essa Rodada terminaria no final de 2004, não foi possível superar as divergências entre os países 
desenvolvidos (PD) e os em desenvolvimento (PED) sobre temas centrais da negociação, e elas 
ainda continuam sendo obstáculos na busca de um acordo.
Aos desafios que as negociações já enfrentavam no início da década, somaram-se novos nos 
últimos anos, em grande parte como produto da crise financeira internacional de 2008. Por um 
lado, esta levou os países a focarem suas políticas no âmbito doméstico, inclusive fomentando 
algumas práticas protecionistas; e por outro, ativaram-se novas negociações regionais e bilaterais, 
na busca de ampliar os mercados e como alternativa aos escassos avanços na esfera multilateral.
[2]
Apesar da debilidade do panorama, os grupos negociadores estão realizando um esforço para 
conseguir avanços específicos em alguns dos elementos da Rodada Doha sobre os quais havia 
compromissos para a Conferência de Bali, entre eles a facilitação do comércio, a agricultura e o 
tratamento dos países menos desenvolvidos (PMD).
A facilitação do comércio é, talvez, o âmbito em que é mais provável que sejam atingidos 
progressos concretos. O objetivo dessa negociação é flexibilizar os procedimentos alfandegários e 
melhorar sua transparência e previsibilidade, assim como implementar medidas para aumentar a 
eficiência e diminuir os custos.
Quanto às questões relacionadas com a agricultura, os principais conflitos surgem dos subsídios 
que as economias desenvolvidas, como os Estados Unidos ou a União Europeia, outorgam às 
exportações agrícolas, enquanto alguns países emergentes - como a Índia e a Nigéria - por seu lado, 
apresentaram propostas para permitir que este grupo possa manter a proteção ao setor agrícola. As 
duas posições mostram escassas possibilidades de se flexibilizarem no curto prazo. Outro tema de 
discussão nesse âmbito é a segurança alimentar, sobre a qual surgiram algumas propostas para 
permitir a subvenção agrícola nos PMDs sob certas circunstâncias. O desafio neste sentido 
consiste, portanto, em atingir um resultado equilibrado que ofereça certa flexibilidade para atender 
questões de segurança alimentar, sem que se torne uma ferramenta discricionária para aplicar 
medidas protecionistas.
Por último, com relação ao tratamento dos PMDs, haverá o esforço pela implementação de acordos 
que melhorem seu acesso a mercados, favoreçam a agricultura e levem em conta as assimetrias na 
aplicação de medidas relacionadas com propriedade intelectual.
Outros temas na agenda preparatória de Bali são: o Acordo sobre Tecnologia da Informação, 
compras governamentais, o programa de Ajuda para o Comércio e o Acordo sobre os Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC). 
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[1] A Conferência Ministerial é o principal órgão de decisão da OMC e se reúne a cada dois anos com o 
objetivo de avançar nas negociações comerciais multilaterais no âmbito dos acordos da OMC.[2] Veja BID-
INTAL. “As negociações e os Acordos de Associação entre a América Latina e o Caribe e a UE”, em: Carta 
Mensal Nº 165, maio de 2010; BID-INTAL. “Participação ativa da ALC no sistema de solução de controvérsias 
da OMC durante 2012”, em: Carta Mensal N° 197, janeiro de 2013; “Cenários de integração no Pacífico”, em: 
Carta Mensal N° 200, abril de 2013; BID-INTAL. “Cenários de negociação nas principais economias”, em: 
Carta Mensal N° 201, maio de 2013.

Bibliografia:

• FINANCIAL TIMES. "Azevêdo targets next WTO talks in Bali as proof deals can be done". 8 de 
maio de 2013.

