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50 anos do Intal. Agroalimentos e 
bioeconomia: O potencial de uma nova 

fronteira produtiva

Como parte das atividades comemorativas dos seus 50 anos, o Instituto para a Integração da 
América Latina e do Caribe (Intal) está organizando em 2015, junto com o Instituto Interdisciplinar 
de Economia Política da Universidade de Buenos Aires (IIEP-BAIRES, UBA), uma série de quatro 
seminários internacionais com o eixo temático “Potencial produtivo e desempenho exportador 
regional – Políticas e estratégia comercial para a inserção externa”.[1] O terceiro deles, 
“Agroalimentos e bioeconomia: O potencial de uma nova fronteira produtiva”, foi realizado no dia 
27 de maio na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires (agenda).
O seminário foi uma excelente oportunidade para pensar na bioeconomia como uma “indústria 
verde” com enorme potencial para alguns países da América Latina. Destacou-se o salto na 
produção agroindustrial de vários países do Cone Sul a partir de uma grande transformação 
tecnológica com impactos positivos na economia. Nesse contexto, os especialistas ressaltaram que 
o campo deve ser considerado um setor de transformação e industrialização biológica com 
interações inovadoras em rede, em contraste com a ideia de “primário”, no sentido frequentemente 
utilizado. Quanto a isto, destacou-se a necessidade de convergência no Mercosul em políticas 
agrícolas e sanitárias, além da integração com o mundo por parte dos países da região em um 
sentido amplo, pela participação em negociações internacionais para o acesso a mercados, 
preferencialmente em conjunto, aproveitando que constituem os principais exportadores 
agropecuários. Ressaltou-se ainda a necessidade de facilitação do comércio e melhoras em 
infraestrutura e logística.

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

7  

Coluna de Análise

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39646308


A apresentação de Pedro Marcelo Arias se referiu, em primeiro lugar, às perspectivas agrícolas de 
médio prazo, assinalando que a elasticidade do preço da oferta agrícola é elevada e que o 
investimento responde significativamente a bons preços. Em comparação com anos anteriores, em 
2015 os preços das commodities agrícolas se encontram em níveis baixos e, olhando-se para o 
futuro, os fundamentos mostram um cenário de queda, com incerteza decorrente da possibilidade 
de fenômenos climáticos extremos, como consequência das mudanças climáticas. Além disso, no 
futuro o consumo e a produção adicional de carnes serão dominados pela aviária e também de 
pescado, principalmente devido ao desenvolvimento da aquicultura, que crescerá muito mais do 
que a pesca por captura. Em segundo lugar, ele descreveu os princípios do investimento agrícola 
responsável. Em terceiro, referiu-se à agricultura familiar e a relacionou com a redução da pobreza 
e com a segurança alimentar.
A apresentação de José Botafogo Gonçalves se concentrou na comparação entre experiências da 
Argentina e do Brasil para explorar as possibilidades reais de integração agropecuária no Mercosul, 
caracterizada historicamente pela existência de caminhos paralelos sem convergência. Em primeiro 
lugar, ele assinalou que o setor agropecuário foi o principal motor do crescimento e do 
desenvolvimento econômico nos dois países, que permitiu obter recursos externos e financiar a 
produção interna em outros setores. Em segundo, assinalou a adoção no passado de políticas de 
industrialização por substituição de importações (ISI), focadas no crescimento do mercado interno 
e nos altos níveis de proteção com certa rivalidade entre ambos os países: o Brasil, pela dimensão 
territorial e da sua população, tinha um maior desenvolvimento da indústria, enquanto a Argentina 

Na abertura do seminário, Daniel Heymann (diretor do IIEP) destacou a importância do assunto 
tratado sobre a sustentabilidade macroeconômica e o potencial de crescimento das economias da 
América Latina, enquanto Alejandro Ramos (economista sênior do Intal) ressaltou que a inserção 
internacional da região se enquadra em um contexto global de incerteza e interrogações. Depois 
das palavras iniciais, o seminário consistiu em dois painéis moderados por Ricardo Carciofi (IIEP). 
O primeiro se concentrou no panorama agrícola global e regional, integrado por Pedro Marcelo 
Arias (FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), José Botafogo 
Gonçalves (Cebri, Centro Brasileiro de Relações Internacionais) e Gonzalo Souto (especialista em 
temas agropecuários, Uruguai).
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temia a “invasão brasileira” de bens industriais e fornecia alguns produtos agropecuários como 
trigo e carne. Na atualidade, esse intercâmbio interindustrial ocorre com a China.
Em terceiro lugar, o expositor sublinhou o papel da incorporação de tecnologia no setor agrícola. 
No Brasil, a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a cooperação com 
o Japão, a ampliação da fronteira agrícola e a transferência de tecnologia da Argentina geraram 
uma revolução agrícola. Por sua vez, o setor na Argentina está mais desenvolvido e fez enormes 
progressos a partir da incorporação de ciência, tecnologia e gestão.
Em quarto lugar, destacou que nos dois países o setor industrial está perdendo competitividade e 
dinamismo porque o processo de crescimento para dentro não é sustentável, e ressaltou a 
necessidade de uma maior integração com a economia mundial e com as cadeias globais de valor.
Botafogo Gonçalves assinalou que a redução da participação da indústria no PIB no Brasil e a maior 
dependência das exportações de produtos agropecuários muitas vezes são chamadas de 
“primarização”. No entanto, mostrou haver pouco rigor nessa terminologia, já que a produção 
agrícola não é necessariamente “primária” porque ocorre, por exemplo, no âmbito de uma enorme 
transformação tecnológica do campo brasileiro. Em um contexto de crise global e industrial, as 
exportações de alimentos e produtos agropecuários têm sustentado as vendas externas do país. 
Uma característica peculiar do Brasil, ao contrário da Argentina, é que não houve intervenção do 
Estado nos mercados agrícolas e isto teve efeitos positivos. Botafogo Gonçalves concluiu com a 
necessidade de sair do paralelismo para a convergência por meio de uma agenda positiva bilateral 
entre países ou no Mercosul em:

• Políticas agrícolas e sanitárias;
• Incorporação de tecnologia e inovação na atividade agrícola;
• Investimento em logística;
• Negociações comerciais conjuntas de países do Cone Sul que podem levar a ganhos de 

eficiência;
• Eliminação da ideia de “primarização” e promoção da comercialização do produto agrícola 

industrial;
• “O Mercosul não é suficiente”, por isso é preciso modificar as ideias de integração regional 

com uma visão muito mais ampla, incorporando a América do Sul;
• Associação dos investimentos agrícolas com a produção de energia, baseando-se nas 

enormes potencialidades na produção de energias não renováveis.

Em síntese, insistiu na necessidade de reformular o Mercosul com dois pilares, o agrícola e o 
energético, com esforços conjuntos para garantir a produção de alimentos com sustentabilidade 
ambiental.
A apresentação de Gonzalo Souto se concentrou nas importantes transformações do setor 
agropecuário e agroindustrial no Uruguai nos últimos 25 anos, caracterizadas por aumentos na 
produção e na produtividade, pelas inovações e mudanças técnicas, e pela área semeada, que 
contrastam com o estancamento anterior (Gráfico 1). 
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Souto assinalou a mudança da composição e do destino das exportações: a perda de relevância dos 
produtos de origem animal (carne e couros), a menor participação do mercado europeu (crescem 
primeiramente o Mercosul e depois a Ásia). Na atualidade as vendas externas agroindustriais se 
encontram mais diversificadas, incluindo não só a pecuária (carne, lã, couros), mas principalmente 
o setor agrícola (soja, trigo, cevada, arroz) e o florestal (polpa de celulose e painéis). Alinhado com 
o dinamismo do PIB agropecuário, o preço da terra aumentou, foram desenvolvidos serviços 
relacionados com o campo (empreiteiros rurais, logística, assistência técnica) e cresceu o comércio 
internacional de agroquímicos (herbicidas, inseticidas, fungicidas, etc.). Aumentou a área 
destinada aos setores agrícola e florestal e à produção de cereais e oleaginosas. Cresceu também a 
produção, com um processo de concentração devido à necessidade de escalas mínimas. A produção 
de carne bovina teve um grande dinamismo durante a década de 1990 e atingiu um máximo de 
exportações em 2006.
Entre os fatores externos que motivaram esse impulso, Souto destacou a alta dos preços dos 
produtos básicos e os desenvolvimentos tecnológicos para a produção agropecuária. Entre os 
fatores internos, sublinhou o quadro de políticas adequado, que jogou a favor do ambiente de 
negócios; a disponibilidade de recursos naturais e humanos; a capacidade de infraestrutura ociosa 
disponível; e o investimento, a inovação e a mudança técnica. Em especial, ele assinalou que a 
orientação para a abertura e a desregulamentação da economia se manteve como política de 

Fonte: Apresentação de Gonzalo Souto durante o seminário.

