
218
outubro 2014





Coluna de Análise

Obstáculos técnicos ao comércio ........................................... 7

Integração comercial por remessas postais para MIPMEs na América do          
Sul ...................................................................... 16

Blocos de Integração

Alianza del Pacífico

Reuniões das autoridades da Aliança do Pacífico ....................... 25

Caribe

Caribe apoia a agricultura familiar ................................... 26

América Central

As negociações extrarregionais e a facilitação do comércio na agenda      
centro-americana ...................................................... 27

Comunidade Andina

Peru e Equador solucionam conflitos comerciais ........................ 28

Mercosul

Uruguai facilitará a residência para cidadãos de países do                
Mercosul .............................................................. 29

Brasil-Estados Unidos: Acordo por subsídios ao algodão ................ 31

Panorana Regional e Global

Dificuldades na implementação do Pacote de Bali .......................... 37

Reunião da Aliança do Pacífico e do Mercosul em novembro ................. 38

Cúpula do Clima: países latino-americanos redobram esforços contra as        
mudanças climáticas ...................................................... 39

Avaliação de impacto

Impacto da redução do custo de envio de dinheiro: estudo para a América      
Central .................................................................. 43

Setor de Integração e Comércio

Monitor de Comércio e Integração 2014 .................................... 47

Workshop regional sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio para Países          
Latino-Americanos ........................................................ 48

Outras Atividades do BID

IDB, EU and Spain reaffirm commitment to renewable and efficient energy in   
the Caribbean (só em inglês) ............................................. 51

BID anuncia as 16 empresas startups mais inovadoras selecionadas para        
participar do Idear Soluciones ........................................... 52

Tabela de conteúdos



Estudo do BID propõe uma nova geração de políticas de desenvolvimento        
produtivo para estimular o crescimento na América Latina e no                
Caribe ................................................................... 53

Arizona State University and the Inter-American Development join forces to   
better manage natural and developed resources in Latin American and the      
Caribbean (só em inglês) ................................................. 54

Centro de Documentação INTAL

Resenhas Bibliográficas

HERNÁNDEZ, René A.; MARTÍNEZ-PIVA, Jorge Mario; MULDER, Nanno (eds.).     
Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin   
America. Santiago: Cepal. Agosto 2014 [282 p.] ........................ 57

Alerta Bibliográfico

 ...................................................................... 59

Bibliografias em destaque do mês

*The Complete Issue. (2014). Integration and Trade. 18(38). p.            
1-156. ................................................................ 60

*Estevadeordal, A., coord.; Mesquita Moreira, M., coord. y Kahn, T.,      
coord. (2014). LAC investment in China : A new chapter in Latin America   
and the Caribbean-China relations. Washington: BID. ................... 62

*Cordero, M. (2014). Logística y facilitación del comercio entre la       
Comunidad del Caribe y Centroamérica. Santiago de Chile:                  
CEPAL. ................................................................ 63

*Roy, J., ed. y Domínguez, R., ed. (2014). The Transatlantic Trade and    
Investment Partnership between the European Union and the United States.  
Miami: University of Miami. ........................................... 65

Redação

 ......................................................................... 67

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

  4



Coluna de Análise

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados



Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

Coluna de Análise



Obstáculos técnicos ao comércio

De 15 a 17 de setembro de 2014 foi realizado o Workshop Regional sobre Obstáculos Técnicos ao 
Comércio para a América Latina, no Rio de Janeiro.[1] O workshop foi organizado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Setor de Integração e Comércio (INT) e do 
Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal), junto com a Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e a colaboração do Governo do Brasil.[2]
A atividade ofereceu aos participantes conhecimentos teóricos e aplicados sobre as principais 
questões de política em torno dos obstáculos técnicos ao comércio (OTC), assim como das 
disposições do Acordo da OMC sobre os OTC. A atividade teve como objetivo o fortalecimento 
institucional para aplicar de maneira efetiva as disposições da OMC na matéria e participar dos 
trabalhos do Comitê da OMC sobre OTC. Durante três dias o workshop contou com a participação 
de representantes de 17 países da América Latina e do Caribe.
Os OTC são uma forma de medida não tarifária (MNT). Essas medidas, implementadas como leis, 
políticas ou práticas que regulam o acesso de produtos importados aos mercados, têm ganhando 
importância no âmbito das negociações – tanto regionais quanto multilaterais - em um contexto em 
que as tarifas perderam relevância (Gráfico 1).
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Algumas das razões que estão por trás da proliferação das regulações técnicas e padrões são, por 
um lado, o melhor nível de vida que fomenta a demanda de bens mais seguros e de alta qualidade 
e, por outro, os crescentes problemas de poluição que incentivam a demanda de bens amigáveis 
com o meio ambiente.[3]
Além dos OTC, outras MNTs são as Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF), as licenças de 
importação, os contingentes e proibições, as restrições a contratações públicas, à propriedade 
intelectual, às normas de origem, etc.

Fonte: Monteiro (2014a ).

Gráfico 1. Evolução das tarifas e das medidas não tarifárias
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Em comparação com as tarifas, as MNTs são mais difíceis de quantificar, já que em geral há poucos 
dados disponíveis e são pouco transparentes. Enquanto uma tarifa sempre tem impactos negativos 
sobre o comércio, as MNTs podem chegar a ter efeitos positivos. Assim, segundo Martínez (2014), 
as normas são um meio para facilitar o comércio e a eficiência econômica ao fornecer uma 
linguagem internacional e comum entre o vendedor e o comprador, melhorar a transparência no 
mercado, permitir a interoperacionalidade e a compatibilidade de tecnologias complexas, proteger 
a saúde e o meio ambiente, aumentar a segurança e, inclusive, tornar possível certa transferência 
de conhecimentos técnicos.

Em geral, os governos adotam MNTs com o objetivo de corrigir falhas de mercado que podem afetar 
a saúde humana, animal ou vegetal, a segurança do consumidor, o meio ambiente, as indústrias 
incipientes, ou que podem gerar externalidades (MONTEIRO, 2014a).
Em particular, as MSF estão relacionadas com a proteção da saúde; enquanto as regulações 
técnicas de OTC se referem a características do produto como o tamanho, a forma, o desenho, suas 
funções, a forma como está rotulado ou embalado, etc., e como o processo de produção pode afetar 
suas características (Figura 1) (STOLER, 2011).

Obs.: TBT (Technical Barriers to Trade) corresponde a OTC e SPS (Sanitary and Phytosanitary 
Measures) a MSF, siglas em inglês, respectivamente. Fonte: LOCKS (2014a).

Figura 1. Exemplificação da diferenciação entre OTC e MSF
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A necessidade de cumprir normas e regulamentos técnicos diferentes implica custos para os 
produtores e exportadores. Quando não existem regras internacionais deve-se arcar com custos 
como traduzir regulamentos, contratar especialistas ou adaptar instalações. A harmonização de 
normas e regulamentos evita que os produtores tenham que produzir com diferentes padrões para 
satisfazer mercados diferentes, ou que testar várias vezes o mesmo produto. Se o produtor tem que 
adaptar o bem a diversos padrões, os custos unitários tendem a aumentar.
É claro que as normas também podem ser usadas para proteger mercados nacionais, criando 
barreiras desnecessárias para o comércio, como também podem frear o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação perpetuando tecnologias velhas ou inferiores (MARTÍNEZ, 2014). A 
repercussão negativa das MNTs no comércio ocorre quando o limita além do cumprimento de 
alguns dos objetivos positivos. Nestes casos as MNTs atuam como uma medida protecionista.
Segundo Monteiro (2014a), a contribuição das MNTs para a restrição global do comércio é 
significativa e pode causar muito mais restrição do comércio que as tarifas. Em particular, as MNTs 
costumam ser mais restritivas ao comércio nos países com maior nível de PIB per capita: os efeitos 
negativos dos OTC e das MSF se concentram principalmente nas exportações de países em 
desenvolvimento para países avançados. Quanto a setores, as MNTs aplicadas na agricultura 
parecem ser mais restritivas e de maior alcance do que as aplicadas no setor manufatureiro. Além 
disso, as medidas costumam ter efeitos positivos no comércio nos setores mais avançados 
tecnologicamente, mas negativos nos setores agrícolas.
Os acordos sobre MNTs da OMC, como o Acordo sobre OTC, tentam evitar que as MNTs adotadas 
para atingir objetivos de política pública legítimos não sejam utilizadas com fins protecionistas ou 
gerem custos comerciais desnecessários.
O Acordo sobre OTC se limita ao comércio de mercadorias, e não é aplicável para serviços, compras 
governamentais, nem questões relacionadas com MSF que estejam cobertas pelo Acordo específico 
sobre essa matéria. O Acordo sobre OTC rege a elaboração, adoção e aplicação de regulamentos 
técnicos, normas e procedimentos de avaliação da conformidade; mas não é o âmbito da OMC onde 
estes são elaborados. Existem instituições como a Organização Internacional de Normalização 
(OIN), a Comissão Eletrotécnica Internacional (CEI) e a União Internacional de Telecomunicações 
(UIT), das quais participam os países-membros da OMC para a elaboração de normas e 
procedimentos de avaliação de conformidade (Figura 2).
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O Acordo encoraja os membros a utilizarem as recomendações internacionais como base para a 
elaboração de seus regulamentos, procedimentos e normas nacionais, exceto certas exceções 
(Figura 3).