• OMC. "Lamy urges “credible” results at Bali Ministerial". 7 de dezembro de 2012.
• OMC. "Lamy urges members to accelerate work on Bali package". 25 e 26 de fevereiro de 

2013.
• OMC. "Chair updates on farm issues proposed for Bali meeting: talks continue on key 

differences". 23 de maio de 2013.
• PAKPAHAN, Beginda. "Can the WTO deliver on its promise to find a breakthrough for Doha 

Round Talks in Bali?", em: Global Policy, 21 de março de 2013.
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=8d0e95c0-b72e-4a3f-ba79-f15f405d3fcc&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=c532cf69-1227-4029-bb2a-16242c7ffd73&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=c532cf69-1227-4029-bb2a-16242c7ffd73&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=fc3a5c52-b9f4-4289-a760-f46ffc6592f9&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=94c73a0d-ff88-49ab-b0a1-cdfdaa9ea593&lang=pt
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/tnc_stat_07dec12_e.htm#reports
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/gc_rpt_25feb13_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/agng_23may13_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/agng_23may13_e.htm
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/03/2013/can-wto-deliver-its-promise-find-breakthrough-doha-round-talks-bali
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/03/2013/can-wto-deliver-its-promise-find-breakthrough-doha-round-talks-bali


17ª Rodada de negociações do Acordo de 
Associação Transpacífico

A rodada se realizou em Lima, Peru, de 15 a 24 de maio.  

Para mais informações acesse os seguintes links:

• “Ronda de Negociacioes del TPP en Lima logró significativos avances”. Ministério de 
Comércio Exterior e Turismo. Notícia N° 074. San Isidro, Peru, 24 de maio de 2013.

• “Comienza la XVII Ronda de negociaciones del TPP”. Direção-Geral das Relações 
Econômicas Internacionais. Chile, 17 de maio de 2013.

• “Trans-Pacific Partnership Negotiations Maintain Strong Momentum”. Escritório de 
Representação Comercial dos EUA. Estados Unidos, 24 de maio de 2013.

• “Seventeenth round of Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) negotiations”. 
Departamento de Relações Internacionais e Comércio, Austrália.
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http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/prensa/2013/noticia_074_2013.html
http://www.direcon.gob.cl/noticia/4023
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/may/tpp-negotiations-strong-momentum
http://www.dfat.gov.au/fta/tpp/130524-tpp-stakeholder-update-17.html
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Setor de Integração e Comércio
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Países da Aliança do Pacífico e da América 
Central lideram as negociações comerciais 