Gráfico 1. Superfície anual de culturas no Uruguai

Hectares
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estado, com nuances entre as administrações. Neste sentido, destacou o papel da entrada no 
Mercosul como um enorme catalizador para o setor agropecuário agroindustrial, como também a 
desregulamentação no mercado de terras e a lei de promoção de investimentos. Outros elementos 
positivos foram uma política tributária neutra entre setores, destacando-se a proibição dos 
impostos às exportações, uma política sanitária bem-sucedida (em aftose, rastreabilidade), o 
projeto de um quadro regulatório para a biossegurança e a promoção do setor florestal. Entre os 
desafios sublinhou a apreciação real da moeda.
Entre os impactos positivos, Souto assinalou as mudanças na composição da produção 
agropecuária e na forma de produzir (aprendizagem da Argentina), nos modelos de negócios e nos 
tipos de empresa, e sobre o emprego nas cadeias agroindustriais, pelo aumento da demanda de 
serviços (insumos, financeiros, comerciais, empreiteiros, logística, assistência técnica). Entre os 
desafios, apontou os impactos da intensificação produtiva sobre o ambiente e as respostas de 
políticas implementadas, tais como os planos de uso e manejo de solos, e de gestão de resíduos. 
Finalmente, destacou que o desafio local face às perspectivas de um cenário externo menos 
favorável consiste em melhorar a competitividade, por meio do acesso e da diversificação de 
mercados, pela redução de custos internos (tipo de câmbio, combustíveis, salários), levando em 
conta a necessidade de qualificação de recursos humanos e de melhoras em infraestrutura viária e 
portuária.
O segundo painel se concentrou no potencial produtivo e na janela de oportunidade dos 
agroalimentos para a região, a cargo de Rodolfo Rossi (Associação Cadeia da Soja Argentina, 
ACSOJA), Martín Piñeiro (Comitê de Assuntos Agrários do Conselho Argentino das Relações 
Internacionais, Cari), Gustavo Idígoras (Agroindustria e Negociações Internacionais, FCA-UBA) e 
Roberto Bisang (IIEP).
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A apresentação de Rodolfo Rossi se referiu primeiro à competitividade da cadeia da soja na 
Argentina, baseada em um pacote tecnológico de ponta (com as melhores variedades adaptadas a 
diferentes zonas), indústria metalmecânica eficiente, sistemas de depósito temporários (silo-
bolsas), agricultura de precisão e plantio direto, que contribui para a redução da emissão de 
dióxido de carbono, e recursos humanos qualificados para as diversas etapas de produção. Ele 
sublinhou que a decolagem da produção de grãos teve um enorme impacto no interior do país, no 
emprego regional e nas rendas tributárias. Além disso, destacou que a agroindústria é moderna, 
eficiente e competitiva internacionalmente, está baseada em economias de escala, com uma 
hidrovia eficiente para o transporte e com diversificação produtiva. Em segundo lugar, apresentou 
os principais pontos fracos: capacidade da indústria de processamento subutilizada, a necessidade 
de melhores rodovias, insuficiente produção energética para as necessidades da cadeia, baixo 
financiamento, exclusão do regime de admissão temporária que facilitava o processamento da soja 
oriunda do Paraguai, desconhecimento dos benefícios do setor por parte da sociedade civil, e a 
necessidade de um marco regulatório sobre propriedade intelectual que fomente o investimento 
em sementes e biotecnologia. Em terceiro lugar, sublinhou entre as oportunidades o aumento da 
população mundial, a capacidade de contribuir para reduzir a desnutrição, a demanda sustentada 
de farinhas vegetais para a alimentação animal e a crescente demanda de biocombustíveis. Em 
quarto, mostrou entre as ameaças a degradação de solos por falta de rotação, por uma 
desproporção entre soja e milho, decorrente de fatores internos, como o Registro de Declarações 
Juramentadas de Vendas para o Exterior (ROE)[2] e impostos de exportação que desestimulam a 
exportação desse último cereal. Além disso, apontou a redução de competitividade por políticas 
tributárias e de comércio exterior, a perda de mercados pela não certificação de sustentabilidade 
(biocombustíveis), as barreiras tarifárias e não tarifárias (BNA) e a atomização da demanda em 
poucos atores.
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Com relação à produção e ao comércio internacional de soja, destacou, por um lado, a importância 
dos países do Mercosul e da Bolívia como exportadores mundiais, junto com os Estados Unidos. Por 
outro, ressaltou que existe a projeção de um aumento da demanda mundial, impulsionada pela 
China. De forma diferente da atitude utilizada com outros produtos (milho, trigo, arroz), o país 
asiático não está substituindo importações de grão de soja por produção interna, mas sim 
favorecendo a sua indústria oleaginosa, por meio de estímulos internos, tarifas e BNA.
Por sua vez, na Argentina a produção de soja cresceu significativamente (atingindo um recorde de 
60 milhões de toneladas em 2015), tanto pela maior superfície quanto por melhores rendimentos 
por aplicação da biotecnologia. A maior parte da produção é exportada com altos níveis de 
processamento, como farinha, óleo e biodiesel (Gráfico 2). Não obstante, enquanto nos Estados 
Unidos 46% da produção de soja se transforma em proteína animal (aviária, suína, bovina), no 
Brasil essa proporção alcança 26% e na Argentina apenas 4%. Um desafio importante é que quanto 
maior é o grau de processamento, também maiores são os entraves comerciais, como os impostos 
pela União Europeia no caso do biodiesel. Entre as principais preocupações para a cadeia se 
encontram a necessidade de uma melhor infraestrutura, a erosão da competitividade por maiores 
custos internos e a ausência do Mercosul nas negociações dos chamados “mega-acordos” 
comerciais.
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Nesse contexto, a adoção de princípios de soja responsável envolve boas práticas agronômicas 
para a sustentabilidade, questões trabalhistas e sociais. Por outro lado, para abastecer a demanda 
futura de carne aviária e suína exige-se maior produção de soja, e é fundamental o melhoramento 
genético e a biotecnologia. É necessário alcançar melhores rendimentos, utilizando menos insumos 
e terra. Por isso, são relevantes os eventos biotecnológicos de tolerância à seca, eficiência no uso 
da água, tolerância ao estresse térmico e a doenças. Nesse âmbito, os Estados Unidos lideram a 
propriedade dos novos genes de organismos geneticamente modificados (OGM) e os países que 
mais os adotam são os do Cone Sul. Do ponto de vista da demanda, a aprovação é lenta na UE e a 
China está apostando nos transgênicos, mas há barreiras administrativas até que o produto não 
seja aprovado no país de origem. 

Obs.: gráfico traduzido. Fonte: Apresentação de Rodolfo Rossi durante o seminário .

Gráfico 2. Destino da produção de soja argentina

2014. Em milhões de toneladas e em %
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A apresentação de Martín Piñeiro destacou em primeiro lugar o extraordinário crescimento da 
produção agropecuária argentina, assinalando a incorporação de tecnologia e a enorme 
transformação produtiva, com uma mudança no modelo de negócios, e empresários agropecuários 
tecnificados, modernos e qualificados. Ele se concentrou na definição da bioeconomia, ou 
“indústria verde”, como a plena utilização de recursos e processos biológicos para a produção de 
bens e serviços. Sublinhou que existem cinco fontes de crescimento:

1. Intensificação sustentável;
2. Expansão da fronteira agrícola: incorporação de terras e uso de água de irrigação;
3. Agregação de valor;
4. Usos não alimentares: biocombustíveis, plásticos, medicamentos;
5. Produção de insumos e indústrias fornecedoras para a produção agropecuária: 

biotecnologia, maquinaria agrícola, químicos.

Nesse sentido, a bioeconomia aparece como um setor amplo e complexo com grande potencial e 
que oferece enormes oportunidades, embora tenha alguns obstáculos na Argentina. Em primeiro 
lugar, Piñeiro assinalou a necessidade de uma mudança cultural para reconhecer a bioeconomia 
como setor com potencial para instrumento de desenvolvimento. Mostrou a elevada desproteção 
que existe na Argentina em comparação com outros países (Gráfico 3). O índice de proteção efetiva 
(PSE, produt support estimate) é -43%, demonstrando que é muito competitiva por um lado, e que, 
por outro, é insustentável com a queda de preços internacionais, evidente em um setor em crise, 
que enfrenta problemas como o estancamento da área semeada e da produção, o grande 
endividamento e a possível incapacidade de pagamento de dívidas. Por que a Argentina tem essas 
políticas? Elas se originam na ISI, que limitou as compras externas para proteger a indústria não 
competitiva internacionalmente e se baseiam em uma concepção de desenvolvimento econômico 
associado ao desenvolvimento industrial. No entanto, é necessário criar uma estratégia de 
desenvolvimento diferente, deslocando-se para as indústrias intensivas em conhecimento, como a 
biotecnologia. Um modelo interessante é o da Finlândia com indústrias derivadas a partir da 
madeira, polpa e maquinaria para a indústria florestal.
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Em segundo lugar, ele se centrou na inserção internacional e nas negociações comerciais, da 
perspectiva da bioeconomia. Destacou o enfraquecimento do multilateralismo e o auge de 
regionalismo, no qual o Mercosul participa de maneira muito limitada. Os acordos não são 
necessários para exportar commodities, mas sim para exportar produtos processados, que exigem 
negociações sobre sanidade e qualidade, não só mediante redução de tarifas.
Em terceiro lugar, destacou que, dada a dimensão da Argentina, não convém ao país negociar 
sozinho, mas sim se associar com os países do Mercosul, com produções e interesses semelhantes. 
Sublinhou que os quatro membros fundadores juntos constituem o primeiro ou o segundo 
exportador de vários produtos agroindustriais (o principal exportador de carne bovina, carne 
aviária, soja, óleo de soja, farinhas de oleaginosas, açúcar, café, entre outros, e o segundo de 
preparações de carnes, amendoim, óleo de girassol e milho) – o que lhes dá um enorme poder de 
negociação, que se encontra subutilizado. Para o aproveitamento desse potencial é necessária a 
harmonização de padrões sanitários, facilitação do comércio e melhoras de infraestrutura física 
para o intercâmbio intrarregional. 

Obs.: gráfico traduzido. Fonte: Apresentação de Martín Piñeiro durante o seminário baseado 
em Regúnaga e Tejeda Rodríguez  (2015) e Malarín (2012).