Fonte: Monteiro, 2014b.

Figura 2. Acordo sobre OTC: harmonização de regulamentos técnicos, 
procedimentos de avaliação de conformidade e normas
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Sob certas circunstâncias, como quando um regulamento é mais restritivo do necessário para 
atingir um objetivo de política determinado; ou quando não persegue um objetivo legítimo, este 
pode se transformar em um OTC (Figura 4).

Fonte: Monteiro, 2014b.

Figura 3. Acordo sobre OTC: disposições para elaboração de regulamentos 
técnicos, procedimentos de avaliação de conformidade e normas
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Além disso, o Acordo sobre OTC se baseia em alguns princípios fundamentais para evitar que a 
aplicação de normas, regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação de conformidade atuem 
como barreiras ao comércio. O primeiro é a não discriminação, ou seja, devem ser aplicadas as 
obrigações de tratamento à nação mais favorecida (NMF) e de tratamento nacional (TN). Depois 
seguem a harmonização, equivalência e reconhecimento mútuo dos procedimentos: estes visam 
que, quando não for possível utilizar as normas internacionais existentes, os países reconheçam 
como equivalentes os regulamentos técnicos e procedimentos de seus sócios. Finalmente, o Acordo 
considera como fundamental a transparência na aplicação das normas. Com esse objetivo os países 
devem notificar à OMC quando forem aplicadas normas diferentes das internacionais ou caso 
considerem que sua aplicação pode ter um impacto sobre o comércio internacional.
A OMC conta com um banco de dados de acesso público: o Sistema de Gestão da Informação OTC, 
que contém informações apresentadas pelos membros com relação aos regulamentos técnicos, os 
procedimentos de avaliação da conformidade e as normas. Na Figura 5 mostram-se as notificações 
realizadas pelos países da América Latina e do Caribe entre 1995 e 2014.  

Fonte: MONTEIRO, 2014b.

Figura 4. Condições para que um regulamento técnico não crie um OTC
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Finalmente, o Acordo sobre OTC conta com o princípio de assistência técnica. Este implica que os 
países em desenvolvimento que não contem com os recursos para a elaboração de regulamentos 
técnicos, o estabelecimento de instituições nacionais de normalização, a participação em 
instituições nacionais, etc., podem solicitar assistência técnica a outros membros e à mesma 
Secretaria da OMC.
Nos casos em que surgirem divergências quanto à aplicação de normas, regulamentos, técnicos ou 
procedimentos de avaliação, o Acordo sobre OTC também conta com um procedimento para a 
solução de disputas. Este será realizado por meio do Órgão de Solução de Divergências da OMC. 
Até hoje houve 49 disputas sobre OTC, a maioria contra países desenvolvidos. Os Estados Unidos e 
o Canadá são os reclamantes mais frequentes (22) e quase a metade das reclamações foram 
apresentadas contra a UE. Os países latino-americanos participaram como parte principal em 21 
das 49 disputas relativas a OTC, sendo a Argentina (7) e o México (5) os mais ativos. Em 15 
participaram como reclamantes, nas quais os produtos objeto de demanda foram vinhos, moluscos, 
sardinhas, carnes, atum, fósforos e biodiesel. Só dois países foram demandados (a Argentina em 
quatro ocasiões e o México em duas) em seis disputas sobre fósforos, produtos farmacêuticos, 
têxteis, calçados e porcos vivos. E só duas delas foram entre países latino-americanos (fósforos: 
Chile x México; importação de mercadorias: México x Argentina) (LOCKS, 2014b).
Como conclusão, as normas, regulamentações e procedimentos podem ter um efeito positivo sobre 

Fonte: Monteiro, 2014c .

Figura 5. Notificações de conformidade com o artigo 10.6 do Acordo sobre 
OTC
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[1] Este texto foi preparado pela consultora Kathia Michalczewsky.
[2] A agenda, a lista de participantes e os documentos apresentados no workshop estão disponíveis no 
seguinte link.
[3] Informação técnica sobre os Obstáculos Técnicos ao Comercio. Consulta em 16 de outubro de 2014 de 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm.

o comércio impulsionando a eficiência, a qualidade, a inovação e protegendo a saúde e o meio 
ambiente. No entanto, estes podem se transformar em OTC quando excedem o cumprimento de 
objetivos legítimos, ou se os objetivos não são legítimos. Nesses casos, a transparência, a 
harmonização e o reconhecimento mútuo são ferramentas fundamentais para evitar custos 
desnecessários e ineficiências no comércio dadas pelo uso das normas para fins protecionistas. Os 
países-membros precisam cooperar para identificar o que constitui um uso eficiente e legítimo das 
MNTs.
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Integração comercial por remessas postais 
para MIPMEs na América do Sul

Facilitando a internacionalização das MIPMEs

A participação das micro, pequenas e médias empresas (MIPMEs) nas exportações latino-
americanas é muito inferior à observada em países desenvolvidos (CEPAL-OCDE, 2012).[1] Por um 
lado, as MIPMEs enfrentam grandes obstáculos para participar do comércio internacional, 
decorrentes da sua própria escala, tais como o acesso ao financiamento e à informação, os altos 
custos fixos de estabelecer e manter redes de comercialização no exterior, e as restrições de 
capacidade gerencial e tecnológica.
Por outro lado, a exposição das MIPMEs ao mercado internacional gera benefícios importantes, ao 
impulsionar o crescimento da produtividade, a competitividade e a inovação. Além disso, permite a 
geração de empregos em atividades competitivas internacionalmente. Os benefícios apontados 
justificam a existência de políticas específicas de apoio.
Nesse contexto, um serviço eficiente de remessas postais constitui um dos mecanismos para 
fomentar a inserção internacional dessas empresas. Nesse âmbito, o trabalho da Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) permitiu potencializar um esquema 
dessa índole, a partir da aplicação de um projeto em vários países da região.

A origem do projeto

A utilização da plataforma de serviços postais com o objetivo de potencializar o intercâmbio 
comercial das micro, pequenas e médias empresas (MIPMEs) da América do Sul e fomentar sua 
inserção no mercado internacional tem origem no projeto “Exportação por Remessas Postais para 
MIPMEs”, implementado pelo Ministério das Comunicações do Brasil em 1999, conhecido como 
“Exporta Fácil”.
Considerando os resultados alcançados, este projeto foi selecionado em 2004 como um dos 31 
projetos estratégicos e prioritários da IIRSA. A partir desse momento e até agora, ele foi 
implementado em cinco países e em outros quatro foram realizados trabalhos visando à sua 
implementação.
O Peru foi o primeiro país a implementar o projeto com financiamento inicial do Banco Mundial. A 
experiência no Peru foi a base para que o Brasil desenvolvesse a metodologia de cooperação 
técnica que depois foi utilizada nos demais países-membros da IIRSA, com um projeto próprio do 
Exporta Fácil em cada país.
Em 2007, o Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin) do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) aprovou uma operação não reembolsável para o desenvolvimento do 
projeto na Colômbia, no Equador e no Uruguai. O lançamento do Exporta Fácil no Peru ocorreu em 
julho de 2007; no Uruguai em março de 2009; na Colômbia em dezembro de 2010; e no Equador 
em outubro de 2011. 
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Além disso, com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco 
de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fonplata), foram iniciados trabalhos para a implementação do projeto na 
Argentina, no Chile, na Bolívia e na Venezuela.
Com a criação do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul 
em 2009, a Iniciativa IIRSA passou a fazer parte do Conselho como seu fórum técnico, e em 2011 o 
Cosiplan decidiu ampliar o conceito de exportação por via postal para “Integração Comercial por 
Remessas Postais para MIPMEs” para contemplar ambos os fluxos de comércio exterior. Esta 
temática foi incorporada ao Plano de Ação Estratégico 2012-2022 do Cosiplan e atualmente faz 
parte dos planos de trabalho anuais do Conselho.

A contribuição do BID-Intal

O BID, por meio do Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal) está realizando 
uma cooperação técnica aprovada em 2013 para apoiar o plano de trabalho de “Integração 
Comercial por Remessas Postais para MIPMEs” acordado pelos países no âmbito do Cosiplan-
IIRSA. Em 2013 e 2014 foram coordenadas e financiadas visitas de monitoramento a países que 
contam com o projeto implementado, para analisar os avanços e resultados alcançados, assim 
como dar assistência às equipes nacionais na identificação de soluções para os obstáculos que se 
apresentam. Esta assistência técnica apoiará também os países que estão interessados em 
implementar o programa.
A seguir é descrito o avanço deste projeto tanto em seu componente de exportação como de 
importação.