da região: nova atualização do IJI

No mês de maio, o INTAL realizou uma nova atualização do banco de dados “Instrumentos 
Jurídicos de Integração” (IJI) que abrange as novidades registradas entre 1º de fevereiro e 31 de 
abril. Este banco, assim como o DataIntal, faz parte do sistema de informação INTradeBID.
A partir dessas informações, é possível notar o protagonismo que a Aliança do Pacífico (México, 
Peru, Colômbia e Chile) ganhou na agenda de negociações regionais e extrarregionais.
Em nível regional, destacam-se as negociações entre a Costa Rica e o Panamá para alcançar os 
acordos comerciais que ainda faltam com os países-membros da Aliança, condição necessária para 
sua incorporação ao bloco. A Costa Rica concluiu com sucesso as negociações com a Colômbia e 
sua Assembleia Legislativa ratificou os acordos com o Peru e o México. Enquanto isso, o Panamá 
reatou as negociações suspensas com o México e a Colômbia.
Quanto aos acordos extrazona, entre os países da Aliança, a Colômbia se mostrou muito ativa com 
a assinatura do Tratado de Livre Comércio (TLC) com a Coreia do Sul e os avanços nas negociações 
com Israel e Japão. O Peru e a UE colocaram em vigência provisoriamente o Acordo Comercial 
assinado em junho de 2012. Por sua vez, México, Peru e Chile apoiaram o ingresso do Japão nas 
negociações do Trans Pacific Partnership (TPP).
Os países centro-americanos também se destacaram nestes meses por suas negociações 
comerciais. Às negociações da Costa Rica e do Panamá para entrar na Aliança do Pacífico, deve-se 
somar a ratificação por parte do Parlamento costarriquenho do Tratado de Livre Comércio (TLC) 
com Cingapura e a entrada em vigor do TLC Panamá – Canadá. Por outro lado, o Triângulo Norte (El 
Salvador, Guatemala e Honduras) começou a negociar um aprofundamento de seu acordo com a 
Colômbia. Também se chegou a um entendimento com o Equador, interessado em aumentar sua 
participação econômica no istmo, a partir da vigência do Acordo de Alcance Parcial (AAP) com a 
Guatemala e do que está sendo negociado com El Salvador.
No tocante ao seu esquema tradicional de integração, nestes meses os países centro-americanos 
realizaram duas rodadas de negociações para alcançar uma União Alfandegária e uma Cúpula com 
o México, para promover acordos estratégicos. Além disso, a Assembleia panamenha ratificou o 
protocolo de Adesão ao Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana e a partir de julho 
receberá, pela primeira vez, a presidência Pro Tempore do Comieco.
Um fato semelhante ocorreu na Caricom durante a 24ª reunião da Conferência de Chefes de 
Governo, onde o Haiti recebeu a presidência Pro Tempore do bloco pela primeira vez desde sua 
adesão há mais de 10 anos.
Outros blocos que registraram novidades relevantes foram a CAN e o Mercosul. No primeiro, foram 
adotadas novas normas para a proteção sanitária, assim como avanços na Estratégia Andina de 
Cooperação Transfronteiriça. 
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No Mercosul, por um lado,a Venezuela – novo membro do bloco – adotou a Nomenclatura Comum; 
por outro, o Brasil e o Uruguai assinaram o 71º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica (ACE) N° 2, que cria a Comissão de Comércio Bilateral para a solução de controvérsias.
E, por fim, é registrada a 5ª Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da Associação de Estados 
do Caribe, que não se reunia desde 2005, na qual se abordaram temas relacionados ao turismo 
sustentável, à redução de risco de desastres, às mudanças climáticas, ao transporte aéreo e 
marítimo, assim como à reforma institucional para revitalizar o esquema.
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Cúpula da Aliança do Pacífico

Textos sobre o assunto:

• Presidentes da Aliança do Pacífico concordam com eliminação total de tarifas
• Presidente del BID Luis Alberto Moreno durante la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del 

Pacífico
• El BID apoya Encuentro Empresarial en la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico
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Outras Atividades do BID
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Presidente do BID destaca desempenho da 
América Latina e do Caribe em Fórum 

Econômico Internacional

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, falou sobre 
os progressos da América Latina e do Caribe durante o evento organizado junto com a Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Ministério de Economia e Finanças 
da França. Moreno destacou a gestão econômica e o crescimento da região, e parabenizou o 
governo colombiano pelo convite feito pela OCDE para que o país dê início às negociações para 
aderir à instituição (Link).
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DESIDERÁ NETO, Walter Antonio; ALVES TEIXEIRA, Rodrigo 
(Orgs.). Perspectivas para la integración de América Latina. 
Brasília: Ipea/CAF, maio de 2013.