Gráfico 3. Apoio estimado ao produtor agropecuário em países 
selecionados

2011, % das rendas brutas do setor

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

  16

Coluna de Análise



Piñeiro concluiu que a estratégia de desenvolvimento deve incluir a integração com o mundo, já 
que a etapa de crescimento para dentro está esgotada. Pela própria transformação global, a 
tecnologia exige mercados grandes, modernização e setores com competitividade internacional.
A apresentação de Gustavo Idígoras se concentrou na agroindústria e nas negociações 
internacionais. Entre as diversas forças impulsionadoras e os distintos atores do cenário 
internacional multipolar, destacou o eixo Estados Unidos-China. Face ao estancamento das 
negociações no âmbito da OMC e ao avanço das negociações dos mega-acordos, ele sublinhou a 
necessidade de uma mudança de estratégia da Argentina. Além disso, dada a importância dos 
varejistas como novo ator no mercado mundial de alimentos, exortou a não só negociar entre 
Estados, mas também a considerar os padrões privados, que costumam ser mais exigentes do que 
as normas negociadas em acordos regionais ou multilaterais. Destacou que a bioeconomia constitui 
uma oportunidade que deve ser aproveitada, mas que implica quatro desafios relacionados com a 
“intensificação sustentável” (Gráfico 4).

1. Biotecnologia: Importância do âmbito regulatório de reconhecimento da propriedade 
intelectual (transgênese e outras).

2. Sanidade e inocuidade: A presença de antibióticos ou contaminantes dificulta o acesso a 
mercados, e a capacidade da Argentina e do Mercosul para se adequarem a isso é baixa.

3. Mitigação e adaptação às mudanças climáticas: Os efeitos da agricultura, pecuária e práticas 
posteriores de processamento são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa 
(GEE) do Mercosul, e podem ser afetadas ante um novo acordo de objetivos de redução de 
emissões. Para entrar no mercado verde mundial exigem-se políticas públicas e empresariais 
de redução de emissões. A vantagem é que as nossas práticas agrícolas são sustentáveis.

4. Biocombustíveis: A Argentina tem uma enorme capacidade produtiva.

Finalmente, o acesso a mercados é uma variável independente: o setor privado não pode defini-lo, 
mas sim influenciá-lo. No âmbito da integração regional é onde há mais potencial de negociação, e 
a ênfase deve estar no desenvolvimento de bens e serviços agroindustriais para a exportação.
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A palestra de Roberto Bisang teve como foco a revolução inédita gerada pelo campo na história 
argentina, que ele denomina “schumpeteriana”, e que por meio de mudanças técnicas somou 
exportações que deslocaram a restrição externa da economia. No passado recente, o plantio direto 
e os OGMs permitiram um salto na produção agrícola, com uma enorme velocidade de difusão 
tecnológica. No entanto, mais recentemente as rendas monetárias caíram pelo estancamento nas 
da produção e pela queda dos preços internacionais. Para o futuro, há incerteza no setor partindo 
de uma situação de maturidade tecnológica, com uma condição financeira de curto prazo apertada.
Existem dois modelos de negócio agrícola: por contrato e com terra própria. O primeiro enfrenta o 
problema de o preço dos arrendamentos e de alguns insumos aumentarem mais do que a 
produtividade no contexto atual de queda de preços, o que reduz a margem. O segundo enfrenta o 
problema de como avançar em superfície. Os dois modelos enfrentam a maior pressão tributária e a 
queda de preços internacionais. Deve-se considerar que esse tipo de agricultura se torna complexa, 
porque as ervas daninhas e os insetos se tornam resistentes, o clima muda e a terra é finita. 
Olhando para o futuro, é possível pensar em algumas alternativas. Uma delas consiste em afinar o 
modelo de agricultura por contrato, buscando o tamanho ótimo considerando a grande disparidade 
de rendimentos. Outra possibilidade é agregar valor aos grãos, tanto em um modelo industrial 
tradicional (grande planta de extração ou moenda) como em um modelo de valor em origem 

Obs.: gráfico traduzido. Fonte: Apresentação de Gustavo Idígoras durante o seminário.

Gráfico 4. Novas áreas do agronegócio
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[1] Este texto foi elaborado pela consultora do BID Rosario Campos. 
[2] O Registro de Declarações Juramentadas de Vendas para o Exterior (ROE) consiste em uma restrição às 
quantidades exportadas de milho e trigo, entre outros produtos agropecuários.

(extrusão realizada pelo próprio produtor agropecuário, feedlot). Nesse contexto, um passo adiante 
consiste em deixar de pensar o campo como gerador de divisas para um setor industrial que as 
exige, mas sim na bioeconomia como um próprio setor agroindustrial, baseado na transformação e 
na industrialização biológica – por exemplo, as sementes são bens de capital biológico. 
Finalmente, é importante pensar em um segundo salto tecnológico, com uma agricultura muito 
mais precisa, com dosagem variável de herbicidas, promotores de crescimento, com sofisticação 
biológica. Os elementos comuns dessas alternativas são a ciência, a tecnologia e a inovação 
envolvidas no processo, com um jogo com cada vez mais jogadores. São colocadas algumas 
interrogações a respeito do futuro.

1. É possível crescer ampliando a fronteira agrícola? Isto é relativamente limitado, pode exigir 
muitos anos e há problemas de infraestrutura. É mais provável uma maior produção por 
incorporação de tecnologia.

2. Quanto se pode pedir da tecnologia? O aumento em rendimento é fenomenal, as sementes 
são cada vez mais complexas, e os processos de implantação também. Quanto é possível 
aumentar a produtividade? É necessária a cooperação entre o setor público e o privado para 
otimizar o potencial da tecnologia: o setor privado identifica mais rapidamente as 
oportunidades e exige políticas públicas apropriadas.

3. O campo responde a preços? Sim, observa-se especialmente quando há intervenção de 
mercados: a quantidade produzida de trigo é subótima, em resposta ao ROE e impostos às 
exportações, que geram capacidade instalada ociosa. O produtor agropecuário não responde 
a preços, mas sim a rentabilidade, que também envolve os custos mais inflexíveis à baixa 
quando caem os preços internacionais.

4. O que se pode esperar dos novos preços relativos? Efeitos negativos dos impostos às 
exportações e do ROE: se fossem eliminados, existiria um reequilíbrio interno do jogo de 
preços e atividades relativas, permitindo o modelo de rotação (milho) e a cultura dupla 
(trigo-soja).

5. Temporalidade nas reações que não são de menor importância no resultado final do jogo.

A seguir, o vídeo do evento.
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Relações Cuba-América Latina e Caribe. 
Uma nova era?

Em dezembro de 2014, os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raúl Castro, 
anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, interrompidas há 
mais de meio século, e o início de um diálogo para normalizar o relacionamento.[1] Entre outros 
aspectos, esse processo incluiria a flexibilização das restrições comerciais e ao turismo (veja Carta 
Mensal INTAL N° 220). A primeira reunião entre os dois presidentes foi realizada no âmbito da 7ª 
Cúpula das Américas (veja Carta Mensal INTAL N° 224).
Embora simultaneamente tenham começado a se tornar efetivas as relações de Cuba com outros 
sócios – entre eles a União Europeia e vários países da América Latina e do Caribe (ALC) –, a 
relação entre a ilha e o restante da região foi muito ativa durante a última década, particularmente 
quanto ao comércio exterior. O objetivo desta matéria é apresentar um panorama geral sobre o 
comércio internacional de Cuba e, em especial, seus vínculos com a ALC na atualidade e para o 
futuro.

O processo de abertura e a importância do setor externo

Como em toda economia pequena, o setor externo sempre teve grande relevância para Cuba, com 
destaque para as relações de comércio e investimentos com os Estados Unidos até o final dos anos 
50, com a União Soviética até a dissolução desta, e com a Venezuela durante a última década.
O recente anúncio da aproximação com os Estados Unidos faz parte de um processo gradual de 
reformas iniciado por Cuba há três décadas e aprofundado durante o “período especial”, como é 
conhecida a profunda crise econômica que a ilha atravessou após o fim da União Soviética. Nesse 
contexto, foram implementadas medidas como a abertura aos investimentos estrangeiros diretos e 
ao turismo, a despenalização da posse de divisas, o decreto-lei sobre zonas francas, a 
reorganização do sistema bancário, a introdução do peso conversível, o decreto-lei sobre o 
exercício de trabalho por conta própria e a modificação da lei tarifária.
Posteriormente, a crise internacional de 2009 e algumas catástrofes naturais motivaram novas 
mudanças, como a criação de certas formas de propriedade privada (empresas não estatais, posse 
legal da terra), a ampliação da lei de trabalho por conta própria, instrumentos para promover o 
acesso ao sistema financeiro para empreendedores não estatais, a criação de um sistema de 
comércio atacadista, etc.

Características gerais do comércio cubano

Entre 2005 e 2013, as exportações de bens e serviços de Cuba cresceram com um ritmo anual 
acumulativo (a.a.) médio de 8,9%, e as importações 8,2% (Gráfico 1). As vendas externas somavam 
US$ 18,6 bilhões e as compras do exterior, US$ 17,1 bilhões em 2013. É importante mencionar que 
Cuba tem um déficit significativo no comércio de bens (US$ 9,2 bilhões em 2013), que durante a 
última década foi equilibrado total ou parcialmente por um amplo excedente no comércio de 
serviços (US$ 10,7 bilhões em 2013).
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Historicamente Cuba foi exportadora de matérias-primas e derivados como níquel, açúcar, fumo, 
rum, pescado, legumes e frutas, aos quais se deve acrescentar um esforço de diversificação 
significativo em produtos farmacêuticos que nos dias atuais, inclusive, superam algumas 
mercadorias tradicionais (Gráfico 2). Além disso, no âmbito do processo de abertura mencionado 
ganharam importância as vendas externas de serviços, que na atualidade representam mais do que 
o dobro das de mercadorias (US$ 13 bilhões e US$ 5,6 bilhões em 2013, respectivamente). 
Destacam-se as exportações de serviços profissionais qualificados (principalmente serviços 
médicos) e o turismo. No caso das importações, predominam as de bens – especialmente insumos 
intermediários -, com destaque para as compras externas de combustíveis e alimentos. 