Exportação por remessas postais: objetivo e avanços na região

O objetivo do projeto é desenvolver um serviço de exportação simplificada para MIPMEs mediante 
a utilização da infraestrutura do operador postal, que, por sua infraestrutura física, conta com 
vários atributos que permitem o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento eficaz e eficiente 
em nível mundial.
O projeto abrange a simplificação de processos e a redução de custos na cadeia de exportação e 
oferece a possibilidade de exportar de qualquer ponto geográfico devido à capilaridade dos 
operadores postais designados. Trata-se de um projeto do país e não só de um projeto dos correios, 
visto que envolve diversas instituições que participam do processo exportador.
Nesse contexto, nos dias 18 e 19 de setembro foi realizado em Montevidéu o segundo encontro do 
Grupo Técnico Executivo (GTE) sobre “Integração Comercial por Remessas Postais” no âmbito do 
Cosiplan-IIRSA. Na reunião, os países que contam com o serviço implementado (Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru e Uruguai) apresentaram os avanços, obstáculos identificados e resultados 
alcançados até agora. Foram apresentadas as informações do projeto e se destaca o significativo 
crescimento que a utilização do sistema teve em todos eles desde a sua implementação (Quadros 1 
a 3). Cabe esclarecer, de qualquer forma, que, devido à própria escala das empresas envolvidas, as 
remessas por meio do projeto representam uma porção muito reduzida das exportações desses 
países.

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

17  

Coluna de Análise

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=45
http://unasursg.org/
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=79
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=79
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=254


4

Estados 
Unidos

PeruArgentina

AustráliaJapão3 Reino UnidoMéxico

AlemanhaEspanha Demais países 
da América

FrançaBolívia

JapãoBrasil

5

Mercosul

1

Uruguai

ChileEstados 
Unidos

PeruBrasil EquadorColômbia

CanadáEstados 
Unidos

Demais países 
do mundo

Reino UnidoHong Kong

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

2

Europa

Fonte: Informações do projeto fornecidas pelos países.

Quadro 2. Principais destinos de exportação por país

2009-2013

Taxa média de
crescimento 

anual

2012-2013 2009-2013

26,3% 18,4% 24,6%63,3% 67,5%

Colômbia EquadorBrasil Peru

2000-2013 2010-2013

Uruguai

Período

Fonte: Informações do projeto fornecidas pelos países.

Quadro 1. Taxa média de crescimento anual do valor das exportações por 
meio do projeto por país
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Os representantes dos países ratificaram a importância do programa como uma ferramenta de 
política pública para a inclusão econômica e social das MIPMEs. As ações realizadas contribuem 
para sua formalização, para promover a cultura exportadora e para facilitar seu acesso ao mercado 
internacional. Um dos pontos-chave para o sucesso do programa está na coordenação e sinergia do 
trabalho conjunto das instituições envolvidas: Alfândega, instituições de fomento do comércio 
exterior, de desenvolvimento empresarial das MIPMEs, ministérios de economia e finanças, entre 
outros. Entre as dificuldades e pontos críticos mencionados encontram-se a alocação orçamentária, 
a formalização dos grupos de trabalho, as diferentes condições do sistema nos diversos países e a 
necessidade de facilitar o processo importador no destino. Os países destacaram a importância do 
intercâmbio de experiências e lições aprendidas no âmbito regional, já que contribuem para 
melhorar os serviços oferecidos e gerar uma rede de trabalho e cooperação horizontal.
Como parte da agenda, foi apresentada uma proposta de indicadores para medir os resultados do 
programa nos países do Cosiplan. Os indicadores estarão voltados inicialmente para medir o 

4
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preparos 
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fotográficos e 
médico-

cirúrgicos
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2
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Fonte: Informações do projeto fornecidas pelos países.

Quadro 3. Principais produtos exportados por país
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desempenho do projeto em cada país, entre os diversos países e para poder agregar os resultados 
alcançados no conjunto dos países onde foi implementado. Destacou-se a necessidade de que seu 
cálculo exija só informações disponíveis nos países. Esta proposta está sendo avaliada com o 
objetivo de definir um conjunto inicial de indicadores para ser apresentado na 5ª Reunião 
Ordinária de Ministros do Cosiplan em dezembro em Montevidéu, Uruguai.

Importação por remessas postais: objetivo e avanços na região

Em 2013, os países encomendaram o “Estudo de levantamento de melhores práticas para a 
simplificação de processos de Importação por Remessas Postais” na América do Sul, que inclui 
uma proposta de modelo simplificado. O objetivo é avançar para uma gestão integrada dos 
processos e o uso intensivo da tecnologia para atingir uma redução de tempos e custos que 
permitam melhorar a eficiência do processo exportador-importador para as MIPMEs por via postal.
Na reunião mencionada, a Empresa de Correios e Telégrafos e a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil apresentaram o novo modelo de importação pelo canal postal que será implementado 
durante o primeiro trimestre de 2015. Os objetivos consistem em padronizar e acelerar o processo 
postal e o envio alfandegário dos pacotes internacionais, oferecendo segurança e transparência, e 
se baseiam no intercâmbio eletrônico de informações entre exportadores, correios e alfândegas. Da 
perspectiva postal, o novo modelo busca simplificar o pagamento de impostos e reduzir os prazos 
de entrega. Do ponto de vista da Alfândega, busca-se melhorar a análise de riscos e simplificar o 
processo de tributação.
Os países apresentaram os avanços dos planos nacionais de simplificação do processo de 
importação por via postal. Destacou-se a importância de continuar com este processo de 
simplificação, com o fluxo de informação oportuna e de qualidade, e a relevância que a 
formalização do Comitê Alfândega–Correio tem. Entre as dificuldades nas quais é necessário 
continuar trabalhando as delegações apontaram: o desenvolvimento de sistemas informáticos e 
serviços via internet adequados para a transmissão prévia de informações; a capacitação a 
exportadores e importadores; a definição e implementação dos perfis de riscos; a especialização 
dos centros de estocagem e controle; a tributação eletrônica; e a definição de novos processos e 
sua normativa, entre outros.

Connect Americas promove o comércio exterior das PMEs

O portal Connect Americas é uma iniciativa do BID que surge de seu trabalho com as PMEs da 
América Latina e do Caribe e mais especificamente de um processo de consulta desenvolvido para 
conhecer os motivos da baixa participação desse tipo de empresa nas exportações dos países da 
região. As principais causas são a falta de contatos confiáveis, de informação e de financiamento 
para expandir as empresas para o comércio exterior.
Com o objetivo de combater essas deficiências, o Connect Americas foi desenvolvido como uma 
rede empresarial para empresas da região baseada em três pilares: conecte-se, aprenda e financie-
se. 
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[1] Este texto foi preparado por Ignacio Estévez e Alejandra Radl, com a colaboração de Rosario Campos.

O primeiro permite aos usuários e empresas conectar-se, participar de comunidades específicas e 
conhecer os próximos eventos relacionados. Na segunda seção, a plataforma busca aumentar os 
conhecimentos dos usuários por meio de artigos, serviços de apoio empresarial oferecido por 
agências de promoção de exportações e câmaras de comércio da região, cursos de capacitação on-
line, vídeos e dados estatísticos relevantes. Por último, na terceira seção é possível ter acesso a 
informações sobre produtos e serviços financeiros no país do usuário nos diferentes bancos 
associados, permitindo revisar e comparar as possibilidades de crédito e inclusive baixar os 
formulários de aplicação.
Também é possível se inscrever nesta plataforma para os programas para PMEs do Grupo BID na 
América Latina e no Caribe, identificando possibilidades de financiamento e assistência técnica. No 
âmbito das ações que o Cosiplan está desenvolvendo em prol da integração comercial, esta 
ferramenta permitiria apoiar e potencializar o trabalho realizado pelas agências de promoção de 
exportações e pelos correios, durante a implementação e acompanhamento das ações, para 
aumentar a participação das empresas no uso do Exporta Fácil em cada um dos países.
Durante a reunião mencionada, o BID colocou à disposição dos países o seu apoio para analisar a 
melhor opção para incorporar esta temática no portal, além da criação de uma comunidade 
específica sobre os serviços de exportação por remessas postais, e do desenvolvimento de vídeos 
que descrevam o serviço. Esta proposta foi incorporada ao plano de ação do próximo ano sobre a 
matéria.

Bibliografia:

CAMPOS, R. “Internacionalización de las PYMES en América Latina: importancia, obstáculos y 
políticas: Reseña y comentario de tres publicaciones recientes”. Revista Integración y Comercio Nº 
37, Julio-Diciembre. Buenos Aires: BID-INTAL, 2013.

CEPAL-OCDE. Perspectivas económicas de América Latina 2013: políticas de PYMES para el cambio 
estructural. 2012.
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Reuniões das autoridades da Aliança do 
Pacífico

[1] Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Cingapura, Tailândia e Vietnã.