Esta publicação se baseia nas apresentações realizadas por diversos pesquisadores na 2ª 
Conferência do Desenvolvimento, organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), realizada em Brasília em novembro de 
2011, sobre “A integração da América do Sul no contexto da crise mundial”.
O primeiro capítulo, escrito pelos coordenadores do livro, comenta as ideias do “regionalismo 
desenvolvimentista” cepalino, argumentando sobre seu possível valor no processo de integração da 
região.
O capítulo 2 analisa a integração produtiva sul-americana à luz dos modelos asiático e europeu e 
assinala que o principal obstáculo para a América do Sul é a nítida tendência à especialização em 
bens primários e a uma oferta de exportação pouco diversificada. Além disso, expõe uma visão 
crítica dos Tratados de Livre Comércio (TLC) dos países da região com os Estados Unidos e a União 
Europeia (UE), baseando-se nos riscos que estes implicam entre países assimétricos. O trabalho 
sugere que seria desejável estabelecer uma negociação para um marco normativo de regras de 
origem entre os países sul-americanos.
O capítulo 3 estuda os fluxos bilaterais de comércio intraindustrial no Mercosul, com o objetivo de 
avaliar os avanços e limites da integração produtiva. A pesquisa aponta que os progressos foram 
modestos, já que o intercâmbio de duas vias aparece concentrado no setor automotivo, vinculado à 
existência de regimes especiais temporários e com pouca densidade de encadeamentos, sendo 
principalmente comércio intraempresa.
O capítulo 4 analisa a integração produtiva do ponto de vista dos países pequenos, considerando 
aspectos como a infraestrutura física e as cadeias regionais de valor, ao mesmo tempo que faz uma 
comparação com a experiência asiática.
O capítulo 5 explica os benefícios da integração econômica e descreve a visão da Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).
O capítulo 6 trata da importância e das dificuldades da integração elétrica na América do Sul. 
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[1] Está disponível no Centro de Documentação INTAL. Veja o seguinte link.

Apesar de existirem importantes fontes renováveis de energia hidrelétrica, o trabalho sustenta que 
o potencial não está sendo explorado pela falta de uma política estratégica de integração 
energética dos países da região, como também pelo temor à perda de segurança energética.
O capítulo 7 ressalta a necessidade de uma nova arquitetura financeira regional, que construa um 
espaço de soberania monetária e financeira.
O capítulo 8 descreve as contas pendentes na gestão integrada da bacia do Rio da Prata e destaca a 
atualidade de um relatório do BID-Intal de 1985 intitulado “Sistema da Bacia do Prata. Alternativas 
organizacionais”.[1] Apresenta também uma agenda temática atualizada para a gestão integrada da 
Bacia.
O capítulo 9 analisa o processo de integração entre a Guiana e o Brasil, os principais momentos de 
suas presidências desde 1970 até hoje, e as perspectivas de integração entre a Caricom e o 
Mercosul.
O capítulo 10 examina as relações entre os países da América Latina da perspectiva da Venezuela.
O capítulo 11 descreve o caso peruano como uma síntese bem-sucedida de abertura comercial e 
crescimento industrial, baseada na diversificação de mercados de destino e de produtos não 
tradicionais e nas políticas de competitividade.
O capítulo 12 faz uma revisão da crise financeira internacional de 2008 a partir de uma perspectiva 
histórica e sustenta que a cooperação entre países de América do Sul pode contribuir para seu 
desenvolvimento econômico e social.
O capítulo 13 defende que a América Latina deve se integrar a partir das especificidades 
econômicas e culturais de seus países, sem perder as suas, nos aspectos material e cultural.
O interesse desta publicação reside na visão ampla sugerida sobre os principais problemas que a 
integração na América do Sul enfrenta, apontando temas que vão além da esfera estritamente 
econômica. É possível argumentar que alguns dos autores caem talvez em um excesso de otimismo 
relativo às iniciativas de integração sul-americanas. Um exemplo dessa visão é a proposta 
ambiciosa incluída no segundo capítulo com referência à criação de uma “união alfandegária ou 
área de livre comércio sul-americana”, considerando os parcos avanços do Mercosul e um contexto 
no qual muitos países da região optaram pela assinatura de TLCs com muitos sócios 
extrarregionais.
A publicação teria se favorecido se tivesse uma introdução e conclusões que dessem um fio 
condutor aos diversos trabalhos, que em vários casos são repetitivos. Por outro lado, cabe 
sublinhar que o livro se enriquece ao apresentar autores com visões contrárias sobre o processo de 
integração, como, por exemplo, os capítulos 11 e 12 a partir das perspectivas da Venezuela e do 
Peru.
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
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e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique aqui.
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*La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 
2012. (2013). Santiago de Chile: CEPAL