Em dezembro de 2014, os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raúl Castro, 
anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, interrompidas há 
mais de meio século, e o início de um diálogo para normalizar o relacionamento.[1] Entre outros 
aspectos, esse processo incluiria a flexibilização das restrições comerciais e ao turismo (veja Carta 
Mensal INTAL N° 220). A primeira reunião entre os dois presidentes foi realizada no âmbito da 7ª 
Cúpula das Américas (veja Carta Mensal INTAL N° 224).
Embora simultaneamente tenham começado a se tornar efetivas as relações de Cuba com outros 
sócios – entre eles a União Europeia e vários países da América Latina e do Caribe (ALC) –, a 
relação entre a ilha e o restante da região foi muito ativa durante a última década, particularmente 
quanto ao comércio exterior. O objetivo desta matéria é apresentar um panorama geral sobre o 
comércio internacional de Cuba e, em especial, seus vínculos com a ALC na atualidade e para o 
futuro.

O processo de abertura e a importância do setor externo

Como em toda economia pequena, o setor externo sempre teve grande relevância para Cuba, com 
destaque para as relações de comércio e investimentos com os Estados Unidos até o final dos anos 
50, com a União Soviética até a dissolução desta, e com a Venezuela durante a última década.
O recente anúncio da aproximação com os Estados Unidos faz parte de um processo gradual de 
reformas iniciado por Cuba há três décadas e aprofundado durante o “período especial”, como é 
conhecida a profunda crise econômica que a ilha atravessou após o fim da União Soviética. Nesse 
contexto, foram implementadas medidas como a abertura aos investimentos estrangeiros diretos e 
ao turismo, a despenalização da posse de divisas, o decreto-lei sobre zonas francas, a 
reorganização do sistema bancário, a introdução do peso conversível, o decreto-lei sobre o 
exercício de trabalho por conta própria e a modificação da lei tarifária.
Posteriormente, a crise internacional de 2009 e algumas catástrofes naturais motivaram novas 
mudanças, como a criação de certas formas de propriedade privada (empresas não estatais, posse 
legal da terra), a ampliação da lei de trabalho por conta própria, instrumentos para promover o 
acesso ao sistema financeiro para empreendedores não estatais, a criação de um sistema de 
comércio atacadista, etc.

Características gerais do comércio cubano

Entre 2005 e 2013, as exportações de bens e serviços de Cuba cresceram com um ritmo anual 
acumulativo (a.a.) médio de 8,9%, e as importações 8,2% (Gráfico 1). As vendas externas somavam 
US$ 18,6 bilhões e as compras do exterior, US$ 17,1 bilhões em 2013. É importante mencionar que 
Cuba tem um déficit significativo no comércio de bens (US$ 9,2 bilhões em 2013), que durante a 
última década foi equilibrado total ou parcialmente por um amplo excedente no comércio de 
serviços (US$ 10,7 bilhões em 2013).

US$ bilhões 

Gráfico 1. Cuba: Comércio de bens e serviços*

US$ bilhões 
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Cuba é membro do sistema multilateral do comércio desde sua criação: integra o Acordo Geral 
sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT, sigla em inglês)[2] desde 1948, e sua sucessora, a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), desde 1995. Lá participa de diversos grupos de 
negociação: o de países da África, do Caribe e do Pacífico (ACP),[3] o G-90,[4] os das economias 
pequenas e vulneráveis em matéria de agricultura e normas, o G-20[5] e o G-33,[6] entre outros. No 
sistema de solução de controvérsias da OMC só apresentou uma reclamação contra a Austrália 
pelas indicações geográficas relativas ao fumo e nunca foi acionada pelos demais membros. 
Apresentou-se como terceiro interessado em 18 oportunidades, seis das quais envolviam países da 
ALC como reclamantes ou como acionados, em temas relacionados com seus principais produtos de 
exportação (fumo e açúcar, entre outros).[7] Conta com diversos acordos comerciais preferenciais 
com países da ALC e outros extrarregionais com economias da África e do Oriente Médio.[8]

Comércio de bens e serviços de Cuba com a ALC

A ALC é um sócio de relevância para Cuba, representando mais da metade das exportações de bens 
e 45,7% das importações, principalmente pelo vínculo com a Venezuela. O país é o primeiro sócio 
em nível mundial da ilha: absorve 42,9% das exportações de bens e é a origem de um terço das 
importações (Gráfico 3).
Embora não existam dados específicos, o Sela (2013) aponta que as principais vendas cubanas 

Fonte: Elaboração própria com dados do Escritório Nacional de Estatística (ONE, sigla em 
espanhol ).

Gráfico 2. Composição do comércio de bens de Cuba

Como % do total. Dados de 2013

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

  22

Coluna de Análise



Além disso, junto com o Brasil, a Venezuela é uma das principais fontes de financiamento para os 
investimentos em infraestrutura petroleira e de transporte. Outros países da região são importantes 
para o turismo, destacando-se os visitantes oriundos do México, Peru, Argentina, Chile e Colômbia, 
depois do Canadá e de países europeus.
Excluindo a Venezuela, as principais vendas cubanas de bens para a ALC são compostas de 
produtos médicos e farmacêuticos, óleos de petróleo, ferro e aço não ligado e charutos. Nas 
importações do restante da ALC destacam-se os produtos agropecuários: milho, produtos do 
complexo da soja, alimentos para animais, arroz, leite e carne aviária, originários principalmente 
do Brasil, México e Argentina.
Cuba participa de diversos esquemas de integração na ALC: é membro da Organização de Estados 
Americanos (OEA), da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), do Sistema 

para a Venezuela nos últimos anos incluíram serviços profissionais, produtos médicos e 
farmacêuticos, assim como navios de carga multipropósito para a Marinha do país sul-americano. 
Em contrapartida, Cuba importa da Venezuela petróleo e derivados, com financiamento em 
condições preferenciais, tal qual outros países do Petrocaribe. Deve-se ressaltar que apenas uma 
parte das importações de combustíveis se destina ao mercado cubano: o excedente é refinado e 
exportado, com destaque para as vendas de óleos de petróleo para a República Dominicana, que a 
tornam um dos destinos mais importantes da região.

Fonte: Elaboração própria com dados do Escritório Nacional de Estatística (ONE, sigla em 
espanhol).

Gráfico 3. Principais sócios comerciais de Cuba (mercadorias)

Países e regiões selecionadas. Como % do total. Dados de 2013
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Econômico Latino-Americano (Sela), da Associação de Estados do Caribe (AEC), da Associação 
Latino-Americana de Integração (Aladi) e da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América 
(Alba-TCP).[9]
Cuba conta com diversos acordos de preferências comerciais com a região, alguns dos quais 
incluem também regulação sobre barreiras não tarifárias, normas sanitárias e fitossanitárias, 
normas técnicas e investimentos, entre outras. Destacam-se dois acordos plurilaterais com a 
Comunidade do Caribe (Caricom) e com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), assim como os de 
alcance parcial com a Venezuela, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua e 
Peru.
No âmbito desses acordos, alguns produtos da ALC entram em Cuba com condições preferenciais. 
As importações dos demais países do mundo estão sujeitas a uma tarifa média de 10,3%, 
correspondendo os maiores níveis aplicados a certos produtos agropecuários (bebidas e fumo, 
açúcar e confeitaria, café e chá, e lácteos) e a algumas manufaturas, principalmente intensivas em 
trabalho (confecções, couro e calçado, produtos de confecção e maquinaria elétrica).[10]

As relações de Cuba com a ALC olhando para o futuro

O restabelecimento das relações de Cuba com os Estados Unidos poderia ter impacto nos demais 
países da ALC, embora ainda seja difícil prever os efeitos, já que a aproximação entre os dois 
países será lenta.
Por um lado, o anúncio dos presidentes Obama e Castro motivou um maior dinamismo dos vínculos 
de Cuba com outros países, entre eles vários da ALC. Entre os avanços recentes cabe destacar:

• El Salvador: Assinatura de um acordo de cooperação bilateral em abril com o objetivo de 
impulsionar suas relações na área do comércio e do investimento.

• México: Estabelecimento de negociações para discutir a fronteira marítima não resolvida no 
Golfo do México e entrada em vigor do tratado sobre extradição entre México e Cuba, 
assinado em 2013.

• Nicarágua: Início das negociações para a implementação do acordo de alcance parcial que 
entrou em vigência em fevereiro.

• Peru: Intenção de dinamizar o Acordo de Complementação Econômica (ACE) N°50.