Os presidentes do Chile, Colômbia, México e Peru participaram do 1º Fórum Latino-Americano 
Bloomberg, “Patrocinando a Aliança do Pacífico”, realizado no dia 22 de setembro em Nova York. O 
objetivo do encontro foi divulgar as oportunidades de negócios e investimentos oferecidos por esse 
mecanismo de integração. As autoridades destacaram os progressos concretos feitos pela AP, além 
do seu potencial e dos seus objetivos. Foi anunciada ainda a realização de Fóruns de Investimentos 
da AP na China e em Hong Kong em novembro.
No dia 26 de setembro, também em Nova York, os ministros das Relações Exteriores e do Comércio 
da AP e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean)[1] se reuniram para identificar 
espaços de colaboração com o objetivo de promover os fluxos de investimento e de comércio entre 
ambos os mecanismos de integração. Cabe relembrar que um dos objetivos da AP é se transformar 
em uma plataforma de projeção para o mundo, com ênfase especial na região Ásia-Pacífico. Deve-
se mencionar, neste sentido, que o Chile tem acordos comerciais bilaterais com o Brunei, 
Cingapura e Vietnã, e o Peru com a Tailândia e Cingapura.
Na semana de 6 a 10 de outubro os Grupos Técnicos da AP e o Grupo de Alto Nível (GAN), 
composto por vice-ministros das Relações Exteriores e do Comércio Exterior, se reuniram em Viña 
del Mar, no Chile, para analisar os avanços do processo de integração e o cumprimento dos 
mandatos presidenciais.

Alianza del Pacífico
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Caribe apoia a agricultura familiar

[1] Ver “Workshop on Policy and Strategy for Agricultural Revitalization and Food and Nutrition”, Semana da 
Agricultura do Caribe, 2014.

Com o lema "Transformando a Agricultura do Caribe por meio da agricultura familiar" foi realizada 
de 6 a 12 de outubro em Paramaribo, Suriname, a 13ª Semana da Agricultura do Caribe. Este 
evento anual, organizado em conjunto pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), pela FAO (órgão da ONU dedicado à agricultura), pelo Instituto de 
Desenvolvimento e Pesquisa da Agricultura Caribenha e pela Secretaria da Comunidade da 
Caricom, tem como objetivo posicionar a agricultura e a vida rural como eixo central da integração 
regional.
Representantes governamentais, especialistas do setor agropecuário e técnicos discutiram o papel 
da agricultura familiar na produtividade agrícola dos países do Caribe no contexto das dificuldades 
para o crescimento que o setor agrícola vem enfrentando. No workshop sobre “Política e Estratégia 
para a Revitalização da Agricultura e a Segurança Alimentar e Nutricional”, realizado durante a 
Semana, destacou-se que, embora em décadas passadas este setor tenha sido o motor de 
crescimento da economia dos países, atualmente está em crise devido à queda das exportações de 
açúcar e banana e ao aumento das importações de alimentos.[1] Isso levou a uma redução da 
produção, com o consequente aumento do desemprego rural. Diante desse quadro, destacou-se a 
importância de trabalhar estrategicamente para revitalizar o setor e criticou-se a falta de políticas 
específicas para a agricultura familiar.

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “10ª Semana da Agricultura do Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N° 195, 
dezembro de 2012.

Caribe
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As negociações extrarregionais e a 
facilitação do comércio na agenda centro-

americana

No dia 13 de setembro foi realizada a Reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores 
dos Países-Membros do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica) em San Pedro, Belize. O 
plano de trabalho do Conselho para este segundo semestre de 2014 inclui temas como as 
mudanças climáticas, a segurança democrática, a harmonização da cooperação regional, o 
fortalecimento da relação do Sica com a Comunidade do Caribe (Caricom) e a discussão da Agenda 
para o Desenvolvimento Pós-2015.
Além disso, no encontro foram apresentados os avanços preparatórios para a 1ª Reunião da 
Comissão Mista entre a América Central e a União Europeia sob o Acordo de Diálogo Político e 
Cooperação, que será realizada em Tegucigalpa em outubro.
Em setembro também foi realizada a Reunião de Ministros da Integração Econômica da América 
Central (Comieco) na cidade da Manágua, Nicarágua. Durante o encontro foram analisados 
assuntos como a proposta de Rota Estratégica da Integração Econômica Regional, a 
institucionalidade do Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana, o livre comércio de 
produtos originários, a união alfandegária, a complementaridade produtiva e comercial, a 
coordenação de políticas produtivas, a política comercial externa e os mandatos da Cúpula de 
Presidentes de Punta Cana.
Foi discutido especialmente o pedido dos Chefes de Estado e de Governo do Sica por meio da 
Declaração de Punta Cana, para que as autoridades das instituições que exercem funções nos 
postos fronteiriços da América Central apresentem propostas de procedimentos comuns de 
trâmites para harmonizá-los, e assim facilitar o comércio intra e extrarregional.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]; [3]; [4].

América Central
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Peru e Equador solucionam conflitos 
comerciais

[1] Ver Secretaría General de la CAN ratifica Resolución 1695 que calificó como “restricción al comercio 
intrasubregional” Resolución 116 del Comex de Ecuador , Comunidad Andina.
[2] Op.Cit.

O Peru e o Equador assinaram no dia 6 de outubro um acordo sobre obstáculos técnicos ao 
comércio para facilitar a relação comercial entre os dois países. O acordo tem como objetivo 
reafirmar os compromissos de ambos no âmbito da Comunidade Andina de Nações (CAN) e 
introduzir novos instrumentos de facilitação comercial. Foram estabelecidas normas relacionadas 
aos certificados de conformidade dos produtos comercializados, definidos regulamentos técnicos e 
foi criado um Comitê Binacional de Facilitação de Comércio em matéria de Obstáculos Técnicos 
para a coordenação de atividades conjuntas.
Cabe destacar que as relações comerciais entre o Peru e o Equador estão abaladas desde o fim de 
2013, devido à Resolução 116 do Comitê de Comércio Exterior (Comex) do Equador. Esta resolução 
exigia apresentar um “Certificado de Reconhecimento” para demonstrar o cumprimento de 
regulamentos técnicos como parte do controle anterior à importação de vários artigos (bens 
agroindustriais, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, plásticos e suas manufaturas, produtos 
químicos e brinquedos, entre outros)[1]. Como as exportações peruanas foram afetadas pela 
resolução, o Peru se queixou à Secretaria da Comunidade. Depois de um extenso processo de 
investigação, a Secretaria-Geral concluiu de maneira definitiva em agosto passado que a Resolução 
116 constitui uma “restrição ao comércio intrarregional”[2] e concedeu ao Equador um prazo de 15 
dias para suspendê-la, motivando assim a assinatura do mencionado acordo sobre obstáculos 
técnicos.

Comunidade Andina
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Uruguai facilitará a residência para 
cidadãos de países do Mercosul

O Uruguai aprovou em setembro a Lei Nº 19.254, que facilitará a residência definitiva no país de 
pessoas nascidas em outros países do Mercosul e nos seus Estados associados. Esta Lei segue a 
linha do Acordo de Residência do Mercosul, assinado em 2002, que facilita a residência temporária 
e definitiva dos nativos destes países nos territórios dos outros membros, concede o tratamento de 
nativo aos migrantes, promove a integração familiar por meio da extensão dos direitos aos 
familiares com nacionalidade de outros países e estabelece o direito a enviar dinheiro, entre outros 
aspectos. Além disso, prevê que os países-membros analisem a viabilidade de assinar convênios de 
reciprocidade em termos previdenciários. O Mercosul também assinou no mesmo ano um acordo 
similar com os Estados Associados Chile e Bolívia e ambos os instrumentos entraram em vigor em 
2009. Em 2011 o Equador e o Peru aderiram ao Acordo de Residência do Mercosul e seus Estados 
Associados, e a Colômbia fez isso um ano depois.

Segundo o último censo do Uruguai (2011), 2,4% da população nasceram em outro país, com 
destaque para a Argentina e o Brasil. Como se observa no Gráfico 1, mais da metade dos imigrantes 
provém dos membros fundadores do Mercosul. Grande parte desta imigração é recente: uma de 
cada cinco pessoas originárias do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Peru chegou ao Uruguai entre 
2005 e 2011.

Mercosul
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Fonte: Elaboração própria com dados do INE.

Gráfico 1. Uruguai: População estrangeira, por país

Dados  de 2011
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Brasil-Estados Unidos: Acordo por 
subsídios ao algodão

O Brasil e os Estados Unidos assinaram um acordo para concluir a disputa em torno dos subsídios 
ao algodão outorgados por esse último país.
Por um lado, os Estados Unidos pagarão US$ 300 milhões ao Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) 
para compensar os possíveis prejuízos provocados pelas ajudas que os algodoeiros americanos 
recebem. Esses recursos poderão ser utilizados para financiar projetos sanitários, tecnológicos, de 
investimento, promoção, treinamento e capacitação, projetos de infraestrutura de armazenamento, 
conservação e transporte de algodão e insumos, etc. Além disso, os Estados Unidos não concederão 
garantias para créditos de exportação por um prazo superior a 18 meses (atualmente é de 24).
Por outro lado, o Brasil se comprometeu a não questionar na Organização Mundial do Comércio 
(OMC) os novos programas de apoio ao algodão no âmbito da nova lei agrícola dos Estados Unidos 
(Farm Bill 2014) até seu vencimento, em 30 de setembro de 2018.