Título:La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012
Otros responsables:Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Mayo 2013 [153 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><EMPRESAS 
TRANSNACIONALES><BALANZA DE PAGOS><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><SECTOR AGROPECUARIO><DESARROLLO INDUSTRIAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Por tercer año consecutivo, los países de América Latina y el 
Caribe siguieron atrayendo flujos crecientes de inversión extranjera 
directa (IED). El resultado alcanzado en 2012 ha sido particularmente 
significativo porque se ha dado en un contexto internacional de marcada 
reducción de los flujos mundiales de IED. Los efectos del nuevo aumento 
de IED registrado en 2012 se reflejan también en un incremento de la 
participación de América Latina y el Caribe en los flujos mundiales, que se 
ha situado en el 12 por ciento. Sin lugar a dudas, el crecimiento económico 
de la región (3 por ciento) y los altos precios internacionales de los 
recursos naturales han contribuido a sostener el nivel alcanzado en el 
último año por la inversión extranjera en la región. En el presente 
documento se brinda un panorama cuantitativo de las entradas de IED y se 
analiza la importancia relativa de los diferentes sectores económicos de 
destino y el origen geográfico de estos flujos de capital. Asimismo, se 
examina el desempeño de la IED originada en los países de América Latina 
y el Caribe, prestando especial atención al proceso de expansión 
internacional que están llevando a cabo algunas de las mayores empresas 
de la región, las denominadas translatinas. Por último, se analiza el 

Bibliografias em destaque do 
mês
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fenómeno de la renta de la IED -que ha ido adquiriendo una importancia 
creciente a lo largo de los últimos diez años- y se examina en detalle la 
IED en el sector agrícola.

Nota de contenido:
Síntesis y conclusiones [p. 7]
Capítulo I: Panorama regional de la inversión extranjera directa [p. 17]
    A: Introducción [p. 17]
    B: Panorama mundial de la inversión extranjera directa [p. 18]
    C: Ingresos de inversión extranjera directa y empresas transnacionales 
en América Latina y el Caribe [p. 21]
    D: Patrones de origen y destino de la inversión extranjera directa [p. 39]
    E: La inversión directa de la región en el exterior y las empresas 
translatinas [p. 42]
    F: La inversión extranjera directa y la generación de empleo en América 
Latina [p. 47]
    G: Conclusiones [p. 52]
    Bibliografía [p. 54]
Capítulo II: Las utilidades de las empresas transnacionales: repatriaciones 
y reinversiones55
    A: Introducción [p. 55]
    B: El aumento de la renta de IED durante la última década [p. 56]
    C: Las utilidades de las empresas transnacionales en el contexto de la 
balanza de pagos [p. 61]
    D: Análisis de las utilidades por países y sectores [p. 67]
    E: América Latina y el Caribe ante el nuevo escenario [p. 77]
    F: Conclusiones [p. 82]
    Bibliografía [p. 83]
Capítulo III: La inversión extranjera directa en el sector agrícola y 
agroindustrial de América Latina y el Caribe [p. 85]
    A: Introducción [p. 85]
    B: Tendencias y evolución de la inversión extranjera directa agrícola y 
agroindustrial a nivel mundial y regional [p. 89]
    C: Dinámica de la inversión extranjera directa por subsectores [p. 99]
    D: Conclusiones, desafíos y perspectivas [p. 125]
Bibliografía [p. 134]
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Accesos al documento:eHM CEPAL-INV.EXTR.LATAM.CARIBE [2013]

Documento Electrónico:

Versión en español - Documento informativo. Si no pudo acceder haga 
click aqui
English version - Briefing paper. Si no pudo acceder haga click aqui
Versâo em português - Documento informativo. Si no pudo acceder haga 
click aqui
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http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/49844/ForeignDirectInvestmentBriefPaper2012.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11869en.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/49843/OInvestimentoEstrangeiroDiretoDocIinf2012.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11869pt.pdf


*Dussel Peters, E., coord. (2013). América Latina y El Caribe - 
China : Economía, Comercio e Inversiones. México: UNAM

Autor:Dussel Peters, Enrique, coord.
Título:América Latina y El Caribe - China : Economía, Comercio e 
Inversiones
Edición:México: UNAM, 2013 [564 p.]
ISBN:978-607-8066-05-6
Temas:<ECONOMIA INTERNACIONAL><COMERCIO 
BILATERAL><INVERSIONES><MACROECONOMIA><RELACIONES 
COMERCIALES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><CHINA>

Resumen:...El objetivo de este texto es presentar un grupo de 
investigaciones de ALC, China y otros países que elaboran y enriquecen el 
conocimiento en la relación económica entre ambas regiones y que 
permiten establecer una base para futuras discusiones, debates y políticas 
sobre las temáticas económica, comercial y de las inversiones. Es decir, la 
expectativa es que futuros trabajos tengan un punto de referencia en este 
volumen. El libro, dividido en cuatro secciones, refleja el creciente 
conocimiento que se ha logrado obtener sobre la relación entre ALC y 
China, así como debates en la región latinoamericana sobre el tema...

Nota general:Selección de documentos presentados en el Primer 
Seminario Internacional 'China, América Latina y el Caribe: condiciones y 
retos en el siglo XXI' llevado a cabo en la Ciudad de México, del 28 al 30 
de mayo de 2012.

Nota de contenido:
Introducción / Dussel Peters, Enrique [p.9]
Sección 1: aspectos generales y macroeconomía
·  La política china de ventajas mutuas / Napoleoni, Loretta [p.15]
·  Evolución y retos de China ante la crisis global / Hernández Pedraza, 
Gladys Cecilia [p.23]
·  China y América Latina, un subsistema internacional con mirada 
estratégica por el desarrollo en el siglo XXI / Retana Yarto, Jorge [p.65]
·  Competitividad y política industrial: análisis del caso de los clústeres en 
China, implicaciones para importantes países de América Latina / 
Hernández Rodríguez, Clemente [p.83] 
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·  El efecto de la emergencia de China sobre la producción y el comercio en 
América Latina y el Caribe / Durán Lima, José; Pellandra, Andrea [p.105]
·  La inversión y su comportamiento en México, América Latina y China: 
1980-2010 / Ortíz Velásquez, Samuel [p.129]
·  El proceso de internacionalización del RMB y el nuevo protagonismo del 
sistema financiero chino / Stanley, Leonardo E. [p.147]
Sección 2: inversión
·  Características de la inversión extranjera directa china en América 
Latina (2000-2011) / Dussel Peters, Enrique [p.171]
·  Inversión extranjera directa de China en América Latina / Lin Yue 
[p.203]
·  Efectos de China sobre la captación de IED en América Latina / 
Bittencourt, Gustavo [p.223]
·  México como plataforma para las inversiones directas chinas? / 
Duhamel, François; Bank, Diana [p.253]
·  Desarrollo de infraestructura de transporte en México a partir de la 
inversión china / Rivera Ballesteros, Alexis [p.273]
Sección 3: comercio
·  La competencia en el campo de la diplomacia económica : la Trans-
Pacific Partnership Initiative-9 vs el acuerdo de libre comercio China-
Corea-Japón / Ramírez Bonilla, Juan José; Haro Navejas, Francisco [p.293]
·  Las relaciones comerciales de Brasil en los gobiernos de Fernando 
Henrique Cardoso y Lula: un comparativo entre Asia y América Latina 
(1994-2010) / Borges, Fábio; Talavera, Isel Judit [p.313]
·  La triangulación del comercio bilateral China-Latinoamérica y el Caribe / 
Morales Troncoso, Carlos [p.331]
·  China y América Latina y el Caribe en el nuevo milenio : Logros, retos, 
perspectivas y limitaciones de su patrón de especialización económico-
comercial / González Peña, Juan Miguel [p.357]
·  Exportaciones y empleo manufactureros en China y México : Exploración 
de sus estrategias de crecimiento y desarrollo / Pérez Santillán, Lesbia 
[p.387] 
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Sección 4: estudios de caso
·  Cuba: ¿patrón chino o vietnamita para actualizar el modelo económico? / 
Díaz Vázquez, Julio A. [p.411]
·  Capacidades tecnológicas en países emergentes : Una perspectiva del 
sistema de innovación en China / Calderón Martínez, María Guadalupe; 
Flores Paredes, Joaquín; Jasso Villazul, Javier [p.429]
·  La política actual de ciencia y tecnología de China en la tecnología 
MEMS o sistemas micro-electromecánicos / Morales Martínez, Yalú 
Maricela [p.455]
·  Importaciones chinas y su percepción en el mercado de autopartes de 
repuesto en México / Alvarez Medina, Lourdes; Cuadros Laureán, Liliana 
[p.479]
·  La industria automotriz china y los mercados latinoamericanos en el 
periodo 2005-2010 / Sánchez Robles, Benito Antonio [p.493]
·  El comercio intraindustrial de México: un comparativo entre China y 
Estados Unidos (1995-2011) / Cárdenas Castro, Hilda Lorena [p.519]