Por outro lado, o restabelecimento dos vínculos econômicos com os Estados Unidos poderia 
impactar as exportações e os investimentos da ALC. Em primeiro lugar, com respeito às vendas da 
região para Cuba, deve-se mencionar que muitos dos principais produtos exportados já têm 
concorrência americana. Isso se deve ao fato de em 2000 os Estados Unidos terem aprovado uma 
emenda à lei que regula as sanções comerciais para Cuba, mediante a qual permitiu a exportação 
de alimentos para esse país. Inicialmente, a importação deveria ser paga em dinheiro vivo antes do 
embarque dos alimentos, mas a partir de 2009 se permitiu postergar o pagamento até que a carga 
chegasse a um porto cubano. Nesse contexto, os Estados Unidos se transformaram na principal 
origem das importações de alimentos de Cuba, favorecidos pela proximidade, pelos baixos custos 
de transporte e pela qualidade dos produtos. Entre as compras aos Estados Unidos destacam-se 
soja, frango congelado, milho, carne de porco congelada, trigo e feijão (Sela, 2013). No entanto, a 
flexibilização das restrições poderia ampliar ainda mais a participação dos Estados Unidos no 
mercado cubano, em detrimento das vendas de outros países latino-americanos. No caso dos 

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

  24

Coluna de Análise



[1] Este texto foi elaborado pelas consultoras do BID Linda Curran e Romina Gayá.
[2] O texto do GATT de 1947 foi acordado em uma conferência realizada em Havana.
[3] Países da ACP que têm preferências tarifárias da União Europeia.
[4] ACP + Grupo Africano + Países Menos Adiantados.
[5] Países que reclamam reformas agrícolas nos países desenvolvidos. Não confundir com o G-20 que reúne 
autoridades das principais economias do mundo.
[6] “Amigos dos produtos especiais da agricultura”: grupo de países em desenvolvimento que buscam 
realizar reformas limitadas em sua agricultura.
[7] Fonte: OMC.
[8] África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, República do Congo, 
Egito, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, República da Guiné, Iêmen, Irã, Iraque, Líbano, Mali, 
Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Qatar, Seychelles, Síria, Tanzânia, Tunísia, Uganda, Zâmbia e 
Zimbábue.
[9] Sela (2013).
[10] Fonte: OMC. Dados de 2013.

demais produtos, a ameaça corresponde às manufaturas, principalmente os derivados de petróleo. 
Deve-se mencionar, não obstante, que por enquanto os Estados Unidos não constituiriam um risco 
para as vendas de petróleo cru, já que esse país não permite a exportação do produto.
Em segundo lugar, alguns países da ALC poderiam sofrer uma redução de suas exportações de 
serviços como consequência do desvio para Cuba de turismo norte-americano. Isso é 
especialmente relevante para os países que concorrem no segmento relativamente padronizado de 
turismo de praia com tudo incluído (all inclusive), assim como os que oferecem serviços 
diferenciados, como o turismo médico. As maiores ameaças correspondem ao Caribe e, em menor 
escala, à América Central.
Em terceiro, com os Estados Unidos permitindo os fluxos de capital para Cuba, alguns 
investimentos norte-americanos no restante da ALC poderiam ser desviados. De qualquer forma, a 
aproximação da ilha com esse país também pode oferecer oportunidades para as empresas latino-
americanas, seja para o desenvolvimento de novos investimentos ou para um melhor 
aproveitamento dos existentes.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Estados Unidos e Cuba normalizam relações”, em: Carta Mensal INTAL N° 220, 

dezembro de 2014.
• BID-INTAL. “Sétima Cúpula das Américas”, em: Carta Mensal INTAL N° 224, abril de 2015.
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Macrorrodada de Negócios da Aliança do 
Pacífico 

Nos dias 17 e 18 de junho foi realizada em Paracas, Peru, a 3ª Macrorrodada de Negócios da 
Aliança do Pacífico. Com a presença das agências de promoção comercial e de quase 800 
empresas exportadoras e importadoras dos quatro países da iniciativa, o encontro buscou fomentar 
o intercâmbio intrarregional. Participaram empresas de setores identificados com maior potencial 
de comércio e integração produtiva, como os de produtos alimentícios, peças de vestuário, 
manufaturas e serviços.
O país convidado foi a China, a fim de promover o intercâmbio extrarregional da iniciativa, com 
ênfase na região Ásia-Pacífico.
No dia 18 de junho também foi realizado um seminário com a participação de representantes do 
governo do México, que exerce a presidência pro tempore, e do Panamá, país observador. O 
objetivo foi analisar questões centrais da Aliança do Pacífico e a possibilidade de incorporação do 
Panamá como membro pleno.

Aliança do Pacífico
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Peru e Honduras assinam Tratado de Livre 
Comércio bilateral

O Peru e Honduras anunciaram no dia 29 de maio a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre 
os dois países. As negociações para o acordo tinham começado em 2010 entre o Peru e a Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala e Panamá. Estas negociações, embora tivessem um caráter 
bilateral, eram conduzidas em conjunto.
Em 2011 as negociações entre Honduras e o Peru foram paralisadas por diferenças em questões de 
acesso a mercados, regras de origem e compras públicas. Estes conflitos foram superados em 2014, 
quando recomeçaram as negociações que terminaram em maio.
Com a assinatura do TLC, Honduras cumpre com o requisito de ter um tratado com todos os 
membros da Aliança do Pacífico e poderia começar a negociar sua entrada no bloco. Honduras tem 
acordos com o Chile desde 2008, com a Colômbia desde 2010 e com o México desde 2013.
O TLC também favorece a política de comércio exterior do Peru de aproximação com a América 
Central. O país mantém TLCs com o Panamá, Costa Rica e Guatemala.
O intercâmbio comercial entre o Peru e Honduras é muito pequeno: as exportações peruanas para 
Honduras foram de apenas US$ 47 milhões em 2014. Entre os produtos vendidos, 92% 
correspondem a exportações não tradicionais, como alimentos para animais, lâminas de plástico, 
pré-fôrmas plásticas, caixas e embalagens de papelão, uvas frescas, livros e folhetos impressos, 
folhas de alumínio, artigos de higiene para bebês, cadernos de papel e papelão. As compras feitas a 
Honduras foram de aproximadamente US$ 8 milhões, com destaque para artigos para a construção, 
ferro e aço, além de peças de vestuário, tampas coroa de metal, escovas e pincéis, e fios.

América Central
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Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Tratado de Livre Comercio América Central – Peru: Minirrodada de 
Negociações”, em: Carta Mensal INTAL N° 176, abril de 2011.

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

• BID-INTAL. “Honduras reata negociações de um TLC com Peru”, em: Carta Mensal INTAL N° 
212, abril de 2014.

• BID-INTAL. “Peru e Honduras tentam fechar acordo comercial”, em: Carta Mensal INTAL N
°216, agosto de 2014.

Fonte: MinceTur.

Gráfico 1: Comércio do Peru com Honduras

Em milhões de US$
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O BID participa de projetos para facilitar o 
comércio na Mesoamérica

Com a intenção de melhorar a segurança e a eficiência da mobilidade de pessoas e de bens na 
América Central, os países da Mesoamérica (Belize, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana) estabeleceram em 25 de maio 
passado um Sistema de Informação Geográfica (SIG). O Sistema faz o mapeamento de rodovias 
entre os dez países da região e mostra quais são as estradas mais seguras, com o objetivo de 
facilitar o comércio e promover o turismo entre os mesmos. O projeto contou com o apoio técnico 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe das Nações Unidas (Cepal), e com a colaboração da Secretaria de Integração 
Econômica Centro-Americana (Sieca).
Nos dias 4 e 5 de junho, o BID e o Centro de Inovação e Pesquisa Logística Georgia Tech Panamá 
realizaram um workshop destinado a estabelecer as bases do futuro Observatório Mesoamericano 
de Transporte de Carga e Logística.
Em dezembro de 2011 o BID aprovou uma cooperação para o Observatório Subregional 
Mesoamericano de Transporte de Carga e Logística. Este é um bem público regional que busca 
cobrir as necessidades de informação e análise sobre o transporte de cargas e a logística nesses 
países.
A criação do Observatório tem como objetivo melhorar a qualidade das informações disponíveis 
entre usuários e fornecedores dos setores público e privado; preencher a lacuna de informações e 
de análise sobre o transporte de cargas e a logística; e contribuir para aumentar a competitividade 
internacional por meio da melhora da eficiência e do desempenho do transporte e da logística de 
cargas.
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Equador e Colômbia implementam sistema 
TIM com apoio do BID

Com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Colômbia e o Equador 
colocaram em funcionamento o Trânsito Internacional de Mercadorias (TIM) para facilitar o 
comércio entre os dois países. O sistema foi implementado na fronteira Tulcán–Ipiales para 
facilitar o comércio entre ambos os países. Trabalharam nesta iniciativa o Departamento de 
Impostos e Alfândegas (Dian) da Colômbia, o Serviço Nacional de Alfândegas do Equador (Senae) e 
os Ministérios de Comércio dos dois países, assim como outras entidades públicas e privadas 
vinculadas ao controle integrado em fronteira.
O TIM consiste em uma plataforma tecnológica que homologa os procedimentos alfandegários 
entre os países, e deverá reduzir em 80% o tempo gasto com os procedimentos para o comércio 
exterior.
Este sistema está funcionando com sucesso ao longo dos 3.200 km do Corredor Pacífico, de 
Puebla, no México, até o Panamá, no cruzamento de sete países (México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá) e seis fronteiras, e constitui o principal instrumento de 
facilitação comercial, controle alfandegário e segurança em fronteiras na América Central.
A Colômbia e o Equador são os primeiros países da América do Sul a adotar o TIM. A intenção é, a 
médio prazo, estendê-lo aos demais países andinos.

Para mais informações, acesse Sistema TIM Andino para Colômbia e Equador.

Texto sobre o assunto: 
• BID-INTAL. “BID apoia implementação do Trânsito de Mercadorias na América Central”, em: 

Carta Mensal N° 186, fevereiro de 2012.

Comunidade Andina
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Sistema de Pagamentos em Moeda Local 
entre Argentina e Uruguai

Os presidentes dos Bancos Centrais da Argentina e do Uruguai acordaram no dia 5 de junho a 
criação de um Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) com base na carta de intenções 
assinada em 2012. Este esquema permitirá às pessoas físicas e jurídicas da Argentina e do Uruguai 
realizar pagamentos e recebimentos em suas respectivas moedas nas operações de comércio de 
mercadorias e serviços, nas despesas relacionadas, aposentadorias, pensões e remessas. O SML, 
cujo uso será opcional e complementar aos sistemas de pagamentos existentes, busca reduzir os 
custos de transação e os prazos para o processamento de operações, assim como promover a 
inclusão financeira.
O SML entre a Argentina e o Uruguai tem por base a Decisão N° 25/07 do Conselho do Mercado 
Comum (CMC), que estabeleceu o marco para o SML no Mercosul, o qual é regido por acordos 
bilaterais entre os países-membros (Esquema 1). A Argentina e o Uruguai têm SML com o Brasil: o 
primeiro começou a operar em outubro de 2008. O uso do SML nas exportações do Brasil para a 
Argentina aumentou no âmbito das restrições à aquisição de divisas neste último país, e desde 
2012 representa entre 6% e 7% das importações argentinas de bens do Brasil. Diferentemente, no 
sentido oposto o uso do SML foi mais limitado: em 2014 foi equivalente a 0,02% das compras 
brasileiras da Argentina. O SML entre o Uruguai e o Brasil começou a operar em dezembro de 
2014. 