Antecedentes da controvérsia

No âmbito da OMC, a disputa começou em setembro de 2002, quando o Brasil solicitou a 
realização de consultas sobre as subvenções outorgadas pelos Estados Unidos aos produtores, 
usuários e exportadores de algodão (Figura 1). O país sul-americano questionou especialmente dois 
tipos de medidas de estímulo: os subsídios anticíclicos aos produtores – cujo objetivo é protegê-los 
das flutuações do preço do algodão - e um programa de crédito à exportação desse produto. 
Segundo o Brasil, as ajudas eram contrárias a disposições do Acordo Geral sobre Tarifas 
Alfandegárias e Comércio (GATT, sigla em inglês), ao Acordo sobre Agricultura (AsA) e ao Acordo 
sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (MSC).
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O Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) reconheceu que os subsídios norte-americanos eram 
contrários à normativa multilateral e instou Washington a adequar o esquema a seus compromissos 
perante a OMC. Como as medidas não foram removidas, em 2005 o Brasil solicitou uma 
autorização para adotar contramedidas que foi objetada pelos Estados Unidos.
A disputa foi submetida à arbitragem e em 2009 o Brasil foi autorizado a adotar medidas de 
retorsão por um montante anual equivalente a US$ 829 milhões, não só no comércio de bens, mas 

Obs.: EUA: Estados Unidos. OA: Órgão de Apelação. OSC: Órgão de Solução de Controvérsias. 
Fonte: Elaboração própria com base na OMC.

Figura 1. Cronologia da disputa sobre subsídios ao algodão Brasil-Estados 
Unidos
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também em matéria de propriedade intelectual (retorsão cruzada). O objetivo das contramedidas é 
induzir a adequação das medidas às normas da OMC.
Depois, o Brasil anunciou que aplicaria sobretaxas às importações de uma centena de produtos 
americanos por um montante equivalente a US$ 591 milhões, tanto no setor do algodão como em 
outros produtos de especial interesse para os Estados Unidos (pescados, leite, frutas, trigo, 
medicamentos, cosméticos, pneus, carros, telefones celulares, móveis). Os US$ 238 milhões 
restantes corresponderiam à suspensão dos compromissos de acesso a mercados quanto a serviços 
e à proteção dos direitos de propriedade intelectual dos Estados Unidos.
Pouco antes de o Brasil começar a aplicar as medidas, os dois países acordaram que a retorsão 
seria suspensa até a aprovação da nova lei agrícola norte-americana – o que aconteceu no início 
deste ano - e enquanto isso os Estados Unidos compensariam os algodoeiros brasileiros com US$ 
147,3 milhões por ano.

Por que as subvenções são questionadas?

Os subsídios à exportação e à produção podem gerar distorções no comércio mundial, 
especialmente quando aplicados por países que por sua relevância na oferta ou na demanda 
mundial de um produto têm a capacidade de influenciar significativamente os preços e as 
condições de concorrência desse bem, como é o caso dos Estados Unidos com o algodão.
Os Estados Unidos são o terceiro produtor e o primeiro exportador mundial de algodão, enquanto o 
Brasil ocupa o quinto lugar nos dois casos.

Uzbequistão 6,6%

Brasil

12,0%Austrália

8,0%Paquistão

6,6%

21,5% Restante 27,4%

Brasil 5,4%

Restante

China 27,0% Estados 
Unidos

ParticipaçãoPaís produtor ParticipaçãoPaís 
exportador

25,7%

23,0%

Estados 
Unidos

10,9%

Índia 26,1% Índia

Fonte: Elaboração própria com dados da USDA.

Quadro 1. Principais produtores e exportadores de algodão segundo sua 
participação no total mundial (2013/2014)
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As subvenções à produção e à exportação geram um aumento da oferta mundial que situa os preços 
internacionais abaixo do nível que prevaleceria em ausência de medidas distorcivas. 
Consequentemente, os produtores que não recebem apoio são prejudicados não só por receberem 
um preço menor por suas vendas, mas também porque devem competir em condições de 
desvantagem com a concorrência subsidiada. Com frequência essas medidas têm efeitos 
regressivos sobre a distribuição da renda em nível mundial, já que beneficiam os produtores de 
países desenvolvidos em detrimento dos exportadores de países em desenvolvimento e menos 
adiantados.
Deve-se mencionar que o Acordo sobre Agricultura (AsA) feito na Rodada Uruguai estabelece que 
as subvenções às exportações e as ajudas internas (subsídios à produção) que têm efeitos 
distorcivos sobre a produção e o comércio (incluídos na “caixa âmbar”) devem ser eliminadas, 
enquanto estão permitidas as ajudas internas com efeitos mínimos sobre o comércio (caixa verde) 
e as que exigem a redução da quantidade produzida (caixa azul). As subvenções ao algodão 
outorgadas pelos Estados Unidos não se enquadram nas ajudas autorizadas.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL “Subsídios ao algodão: Brasil pode retaliar os Estados Unidos”, em: Carta Mensal 
INTAL Nº 164, abril de 2010.

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

[1] O AFC tem como objetivo contribuir para simplificar os procedimentos alfandegários a fim de reduzir os 
custos do comércio, tornar as operações mais rápidas, eficientes e transparentes, e reduzir a burocracia e a 
corrupção. Também inclui disposições sobre mercadorias em trânsito, assim como o apoio para a criação de 
capacidade para os países menos desenvolvidos.

A implementação dos compromissos assumidos na 9ª Conferência Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), realizada em dezembro de 2013 em Bali, Indonésia, continua 
enfrentando obstáculos.
A versão revisada do Acordo sobre Facilitação do Comércio (AFC) deveria ter sido adotada antes de 
31 de julho, mas isso não foi cumprido devido a diferenças sobre a manutenção de estoques 
públicos para garantir a segurança alimentar, já que a Índia condicionou a uma solução satisfatória 
sobre este assunto a emenda do Protocolo relativo ao Acordo e aos demais resultados do Pacote de 
Bali.
Nas últimas reuniões do Comitê de Agricultura e de Facilitação do Comércio da OMC não houve 
consenso sobre a maneira como as decisões incluídas no Pacote de Bali serão aplicadas.
Por um lado, discute-se se o trabalho posterior a Bali pode continuar apesar de a versão revisada 
do Protocolo relativo ao AFC[1]não ter sido adotada no prazo previsto. Cabe destacar, no entanto, o 
avanço que ele representa, já que quase 50 países em desenvolvimento comunicaram quais 
compromissos do Acordo poderão implementar. Por outro lado, persistem diferenças sobre o 
âmbito de discussão no qual tratar a manutenção de estoques públicos para garantir segurança 
alimentar: alguns membros defendem que deve ser o Comitê de Agricultura, enquanto para outros a 
tarefa cabe ao Comitê de Negociações Comerciais, já que os resultados estão ligados ao que 
acontecer em outras questões.

Textos sobre o assunto: 

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

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

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

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

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

Os ministros das Relações Exteriores dos países da Aliança do Pacífico e do Mercosul se reunirão 
em Santiago, Chile, no próximo dia 24 de novembro a fim de promover a aproximação birregional.
Como foi destacado em edições anteriores da Carta Mensal INTAL, existem vários acordos 
comerciais entre os países dos dois blocos. O Chile, a Colômbia e o Peru são Estados associados ao 
Mercosul, enquanto o Paraguai e o Uruguai participam da Aliança do Pacífico como observadores. 
Recentemente, o Brasil propôs à Colômbia e ao Peru acelerar a desoneração alfandegária com 
relação ao definido nesses acordos, além de ampliar sua abrangência.