Sobre los autores [p.547]

Accesos al documento: E 33 / DUS-AME / 2013

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Coremberg, A. (2012). La productividad de América Latina ante 
el auge de precios de productos básicos. Cuadernos Económicos 
de ICE, 84, p. 123-153

Autor:Coremberg, Ariel
Título:La productividad de América Latina ante el auge de precios de 
productos básicos
Serie:Cuadernos Económicos de ICE (2012) ; 84: p. 123-153
Temas:
<PRODUCTIVIDAD><COMMODITIES><PRECIOS><EXPORTACIONES><RECURS
OS NATURALES><CRECIMIENTO ECONOMICO><COMPETITIVIDAD>
JEL:O4; O13; Q33

Resumen:El auge de precios de exportación de productos básicos de 
comienzos del siglo xxi permitió a América Latina una importante 
recuperación económica respecto de la crisis de fines de la década de 
1990. La actual desaceleración del crecimiento de la economía mundial, 
especialmente de los países demandantes netos de productos básicos así 
como la apreciación de las monedas domésticas cuestiona el perfil del 
crecimiento y la competitividad de la región generados durante el período 
de auge. El trabajo demuestra que América Latina presentó un lento 
avance de la productividad al contrario de otras regiones dependientes de 
recursos naturales, cuestionando la sostenibilidad de su crecimiento y 
competitividad.
Accesos al documento:eH Z CUAD.ECO.ICE [2012] 84 : p. 123-153

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www3.weforum.org/docs/LA13/WEF_LA13_Programme_public_0D5FBA2AA3.pdf
http://www.asean.org/images/2012/documents/Guiding%20Principles%20and%20Objectives%20for%20Negotiating%20the%20Regional%20Comprehensive%20Economic%20Partnership.pdf
http://www.asean.org/images/2013/other_documents/Joint_statement_1st_RCEP%20TNC_08May2013_final.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/022013b.pdf


• Honduras usará $75 millones de Petrocaribe para viviendas y represas. (16 de mayo de 
2013). Tegucigalpa : El Heraldo. Link.

• Lobo, Porfirio. (16 de mayo de 2013). Reincorporación de Honduras a PetroCaribe. Caracas : 
SiBCI. Link.
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http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/473666
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/05/09/reincorporacion-de-honduras-a-petrocaribe-8816.html
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