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

Economia (Argentina). MF: Ministério da Fazenda (Brasil), Fonte: Elaboração própria com base 
no BCU.

Gráfico 1. Cronologia do Sistema de Pagamentos em Moeda Local no 
Mercosul
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Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. “Países da América Latina exploram alternativas para impulsionar o comércio em 

moedas locais”, em: Carta Mensal INTAL N° 153, abril de 2009.
• BID-INTAL. “37ª Reunião do Conselho do Mercado Comum”, em: Carta Mensal INTAL N° 156, 

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

INTAL N° 157, agosto de 2009.
• BID-INTAL. “Acordos bilaterais Argentina-Brasil e evolução do Sistema de Pagamentos em 

Moeda Local”, em: Carta Mensal INTAL N° 160, novembro de 2009.
• BID-INTAL. “Sistema de Pagamentos em Moeda Local no Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL 

N° 175. Março de 2011.
• BID-INTAL. “Novidades na agenda comercial do Mercosul”, em: Carta Mensal INTAL N° 200, 

abril de 2013.
• BID-INTAL. “Desafios e iniciativas para a inserção internacional das PMEs na região”, em: 

Carta Mensal INTAL N° 202, junho de 2013.
• BID-INTAL. “Sistema de pagamentos em moeda local Brasil-Uruguai e swap Argentina-

China”, em: Carta Mensal INTAL N° 219, novembro de 2014.
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0,04%
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0,02%

3.353 403,8%

Fonte: Elaboração própria com dados do BCB.

Quadro 1. Uso do SML entre Argentina e Brasil

Quantidade de transações e participação em fluxos bilaterais de mercadorias
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Corredores Ferroviários Bioceânicos na 
América do Sul

Nos dias 10 e 11 de junho realizaram-se as reuniões do Subgrupo do Corredor Ferroviário 
Bioceânico Paranaguá-Antofagasta (Argentina-Brasil-Chile-Paraguai) e do Subgrupo do Corredor 
Ferroviário Bioceânico Central (Bolívia-Brasil-Peru) no âmbito do Plano de Trabalho 2015 do 
Cosiplan em Santa Cruz, Bolívia.[1] Durante os encontros foram apresentados os relatórios sobre a 
situação dos Corredores Ferroviários, os avanços dos estudos em curso, e definidos os próximos 
passos. Participaram das reuniões as delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 
Peru.
Estes Subgrupos fazem parte do Grupo de Trabalho sobre Integração Ferroviária, que foi criado na 
2ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan (Brasília, novembro de 2011). A criação deste Grupo 
de Trabalho responde ao compromisso dos países para fomentar a integridade e a 
complementaridade das políticas e projetos no setor ferroviário que impulsionem o 
desenvolvimento econômico e social. Desde 2012 a atividade é coordenada pelo Uruguai.
O Grupo de Trabalho sobre Integração Ferroviária do Cosiplan se reunirá em novembro na cidade 
de Assunção, Paraguai.

Corredor Ferroviário Bioceânico Paranaguá-Antofagasta

Este corredor faz parte da Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API) (veja ficha no 
Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan). Com um investimento de US$ 5,325 bilhões, tem 
por objetivo proporcionar uma conexão ferroviária multilateral para o transporte de cargas no Eixo 
de Capricórnio, em uma traça que vai do porto de Antofagasta, no Chile, passando pelo norte 
argentino e pelo Paraguai, seguindo pelo território brasileiro até o porto de Paranaguá.
Os nove projetos individuais que formam este projeto estruturado estão voltados para recuperar 
linhas ferroviárias existentes, executar trechos que são elos faltantes e reforçar ou otimizar pontes 
e pátios de cargas, resultando em uma ferrovia com bitola de 1m que interligará os quatro países e 
os oceanos Pacífico e Atlântico.

UNASUR
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Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan.  
                Ver imagem completa.

Mapa 1. Extensão do Corredor Ferroviário Bioceánico Paranaguá-
Antofagasta
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Corredor Ferroviário Bioceânico Central (CFBC) 

O CFBC faz parte da Carteira de Projetos do Cosiplan e da API (veja ficha no Sistema de Informação 
de Projetos do Cosiplan). O objetivo é construir um corredor para conectar internamente as linhas 
ferroviárias existentes no Leste e no Oeste da Bolívia (atualmente separadas por falta de 
infraestrutura na parte central) e ligar o país ao Brasil e ao Peru, utilizando os portos dos dois 
países para ter acesso aos oceanos Atlântico e Pacífico, e assim aos mercados mundiais, reduzindo 
os custos e o tempo de transporte de carga e passageiros.
Os estudos de viabilidade da interconexão ferroviária e do CBCF são financiados pelo BID por meio 
do empréstimo BO-L1056: Programa de Pré-investimento em Projetos Estratégicos de Transporte. 
O componente ferroviário do empréstimo consiste em uma série de estudos em Projetos 
Estratégicos de Transporte por US$ 6,7 milhões e faz parte de um Programa de US$ 15,8 milhões 
com o objetivo de que a Bolívia conte com informações de qualidade para tomar decisões 
fundamentadas em matéria de investimentos em infraestrutura de transporte, incluindo a 
infraestrutura viária. O Ministério de Obras Públicas, Serviços e Moradia da Bolívia, por meio do 
seu Vice-ministério dos Transportes, é o órgão executor do empréstimo.
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http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BO-L1056%20-%20doc


[1] O Cosiplan (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento) é o âmbito de discussão política e 
estratégica da Unasul (União de Nações Sul-Americanas) para implementar a integração da infraestrutura 
regional dos países da América do Sul. Mais informações sobre o Cosiplan em www.iirsa.org/cosiplan.asp.

Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan. 
              Ver imagem completa.

Mapa 1. Extensão do Corredor Ferroviário Bioceánico Paranaguá-
Antofagasta
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Paraguai: Integração Comercial por 
Remessas Postais para MIPMEs

De 8 e 19 de junho foi realizada a visita de pré-diagnóstico e o workshop “semente” para a 
implementação de um modelo de integração comercial por remessas postais no Paraguai. 
Participaram 23 instituições, dos setores público e privado, representantes do BID-Intal e da União 
Postal Universal (UPU). Esta atividade faz parte do Plano de Trabalho 2014 do Cosiplan.[1]
O objetivo da visita foi cooperar com as instituições do Paraguai por meio da elaboração de um 
pré-diagnóstico das condições para o desenvolvimento de um serviço de simplificação de 
importações e exportações, utilizando a plataforma logística do operador postal. Além disso, foram 
compartilhadas as experiências adquiridas durante o desenvolvimento do projeto no Brasil, no 
Uruguai e em outros países da região, consolidando a cooperação horizontal entre eles.
Na primeira jornada, foi realizada a reunião de abertura, com a presença das autoridades das 
principais instituições envolvidas do Paraguai[2], que expressaram seu compromisso e 
expectativas para a implementação do programa. Além disso, foram desenvolvidas atividades com 
o grupo técnico de trabalho, a fim de identificar ações já postas em prática alinhadas com as 
necessidades do projeto.
De 9 a 19 de junho foram realizadas 40 reuniões de levantamento na cidade de Assunção e em 
Ciudad del Este. Essas reuniões, além dos encontros com as autoridades e suas equipes de 
trabalho, incluíram visitas de campo aos escritórios dos correios do Paraguai, ao aeroporto e a 
potenciais usuários. Os diferentes atores destacaram a importância de o projeto estar focado no 
usuário: as MIPMEs, considerando experiências anteriores em simplificações de processos de 
importação e exportação.
Como resultado das atividades desenvolvidas, várias instituições afiançaram o trabalho conjunto 
em ações em fase de implementação[3] e identificaram oportunidades para o fortalecimento 
daquelas que participariam do projeto, tais como a Secretaria Nacional de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (Senatics) e a Direção Nacional de Correios do Paraguai (Dinacopa).
No dia 19 de junho a visita se encerrou com uma reunião no Ministério de Indústria e Comércio 
(MIC), na qual os representantes das instituições envolvidas decidiram avançar com a formação de 
um grupo interinstitucional de trabalho. O relatório final da visita será apresentado em agosto.