Textos sobre o assunto:

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

• BID-INTAL. “Mercosul-Aliança do Pacífico: Brasil busca acelerar o livre comércio com 
Colômbia e Peru", em: Carta Mensal INTAL N°217, setembro de 2014.
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Cúpula do Clima: países latino-americanos 
redobram esforços contra as mudanças 

climáticas

No dia 23 de setembro foi realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 
York a Cúpula do Clima 2014. Chefes de Estado e de Governo, representantes do setor privado, de 
instituições financeiras e da sociedade civil, e especialistas em clima foram convocados pelo 
secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, para debater questões climáticas e assumir compromissos 
políticos e financeiros claros para ajudar a economia mundial a seguir um caminho com menor 
emissão de carbono.
O principal objetivo da Cúpula é colocar a questão das mudanças climáticas no centro da agenda 
mundial e conseguir que governos, investidores e instituições financeiras assumam compromissos 
quantificáveis em termos de financiamento para lutar contra as mudanças climáticas. Conseguiu-se 
um compromisso de capitalização do Fundo Verde para o Clima de US$ 2,3 bilhões, com aumentos 
adicionais prometidos para fins de 2014, e foi anunciada a mobilização de cerca de US$ 200 
bilhões para o fim de 2015 com o objetivo de apoiar ações sobre as mudanças climáticas.[1]
Por sua vez, os países latino-americanos se comprometeram a adotar ações importantes para 
contribuir para a redução das emissões:[2]

• Barbados: 29% de eletricidade proveniente de fontes renováveis até 2029.
• Brasil: elaboração de um Plano Nacional para a Adaptação às Mudanças Climáticas até 2015.
• Chile: 45% de energia limpa até 2025.
• Costa Rica: 100% de energia limpa até 2016.
• Equador: construção de 8 centrais hidrelétricas até 2017, com o objetivo de mudar a matriz 

energética do país para energias limpas.
• Nicarágua: atendimento de 90% da demanda energética com fontes renováveis até 2020.
• Paraguai: proteção de 70.000 hectares de florestas até 2014.
• Peru: estabelecimento de regulações para controlar o desmatamento.
• Santa Lúcia: 35% de eletricidade proveniente de fontes renováveis até 2020.
• Trinidad e Tobago: 100% da eletricidade do país proveniente de gás natural até o fim do 

século.
• Uruguai: redução de 85% das emissões até 2030.

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, que 
participou da Cúpula como palestrante, reafirmou o objetivo de conseguir 25% de empréstimos do 
Banco em operações vinculadas às mudanças climáticas e à sustentabilidade em 2015.[3]
Em dezembro deste ano será realizada em Lima, Peru, a 20ª Conferência das Partes (COP 20) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em que se buscará fortalecer os 
acordos para concluir em 2015, em Paris, um grande acordo do clima que inclua compromissos 
vinculantes de redução de emissões para os Estados. 
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[1] O Fundo Verde para o Clima é o principal mecanismo de financiamento multilateral para apoiar as ações 
climáticas de mitigação e adaptação nos países em desenvolvimento.
[2] Ver no Blog “Hablemos de Cambio Climático y Sostenibilidad”: US$ 102,5 billones: la cifra que será 
necesario invertir para asegurar un crecimiento económico sostenible hasta 2030” do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento.
[3] Ver no Blog “Hablemos de Cambio Climático y Sostenibilidad”: ¿Qué promesas hicieron los líderes de la 
América Latina en la Cumbre del Clima?”.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Cúpula de Mudanças Climáticas em Doha: redução dos compromissos”, em: 
Carta Mensal INTAL N° 196, dezembro de 2012.

• BID-INTAL. “A Cúpula de Copenhague”, em: Carta Mensal INTAL N° 160, novembro de 2009.
• BID-INTAL. “Mudanças climáticas: as incertezas da COP 18”, em: Carta Mensal INTAL N° 195, 

novembro de 2012.
• BID-INTAL. “Convenção de mudanças climáticas em Durban: acordos sobre questões-chave”, 

em: Carta Mensal INTAL N° 184, dezembro de 2011.

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

  40

Panorana Regional e 
Global

http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/08/us1025-billones-la-cifra-que-sera-necesario-invertir-hasta-2030-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/08/us1025-billones-la-cifra-que-sera-necesario-invertir-hasta-2030-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/08/us1025-billones-la-cifra-que-sera-necesario-invertir-hasta-2030-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/08/us1025-billones-la-cifra-que-sera-necesario-invertir-hasta-2030-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/08/us1025-billones-la-cifra-que-sera-necesario-invertir-hasta-2030-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/09/25/que-promesas-hicieron-los-lideres-de-america-latina-en-la-cumbre-del-clima/
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/09/25/que-promesas-hicieron-los-lideres-de-america-latina-en-la-cumbre-del-clima/
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=e25621f0-f89e-4e60-ada6-2347669aea2e&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=ba83040e-d769-49c8-952e-4eca3f5768b3&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=074cc624-9990-4118-a133-5f850cfa5697&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=56355faa-9f2f-4f60-8dae-66471bd94b3d&lang=pt


Avaliação de impacto

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados



Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

Avaliação de impacto



Impacto da redução do custo de envio de 
dinheiro: estudo para a América Central

O objetivo deste texto é divulgar um trabalho de Ambler, Aycinena e Yang (2014) que avalia o 
impacto da redução das comissões cobradas sobre o envio de dinheiro para dois países da América Central.
Essas remessas são relevantes do ponto de vista da integração e do desenvolvimento, por meio da 
contribuição dos migrantes para seus países de origem. Como vários estudos do BID mostram, 
essas transferências constituem uma ferramenta fundamental em vários países da América Latina e 
do Caribe, e têm alta participação no PIB de alguns deles, com um papel importante para a redução 
da pobreza e a promoção do desenvolvimento.
O trabalho destaca que as comissões correspondem a um valor fixo para esses envios até uma 
determinada quantia e podem representar uma porcentagem alta se os migrantes mandarem 
quantias pequenas. A pesquisa procura identificar o impacto causal a curto prazo da redução da 
comissão cobrada sobre as remessas de dinheiro. Os autores apresentam uma experiência aleatória 
para evitar os problemas de variáveis omitidas ou causalidade reversa (se o envio de quantias 
maiores levar a comissões menores). Eles trabalharam em conjunto com uma empresa de 
transferência de dinheiro em Washington e migrantes de El Salvador e da Guatemala: à metade da 
amostra de 946 clientes selecionados aleatoriamente foi dado um desconto na comissão cobrada 
para enviar dinheiro durante dez semanas (grupo de tratamento; sendo a metade restante o grupo 
de controle). Como o benefício foi concedido aleatoriamente, não há diferenças significativas nas 
características dos dois grupos antes da experiência.
Os resultados mostram que os clientes beneficiados com o desconto fizeram remessas mais vezes, 
que somaram em valor maior do que as dos não beneficiados.
Ao trabalhar com um banco de dados fornecido pela empresa com todas as informações das 
transações, o estudo evita problemas comuns nas pesquisas. Por meio de uma metodologia 
rigorosa e de um projeto específico, o trabalho mostra que o impacto de reduzir a comissão é 
significativo sobre a quantidade de envios e o montante transferido, o que poderia ser esperado 
intuitivamente. Ou seja, fornece evidências a favor de políticas de subsídios para reduzir o custo 
dos envios de dinheiro em países da região.

Bibliografia:

AMBLER, K; AYCINENA, D.; YANG, D. “The Impact of Fee Discounts on Remittances: A Field 
Experiment with Migrants from Central America”. Abril, 2014.

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN-BID). “Las Remesas a América Latina y el Caribe 
durante 2010: estabilización después de la crisis”. 2011

-----. “Recuperando el Crecimiento : Las remesas en América Latina y el Caribe en 2011”. 2012

-----. “Situación económica y envío de remesas de migrantes de América Latina y el Caribe en el 
periodo post-recesión”. Abril, 2014.
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O objetivo deste texto é divulgar um trabalho de Ambler, Aycinena e Yang (2014) que avalia o 
impacto da redução das comissões cobradas sobre o envio de dinheiro para dois países da América
Essas remessas são relevantes do ponto de vista da integração e do desenvolvimento, por meio da 
contribuição dos migrantes para seus países de origem. Como vários estudos do BID mostram, 
essas transferências constituem uma ferramenta fundamental em vários países da América Latina e 
do Caribe, e têm alta participação no PIB de alguns deles, com um papel importante para a redução 
da pobreza e a promoção do desenvolvimento.
O trabalho destaca que as comissões correspondem a um valor fixo para esses envios até uma 
determinada quantia e podem representar uma porcentagem alta se os migrantes mandarem 
quantias pequenas. A pesquisa procura identificar o impacto causal a curto prazo da redução da 
comissão cobrada sobre as remessas de dinheiro. Os autores apresentam uma experiência aleatória 
para evitar os problemas de variáveis omitidas ou causalidade reversa (se o envio de quantias 
maiores levar a comissões menores). Eles trabalharam em conjunto com uma empresa de 
transferência de dinheiro em Washington e migrantes de El Salvador e da Guatemala: à metade da 
amostra de 946 clientes selecionados aleatoriamente foi dado um desconto na comissão cobrada 
para enviar dinheiro durante dez semanas (grupo de tratamento; sendo a metade restante o grupo 
de controle). Como o benefício foi concedido aleatoriamente, não há diferenças significativas nas 
características dos dois grupos antes da experiência.
Os resultados mostram que os clientes beneficiados com o desconto fizeram remessas mais vezes, 
que somaram em valor maior do que as dos não beneficiados.
Ao trabalhar com um banco de dados fornecido pela empresa com todas as informações das 
transações, o estudo evita problemas comuns nas pesquisas. Por meio de uma metodologia 
rigorosa e de um projeto específico, o trabalho mostra que o impacto de reduzir a comissão é 
significativo sobre a quantidade de envios e o montante transferido, o que poderia ser esperado 
intuitivamente. Ou seja, fornece evidências a favor de políticas de subsídios para reduzir o custo 
dos envios de dinheiro em países da região.

Bibliografia:

AMBLER, K; AYCINENA, D.; YANG, D. “The Impact of Fee Discounts on Remittances: A Field 
Experiment with Migrants from Central America”. Abril, 2014.

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN-BID). “Las Remesas a América Latina y el Caribe 
durante 2010: estabilización después de la crisis”. 2011

-----. “Recuperando el Crecimiento : Las remesas en América Latina y el Caribe en 2011”. 2012

-----. “Situación económica y envío de remesas de migrantes de América Latina y el Caribe en el 
periodo post-recesión”. Abril, 2014.
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Monitor de Comércio e Integração 2014

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) publicou o Monitor de 
Comercio e Integración 2014: “Vientos Adversos – Políticas para relanzar 
el comercio en la post-crisis”. (Monitor de Comércio e Integração 2014: 
“Vento Contra – Políticas para relançar o comércio após a crise”). O 
relatório é fruto de um esforço de pesquisa do Setor de Comércio e 
Integração do BID realizado em colaboração com o Instituto para a 
Integração da América Latina e do Caribe (Intal).
O trabalho estuda a situação das exportações regionais nos últimos três 
anos, enfraquecidas por uma série de variáveis que tiveram efeitos 
adversos no período após a crise, e aborda a situação das medidas de 
facilitação comercial nos acordos regionais vigentes. Além disso, o 
Monitor apresenta vários indicadores do desempenho comercial dos 26 
países-membros prestatários do BID, e perfis dos acordos de livre 
comércio.

Mais informações nos seguintes links: [release para a imprensa] e [PDF].
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Workshop regional sobre Obstáculos 
Técnicos ao Comércio para Países Latino-

Americanos

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Setor de Integração e Comércio 
(INT) e do Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal), e a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), com a colaboração do governo do Brasil, promoveram o “Workshop 
Regional sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio para Países da América Latina”, no Rio de Janeiro, 
de 15 a 17 de setembro de 2014.
A atividade ofereceu aos participantes conhecimentos teóricos e aplicados que ajudam a 
compreender as principais questões de política em torno dos obstáculos técnicos ao comércio, 
assim como as disposições do Acordo da OMC sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio. O 
programa buscou o fortalecimento institucional da capacidade para aplicar de maneira efetiva as 
disposições da OMC na matéria e participar dos trabalhos do Comitê da OMC sobre Obstáculos 
Técnicos ao Comércio.

Mais informações no seguinte link.
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IDB, EU and Spain reaffirm commitment to 
renewable and efficient energy in the 

Caribbean (só em inglês)

Representatives of the European Union (EU), the Kingdom of Spain and the Inter-American 
Development Bank (IDB) today signed a joint declaration reinforcing their collaboration in the field 
of renewable energy and energy efficiency in the Caribbean. (Link)
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http://www.iadb.org/en/news/announcements/2014-09-26/energy-in-the-caribbean,10927.html


BID anuncia as 16 empresas startups mais 
inovadoras selecionadas para participar do 

Idear Soluciones

Idear Soluciones Para Mejorar Vidas, que se realizará no dia 2 de dezembro na sede do BID, tem 
como objetivo reunir as mentes mais criativas que ofereçam soluções inovadoras para os desafios 
de desenvolvimento mundiais. (Link)
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Estudo do BID propõe uma nova geração 
de políticas de desenvolvimento produtivo 
para estimular o crescimento na América 

Latina e no Caribe

O estudo proporciona um modelo conceitual para ajudar os formuladores de políticas a transformar 
as chamadas políticas industriais em ferramentas bem-sucedidas para aumentar a produtividade.
(Link)
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http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2014-09-18/politicas-industriais-e-produtividade-na-america-latina,10902.html


Arizona State University and the Inter-
American Development join forces to 
better manage natural and developed 
resources in Latin American and the 

Caribbean (só em inglês)

Arizona State University (ASU) President Michael M. Crow and Inter-American Development Bank 
(IDB) President Luis Alberto Moreno met in Washington, D.C. to solidify in a Memorandum of 
Understanding a water resources-focused partnership that began in 2011. The alliance is expected 
to apply the data visualization, modeling and simulation methodology of ASU’s Decision Theater 
Network to areas including energy, mining, climate change and emerging cities, among others. 
(Link)
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HERNÁNDEZ, René A.; MARTÍNEZ-PIVA, Jorge Mario; MULDER, 
Nanno (eds.). Global value chains and world trade: Prospects 
and challenges for Latin America. Santiago: Cepal. Agosto 2014 
[282 p.]

Este livro aborda como as economias da América Latina participam de vários segmentos das 
cadeias globais de valor (CGV), caracterizadas pela fragmentação dos processos produtivos entre 
países e pelo comércio de bens intermediários. A publicação reúne trabalhos teóricos e empíricos 
de diferentes autores e tenta responder a questões relativas ao impacto da difusão das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) e da assinatura de Tratados de Livre Comércio com países do 
Norte e da Ásia sobre a participação da região nas CGVs, bem como da participação das pequenas e 
médias empresas nas CGVs.
O capítulo 1 apresenta um panorama das CGVs em nível global, destacando que elas foram 
impulsionadas pelas inovações tecnológicas e pela redução dos custos do comércio, especialmente 
nas últimas duas décadas. Analisa uma série de indicadores para medir as posições dos países 
dentro das redes de produção internacional, a partir de um banco de dados da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em colaboração com a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), que estima os fluxos comerciais quanto ao valor agregado.
O capítulo 2 destaca que os países da ALC participam das CGVs em setores de recursos naturais, 
indústrias extrativas e novas indústrias voltadas para a exportação. Destaca que esses países se 
deparam com o desafio e a oportunidade de melhorar a sua participação nas CGVs voltando-se para 
produtos e serviços de exportação sofisticados.
O capítulo 3 estuda o impacto da interação das pequenas e médias empresas com companhias 
maiores sobre suas possibilidades de acesso a financiamentos, tanto diretos como via créditos 
bancários, seja recebendo garantias ou reduzindo as assimetrias de informação. A pesquisa se 
baseia em estudos de caso da agroindústria na Argentina, móveis no Brasil e tecnologia de 
informação e comunicação na Costa Rica. O trabalho conclui que os vínculos das pequenas e 
médias empresas com companhias maiores melhoram seu acesso ao crédito, embora o efeito não 
seja homogêneo nos diversos setores. 

Resenhas Bibliográficas
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O capítulo 4 analisa que elementos devem ter os programas que buscam solucionar as restrições 
que os pequenos e médios produtores agrícolas enfrentam para participar das cadeias de valor, a 
partir de vários projetos apoiados pelo Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin) do BID. Entre 
as restrições estão o acesso a mercados, a capacitação e o financiamento.
O capítulo 5 avalia a criação de cadeias de valor como resultado do processo de integração centro-
americano, focalizando o setor lácteo. Mostra que a integração vertical e a IED são uma parte 
essencial dessa cadeia nos países centro-americanos, e que foi favorecida com os mecanismos de 
integração regional.
O capítulo 6 descreve um programa implementado no setor de cacau no Equador sobre gestão 
sustentável dos recursos naturais, com o objetivo de aumentar a renda das famílias rurais.
O capítulo 7 se detém na fragmentação da produção nas indústrias eletrônica, automotiva e 
aeronáutica no Brasil e em implicações das políticas sobre a integração produtiva na região.
O capítulo 8 avalia o grau de vínculos anteriores nas cadeias de valor das exportações colombianas 
para a União Europeia e sua capacidade de gerar empregos, além dos possíveis efeitos do acordo 
de associação entre as duas partes.
O valor da publicação está no seu foco na América Latina e nas pequenas e médias empresas, o que 
é menos analisado na literatura sobre CGVs, baseando-se em estudos de casos.
Por um lado, por ser uma compilação de contribuições de vários autores, em alguns casos se repete 
a introdução sobre o papel das CGVs na economia mundial, ainda que os enfoques diferentes sejam 
enriquecedores.
Por outro lado, é impressionante a descrição feita no capítulo 2 dos setores em que a região tem 
vantagens comparativas (os vinculados aos recursos naturais, como agricultura, mineração ou 
reflorestamento), em comparação com outros como a indústria manufatureira ou os serviços. Neste 
sentido, a avaliação destas atividades como tradicionais, primárias ou de baixo valor agregado 
parece não levar em conta que hoje elas envolvem grandes investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e tecnologia de ponta. Embora sejam destacados casos específicos como o 
sistema de rastreabilidade do gado no Uruguai ou os serviços de engenharia relacionados ao cobre 
no Chile, o setor é considerado menos propício para melhorar a inserção da região nas CGVs. Em 
contrapartida, em outros capítulos – como o 4 e o 6 – são ressaltadas as possibilidades de inserção 
do setor agroalimentar nas CGVs, sendo assinalados os principais obstáculos e as formas de 
solucioná-los.

HERNÁNDEZ, René A.; MARTÍNEZ-PIVA, Jorge Mario; MULDER, Nanno (eds.). Global value chains 
and world trade: Prospects and challenges for Latin America. Santiago: Cepal. Agosto 2014 [282 p.] 
Link.
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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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*The Complete Issue. (2014). Integration and Trade. 18(38). p. 1
-156.