Texto sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Integração comercial por remessas postais para MIPMEs na América do Sul”, 
em: Carta mensal INTAL N° 218, outubro de 2014. 
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http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4f9309aa-f213-4e3a-8ed7-25062234a364&lang=pt
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[1] O Cosiplan (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento) é o âmbito de discussão política e 
estratégica da Unasul (União de Nações Sul-Americanas) para implementar a integração da infraestrutura 
regional dos países da América do Sul. Mais informações sobre o Cosiplan em www.iirsa.org/cosiplan.asp.
[2] Vice-ministério de MIPMEs de Indústria e Comércio (MIC), Ministério de Obras Públicas, Gabinete Civil da 
Presidência da República do Paraguai, Direção Nacional de Aduanas (DNA), Direção Nacional de Correios do 
Paraguai (DINACOPA), Direção de aeroportos (DINAC), Instituto Paraguaio de Artesanatos (IPA), Banco 
Central, Ministério de Justiça e Trabalho e a Secretaria Nacional de Turismo.
[3] Principalmente em programas referentes à simplificação de processos de importação e exportação e à 
capacitação de MIPMEs. 
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Argentina e Bolívia: Acordos sobre energia

No dia 17 de junho, os ministros de Hidrocarbonetos e Energia da Bolívia e de Planejamento 
Federal, Investimentos Públicos e Serviços da Argentina assinaram um Memorando de 
Entendimento para o intercâmbio de energia elétrica e gás natural entre ambos os países.
As duas nações decidiram construir a linha de transmissão em 500 kV Juana Azurduy de Padilla, 
que ligará a localidade de Yaguacua, na Bolívia, à cidade de Tartagal, na Argentina. Além disso, 
reafirmaram as negociações entre as petroleiras YPF S.A e YPFB para realizar projetos conjuntos de 
exploração de hidrocarbonetos na Bolívia.
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http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1089-bolivia-y-argentina-firman-memor%C3%A1ndum-de-entendimiento-para-la-integraci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-binacional.html
http://www.minplan.gob.ar/noticia/21099/argentina-y-bolivia-profundizan-cooperacion-en-energia-electrica.html
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2ª Cúpula Celac-UE

Em 10 e 11 de junho foi realizada em Bruxelas, Bélgica, a 2ª Cúpula entre a Comunidade de Estados 
da América Latina e do Caribe (Celac) e a União Europeia (UE) com o lema “Modelar nosso futuro 
comum: trabalhar por sociedades prósperas, coesas e sustentáveis para os nossos cidadãos”.
No tocante aos pontos de maior relevância para a integração econômica birregional, a declaração 
destacou o crescimento do comércio entre as duas partes e a importância do estoque de 
investimentos europeus na América Latina e no Caribe (ALC). Foram ressaltados os avanços 
realizados desde a Cúpula anterior (Santiago, Chile, 2013) relativos a acordos de associação, os 
programas de cooperação nacional e regional para a América Central e a América do Sul, o início da 
negociação de um acordo de diálogo político e cooperação com Cuba, etc. Entre os avanços mais 
recentes se destacam a assinatura dos acordos de isenção de visto para estadas de curta duração 
com a Colômbia, Dominica, Granada, Peru, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas e Trinidad e 
Tobago.
Além disso, destacou-se que os Mecanismos de Investimento da UE na ALC podem contribuir para a 
mobilização de recursos financeiros para o desenvolvimento em temas como a adaptação e a 
mitigação das mudanças climáticas, infraestrutura, pequenas e médias empresas, entre outros. 
Estima-se que o apoio do Banco Europeu de Investimentos facilitará investimentos europeus na 
ALC de até € 2,3 bilhões entre 2014 e 2020.
Também se destacaram os progressos na iniciativa conjunta de pesquisa e inovação. Com relação 
às tecnologias da informação e comunicação, sublinhou-se a importância de melhorar as conexões 
transatlânticas por meio de novos cabos de fibra ótica, um dos quais será desenvolvido pela UE.
O Plano de Ação prevê dez áreas de cooperação, com base no acordado nas Cúpulas de Santiago e 
Bruxelas, incluindo assuntos relacionados com a ciência e a tecnologia, o meio ambiente, a 
integração regional e coesão social, migrações, educação, gênero, etc. (Esquema 1). Em matéria de 
ciência, tecnologia e inovação, busca-se desenvolver um “espaço de conhecimento UE-Celac” 
mediante a cooperação birregional, a consolidação de capacidades e infraestrutura científico-
tecnológica, a inovação sustentável, a otimização do uso de tecnologias novas e existentes, a 
transferência de tecnologia, entre outros aspectos relevantes. Além disso, visa-se aumentar a 
integração regional e a coesão social para contribuir para a erradicação da pobreza por meio do 
fomento do investimento em infraestrutura que favoreça a criação de trabalho decente e digno, a 
interconectividade e o desenvolvimento de redes sociais e econômicas.
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As cúpulas entre a ALC e a UE têm sido realizadas a cada dois anos desde 1999. A de 2013 foi a 
primeira na qual a ALC participou sob a institucionalidade da Celac. O próximo encontro será 
realizado em 2017 no país que exercer a presidência pro tempore da Celac.
Paralelamente à Cúpula de Bruxelas foram realizadas reuniões bilaterais da UE com autoridades 
dos dois países com os quais têm acordos de associação estratégica (México e Brasil) e com o 
Cariforum. Cabe destacar que a UE anunciou um programa de financiamento regional para o Caribe 
por € 346 milhões até 2020, mais do que duplicando os recursos disponíveis nos anos anteriores. 
Ele foi projetado conjuntamente com o Cariforum e será destinado a financiar projetos prioritários 
para a cooperação birregional.

Fluxos de comércio e investimento entre a ALC e a UE

O comércio de bens entre a UE e ALC quase dobrou durante a última década, somando € 209,2 
bilhões em 2014. A UE é o segundo sócio comercial da ALC, depois dos Estados Unidos e em um 
nível similar ao da China. A ALC, por sua vez, representa 6,2% do intercâmbio total da UE. No caso 
dos serviços, os fluxos bilaterais atingiram € 72,2 bilhões em 2013.
As exportações da ALC para a UE são compostas principalmente de produtos agropecuários e 
matérias-primas, enquanto as importações da UE correspondem principalmente a maquinaria, 
equipamento de transporte e produtos químicos.

Fonte: Comissão Europeia.

Esquema 1. Áreas de cooperação do Plano de Ação Celac-UE
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/11-eu-cariforum-meeting/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5163_en.htm


A UE é o principal investidor direto na ALC, com um estoque acumulado de € 505,7 bilhões em 
2013, mais de um terço do investimento estrangeiro direto (IED) nos países da Celac, e mais da 
décima parte dos investimentos diretos totais da UE no exterior, superando o estoque investido 
pela UE na Rússia, China e Índia conjuntamente. O investimento direto acumulado da ALC na UE 
alcançava € 135,5 bilhões em 2013, correspondendo 42,9% do total ao Brasil e 16,7% ao México. 
As duas maiores economias da ALC também são as principais receptoras do IED europeu e os 
sócios comerciais mais relevantes da UE na região.[1]
A UE conta com acordos comerciais com 26 dos 33 países que integram a Celac (Quadro 1).

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

49  

Panorana Regional e 
Global



Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “As negociações e os acordos de associação entre a América Latina e o Caribe e 
a UE”, em: Carta Mensal INTAL N° 165, maio de 2010.

• BID-INTAL. “Caricom na Cúpula da Celac”, em: Carta Mensal INTAL N° 198, fevereiro de 2013.
 
[1] Fonte: Comissão Europeia. 

Em negociação

- Equador: Adesão ao acordo de associação da 
UE com a Colômbia e o Peru em 2014.

- Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai): negociação de um acordo de 

associação desde 1999.

- Bolívia: Negociação suspensa em 2008.

- Cuba

- Venezuela

Sem acordo comercial nem negociação

País / BlocoEstado dos acordos

Vigentes

Assinados não em vigência

- Cariforum (Antígua e Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominica, Rep. Dominicana, 

Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, S. Lúcia, S. 
Vicente e as Granadinas, S. Cristóvão e Nevis, 

Suriname, Trinidad e Tobago): Acordo de 
Associação Econômica assinado em 2008 

(Haiti em 2009).

- Chile: Acordo de associação vigente desde 
2003.

- Colômbia e Peru em vigência desde 2013.

- América Central (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) 

em vigor desde 2013.

- México: Acordo global vigente desde 2000.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1. Acordos comerciais ALC-UE

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

  50

Panorana Regional e 
Global

http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=8d0e95c0-b72e-4a3f-ba79-f15f405d3fcc&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=8d0e95c0-b72e-4a3f-ba79-f15f405d3fcc&lang=pt
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=63ed55ef-64cd-4568-b87d-3c19b8117a79&lang=pt


Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

51  

Panorana Regional e 
Global



Mudanças climáticas no eixo da Cúpula do 
G7 

Durante a 41ª Cúpula de países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos França, Itália, Japão, 
Reino Unido), realizada nos dias 7 e 8 de junho no Palácio Elmau (Alemanha), foram discutidos 
temas como mudanças climáticas, energia e desenvolvimento. A agenda do encontro teve como 
objetivo estabelecer os compromissos para uma redução das emissões de carbono da economia 
global e definir uma postura em comum para a Cúpula do Clima, que será realizada em Paris em 
dezembro de 2015. Além disso, foi reafirmada a intenção de mobilizar US$ 100 bilhões por ano, em 
recursos públicos e privados, até 2020 com o objetivo de ajudar as nações mais pobres na questão 
das mudanças climáticas.
Na Declaração Final os países apoiaram a meta estabelecida pela Convenção-Quadro da 
Organização das Nações Unidas sobre Mudanças climáticas (UNFCCC, sigla em inglês) de reduzir as 
emissões entre 40% e 70% até 2050, tomando como referência os valores de 2010, e se 
comprometeram a desenvolver estratégias nacionais de baixo consumo de carbono a longo prazo. 
Além disso, destacaram a urgência de adotar um novo protocolo de mudanças climáticas que 
estabeleça regras vinculantes para todos os países. Destacou-se o apoio às negociações do Acordo 
de Associação Transatlântico sobre Comércio e Investimentos (TTIP) entre os Estados Unidos e a 
União Europeia, a fim de concluí-lo no fim deste ano.
No que se refere ao comércio, os líderes do G7 ressaltaram a importância do comércio e dos 
investimentos para promover o crescimento econômico, o emprego e o desenvolvimento 
sustentável, e reafirmaram seu compromisso para reduzir as barreiras ao intercâmbio e apoiar o 
sistema multilateral de comércio.
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Avaliação de impacto
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Avaliação de impacto das demoras na 
alfândega sobre as importações