Título: The Complete Issue
Otros responsables: Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe, INTAL
Serie: Integration and Trade (2014) ; 18 (38) : p. 1-156
Temas: <ACCESO A LA INFORMACION><ACUERDOS SOBRE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, MSF><ADUANAS><ARMONIZACION DE 
POLITICAS><ASPECTOS SOCIALES><BARRERAS COMERCIALES><COHESION 
SOCIAL><COMERCIO BILATERAL><COMERCIO 
INTERNACIONAL><COMPETITIVIDAD><COOPERACION 
POLITICA><COOPERACION REGIONAL><ECONOMIAS 
REGIONALES><EMPRESAS><ESTADISTICAS><ESTUDIOS DE 
CASOS><EXPORTACIONES><FACILITACION DEL 
COMERCIO><INFRAESTRUCTURA><INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE><INTEGRACION FISICA><INTEGRACION 
FRONTERIZA><LEGISLACION ADUANERA><NARCOTRAFICO><PASOS DE 
FRONTERA><POLITICA COMERCIAL><POLITICA DE 
DESARROLLO><POLITICA FISCAL><POLITICA REGIONAL><POLITICAS 
PUBLICAS EN GENERAL><REGIONALISMO><SECTOR PUBLICO><SEGURIDAD 
INTERNACIONAL><TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION><TERRORISMO><TRANSPORTE DE CARGA><TRANSPORTE 
POR CARRETERA><TURISMO>
JEL: A13; C1; E62; F; F1; F13; F15; F2; F5; F52; H1; H54; L9; L91; L92; O1; 
O18; O4; O54; R1; R11; Y3; Y10
Geográficos: <AMERICA 
LATINA><CARIBE><ARGENTINA><BOLIVIA><CHILE><COLOMBIA><COSTA 
RICA><ECUADOR><ESTADOS UNIDOS><MEXICO>

Bibliografias em destaque do 
mês

Carta Mensal INTAL N° 218 - outubro 2014 - Todos os direitos reservados

  60

Centro de 
Documentação INTAL



Resumen: Tariff barriers have diminished substantially in recent decades 
as a consequence of multilateral trade negotiations and regional free trade 
agreements. In this context, other trade obstacles have taken on greater 
relative importance. Such is the case of domestic and international 
transport costs (see, for example, Mesquita Moreira et al., 2008; and 
Mesquita Moreira, 2013). These obstacles are not limited to those 
associated with physical infrastructure and corresponding regulations, but 
include those related to public interventions different from tariffs and non-
tariff measures with an equivalent effect. In this respect, government 
control actions on international trade transactions stand out. These 
actions can result in an increase in shipping times for goods and, 
consequently, of trade costs. Recent studies suggest that border crossing 
costs can represent up to 15 per cent of the value of marketable goods, 
and that 75 per cent of delays observed at border crossings can be 
attributed to inefficient processes (United Nations Economic Commission 
for Europe - UNECE). These costs can significantly affect trade levels and 
patterns. Available evidence indicates that each additional day of delay 
can reduce trade by over 1 per cent, and in the case of time-sensitive 
products -especially those subject to quarantine controls- the impact can 
be up to 7 per cent (see, for example, Djankov et al., 2010; Hummels & 
Schaur, 2013; Volpe Martincus et al., 2014). The abovementioned costs 
are particularly relevant due to the process of spatial fragmentation of 
production which has taken place in recent decades and the spreading of 
practices such as just-in-time manufacturing and lean retailing ...

Accesos al documento:H INTEG.COM. [2014] 18, 38 : p. 1-156

Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Estevadeordal, A., coord.; Mesquita Moreira, M., coord. y Kahn, 
T., coord. (2014). LAC investment in China : A new chapter in 
Latin America and the Caribbean-China relations. Washington: 
BID.

Autor:Estevadeordal, Antoni, coord.; Mesquita Moreira, Mauricio, coord.; 
Kahn, Theodore, coord.
Título:LAC investment in China : A new chapter in Latin America and the 
Caribbean-China relations
Edición:Washington: BID, september 2014 [39 p.]
Temas:<EMPRESAS><ACCESO A LOS MERCADOS><ECONOMIA 
INTERNACIONAL><COMERCIO INTERNACIONAL><RELACIONES 
COMERCIALES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED>
JEL:F15; F21; F23; O54
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><CHINA>

Resumen:This current study considers a large sample of LAC firms and 
analyzes in more detail how their strategies follow distinct patterns in 
different sectors. In doing so, we shed new light on how firms in the region 
have come to establish themselves in the Chinese market and draw policy 
recommendations for supporting private sector initiatives to penetrate the 
Chinese market. This report takes one step further in trying to fill a gap in 
our understanding of a potentially important avenue for achieving a more 
balanced LAC-China economic relationship. It proceeds as follows. Part I 
gives a brief macro overview of LAC-China trade and investment. The 
following section analyzes the presence of Latin American firms in China 
using an original dataset of 98 firms from the region and presents a 
typology of internationalization strategies employed. To conclude, Part III 
offers policy recommendations for supporting the private sector's efforts 
to enter the Chinese market, and area of increasing interest among LAC 
governments.

Nota de contenido:
Introduction [p. 1]
Part 1: The context: LAC trade and investment with China [p. 3]
Part 2: LAC firms in China: Firm strategies and typologies [p. 11]
Part 3: The opportunity and how to seize it [p. 23]

Accesos al documento:334.7 / EST-LAC / 2014
Documento Electrónico. texto completo. Si no pudo acceder haga click 
aqui
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*Cordero, M. (2014). Logística y facilitación del comercio entre 
la Comunidad del Caribe y Centroamérica. Santiago de Chile: 
CEPAL.

Autor:Cordero, Martha
Título:Logística y facilitación del comercio entre la Comunidad del Caribe 
y Centroamérica = Logistics and trade facilitation between CARICOM and 
Central America
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, julio de 2014 [31 p.]
Serie:Documento de Proyecto; 612
Temas:<FACILITACION DEL COMERCIO><RELACIONES 
COMERCIALES><NEGOCIACIONES COMERCIALES><ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION ECONOMICA><COOPERACION REGIONAL><BARRERAS 
COMERCIALES><CARIBBEAN COMMUNITY, CARICOM>
Geográficos:<CARIBE><AMERICA CENTRAL>

Resumen:El presente artículo tiene como objetivo analizar los avances y 
los retos en las relaciones comerciales entre la CARICOM y Centroamérica. 
En una primera parte, se destaca el aumento en la dinámica comercial 
entre ambas regiones, sus avances en materia de inversión, así como sus 
complementariedades económicas y sus acercamientos institucionales y 
de negociaciones comerciales. Seguidamente, se pone énfasis en los 
elementos que frenan una mayor dinámica comercial y de inversión entre 
la CARICOM y Centroamérica. Entre estos elementos se encuentran las 
altas protecciones arancelarias existentes en los países de la CARICOM, la 
baja disponibilidad de rutas de transporte y sus altos costos, la 
heterogeneidad en la política de concesión de visado, así como los costos 
relacionados con el comercio transfronterizo. Adicionalmente, se hace un 
somero acercamiento a la ayuda que estos países reciben para el comercio 
y el desarrollo, enfatizando en los proyectos relacionados con la 
facilitación del comercio. Ambas regiones tienen una potencialidad para 
beneficiarse mutuamente a través de una complementariedad económica, 
no obstante se requieren hacer avances conjuntos para atenuar los 
elementos que restringen su comercio.

Nota de contenido:
Resumen [p. 5]
I: Avances [p. 7]
    A: Características y dinámica comercial [p. 7]
    B: Acercamientos empresariales y de inversión [p. 9]
    C: Acercamientos diplomáticos y acuerdos comerciales [p. 11]
II: Elementos que frenan el comercio [p. 13]
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    A: Barreras arancelarias [p. 13]
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Resumen:The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is the 
agreement currently under consideration between the European Union and 
the United States. It has the objective of removing trade barriers, tariffs 
and other restrictions on economic exchange between the two formidable 
blocs. The plan is nothing new. In effect, it can be traced back to the 
beginning of the EU and its relations with the US. It has been the subject 
of discussions and research on both sides of the Atlantic. Today, the EU-US 
economic relationship accounts for more than 30 percent of global trade 
in goods and 40 percent of global trade in services. The two actors are 
each other's main trading partners for goods and services, and together 
they control the largest bilateral trade relationship in the world. The 
overall transatlantic workforce is estimated to be 15 million workers - 
about half in the US and half in the EU - who owe their jobs directly or 
indirectly to companies across the Atlantic. The two economies also 
provide each other with the most important source for foreign direct 
investment. In fact, the US invests three times more in Europe than in all 
of Asia combined. This volume studies the plan of the TTIP in depth and 
points out the impact on other regions of the world. It also discusses 
similar alliances made by the two partners.
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