O objetivo desta matéria é divulgar e comentar o trabalho de Fernandes, Hillberry e Mendoza 
Alcántara (2015) sobre a avaliação do impacto de medidas para a redução dos custos do comércio 
internacional, que constitui um dos principais objetivos do Acordo de Facilitação do Comércio no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Para ter uma visão geral sobre a avaliação de 
impacto, pode-se consultar a matéria publicada na Carta Mensal INTAL Nº 216, que explica o 
objetivo e as metodologias utilizadas.
Sabe-se que o tempo representa um custo para o comércio internacional. Por isso é importante 
reduzir os tempos de espera na alfândega. Uma das opções para isso é a adoção do gerenciamento 
de riscos, selecionando só algumas cargas para a inspeção, concentrando-se nas suspeitas e 
liberando mais rapidamente as de baixo risco. Isso é realizado a partir da avaliação de certas 
variáveis (tipo de bem, empresas envolvidas, país de origem) incluídas na declaração de 
importação. Este estudo se concentra no caso da Albânia, que até 2006 inspecionava todos os 
envios. Com o objetivo de melhorar sua gestão de fronteiras e se aproximar dos padrões da União 
Europeia, entre 2007 e 2012 reduziu a probabilidade de inspeção física de 43% para 12% das 
cargas de bens importados. A investigação se baseia em dados no nível de transação de 
importação, incluindo o país de origem, o tempo de demora na alfândega e o valor e a quantidade 
dos bens no Sistema Harmonizado (6 dígitos de desagregação).
Seguindo Volpe et al. (2015), explora-se a fonte exógena de variação que implica o gerenciamento 
de risco nas alfândegas, que consiste em inspecionar só uma parte das cargas. O canal vermelho de 
verificação, que é aleatório (em oposição ao canal verde, de não verificação), é usado como 
variável instrumental, o que permite identificar o impacto causal da redução dos tempos de espera 
na alfândega sobre o valor das importações.
Os resultados mostram que a menor taxa de inspeção das importações (avaliada como uma 
mudança de uma taxa de mais de 50% para uma de menos de 50% de inspeção dos envios) produz 
uma redução de 7% na média e também menor variabilidade do número de dias dos bens na 
alfândega. A mudança na taxa de inspeção é equivalente a uma redução de 0,36% na tarifa ad 
valorem média. O impacto é maior para países de origem mais ricos, e com os quais existe um 
acordo preferencial, especialmente os da União Europeia. A mudança na taxa de inspeção também 
tem o efeito de aumentar os preços unitários dos bens (definidos como o valor sobre a quantidade) 
- o que pode ser interpretado como uma maior qualidade dos produtos importados -, as 
quantidades médias por envio, o número de envios e o número de empresas importadoras.
A contribuição do trabalho consiste em fornecer, com uma metodologia rigorosa, evidência 
empírica dos efeitos positivos de medidas para a redução dos tempos de espera em alfândega. Em 
particular, o estudo mostra os benefícios das inspeções físicas baseadas em risco, em oposição ao 
controle de todas as cargas. De qualquer forma, como os autores destacam, uma pré-condição 
importante é que as tarifas médias eram baixas antes da aplicação da medida, o que reduzia os 
incentivos para evadir o pagamento de tarifas com as menores taxas de inspeção física.
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Observatório Instrumentos Jurídicos de 
Integração (IJI) 

Tendência do mês

No período correspondente a maio-junho de 2015, o panorama da política comercial regional 
caracterizou-se por um importante dinamismo na atividade dos acordos vigentes, destacando-se os 
acordos regionais do Chile, América Central, Colômbia, México e Peru com sócios intra e 
extrarregionais, e de algumas iniciativas setoriais específicas de Cuba com sócios regionais. 
Também se registraram progressos em negociações avançadas e concluídas, e foi anunciado o 
possível início de novas negociações.

Panorama 360º 

Foram concretizados os TLCs Peru–Honduras e Colômbia-Costa Rica; foram anunciadas novas 
negociações intrarregionais e com sócios extrarregionais, como a União Europeia e Cingapura; 
foram registrados avanços em 37 acordos vigentes e em dez negociações comerciais (cinco 
avançadas e cinco concluídas).

Novos Acordos
• Peru e Honduras assinam TLC durante visita do presidente Hernández
• Colômbia aprova acordo comercial com Costa Rica

Negociações concluídas
• UE assina com Cariforum ajuda regional de € 346 milhões
• Panamá e Colômbia negociam acordo
• Chile e Tailândia se preparam para a entrada em vigor do TLC

Novidades em negociações avançadas
• União Europeia e Celac realizam em Bruxelas sua segunda cúpula
• Especialistas descartam acordo comercial Mercosul-UE em 2015
• Pacto comercial do Pacífico TPP volta ao Senado dos EUA para segunda análise 
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http://marcotradenews.com/noticias/chile-y-tailandia-se-preparan-para-la-puesta-en-vigencia-del-tlc-37690
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1886080
http://www.elobservador.com.uy/expertos-descartan-un-acuerdo-comercial-mercosur-ue-2015-n653367
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN0P31O020150623


Anúncio de novas negociações 
• Cuba e Cingapura assinam acordo de isenção de visto e fortalecem vínculos econômico-

comerciais
• Acordo Mercosul-Sica: Uruguai solicita colaboração ao Panamá
• Iniciadas em Houston negociações para TLC entre América Central e Coreia do Sul
• Cuba e Europa avançam em acordo sobre comércio

Novidades destacadas de acordos comerciais vigentes
• Chile-América Central: Costa Rica e Chile aprovam seis novos projetos de Cooperação Sul-

Sul
• Chile e Honduras estudam modernizar e ampliar acordo comercial
• Chile e China assinam dez acordos de cooperação
• União Europeia modernizará acordos com México e Chile
• Colômbia e Peru comemoram bons resultados do Acordo Comercial com a UE
• Comunidade Andina autoriza salvaguardas impostas pelo Equador
• Guatemala fará representação contra Equador na OMC por bloquear açúcar
• Uruguai busca aproveitar contração brasileira para conseguir maior abertura do Mercosul
• Publicado acordo para exportar carros para o Brasil
• México e Japão poderiam rever acordo comercial
• Peru ratifica acordo de associação estratégica com o México
• Modernização do TLC entre México e União Europeia: um bom passo
• Peru e China assinam acordos de desenvolvimento entre os quais o de Conexão Ferroviária 

Bioceânica
• Peru e Tailândia decidem continuar avançando para um TLC
• República Dominicana tem interesse político em se aproximar da Caricom
• Enfrentamento dos desafios do DR-Cafta
• Banco Mundial defende entrada do Caribe em TLC da América do Norte

IJI é uma compilação de textos normativos, comentários e acompanhamento dos compromissos 
jurídicos e das novidades de caráter analítico dos vários processos de integração da América Latina 
e do Caribe. Para saber mais sobre os avanços e as novidades de acordos e negociações comerciais, 
acesse IJI.
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http://www.cubainformacion.tv/index.php/economia/63341-cuba-y-singapur-firman-acuerdo-de-libre-visado-y-fortalecen-vinculos-economico-comerciales
http://www.cubainformacion.tv/index.php/economia/63341-cuba-y-singapur-firman-acuerdo-de-libre-visado-y-fortalecen-vinculos-economico-comerciales
http://www.espectador.com/economia/316238/acuerdo-mercosur-sica-uruguay-solicita-colaboracion-a-panama
http://www.holaciudad.com/inician-houston-negociaciones-tlc-centroamerica-y-corea-del-sur-n599621
http://www.entornointeligente.com/articulo/6244171/BOLIVIA-Cuba-y-Europa-avanzan-en-un-acuerdo-sobre-comercio
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pagems=26402&item_id=130266
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pagems=26402&item_id=130266
http://marcotradenews.com/noticias/chile-y-honduras-analizan-modernizar-y-ampliar-acuerdo-comercial-37289
http://www.dw.de/chile-y-china-firman-diez-acuerdos-de-cooperaci%C3%B3n/a-18475533
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/594713/6/la-union-europea-modernizara-acuerdos-con-mexico-y-chile.htm
https://es.finance.yahoo.com/noticias/colombia-per%C3%BA-celebran-resultados-acuerdo-comercial-ue-194840727--business.html
http://www.larepublica.co/comunidad-andina-autoriza-las-salvaguardias-interpuestas-por-ecuador_262796
http://www.eleconomista.net/2015/06/11/guatemala-demandara-a-ecuador-ante-la-omc-por-bloquear-azucar
http://www.cronista.com/internacionales/Tabare-busca-aprovechar-el-frenazo-brasileno-para-lograr-mayor-apertura-del-Mercosur-20150521-0030.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/06/22/publican-acuerdo-exportar-autos-brasil
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b289763/analizarian-mexico-y-japon-posible-revision-de-acuerdo-comercial/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-ratifica-acuerdo-asociacion-estrategica-mexico-558526.aspx
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/06/20/la-modernizacion-del-tlc-entre-mexico-y-la-union-europea-un-buen-paso
http://www.presidencia.gob.pe/peru-y-china-firman-acuerdos-de-desarrollo-entre-ellos-el-de-conexion-ferroviaria-bioceanica
http://www.presidencia.gob.pe/peru-y-china-firman-acuerdos-de-desarrollo-entre-ellos-el-de-conexion-ferroviaria-bioceanica
http://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/6789378/06/15/Ministra-Silva-y-altos-funcionarios-del-Ministerio-de-Comercio-de-Tailandia-acordaron-seguir-avanzando-hacia-un-TLC.html
http://www.entornointeligente.com/articulo/5951855/Republica-Dominicana-tiene-interes-politico-en-acercarse-al-Caricom
http://www.laprensa.com.ni/2015/06/15/editorial/1850434-afrontar-retos-del-dr-cafta
http://www.eleconomista.net/2015/06/16/bm-aboga-por-entrada-del-caribe-en-tlc-de-norteamerica
http://www10.iadb.org/intal/iji/query/Default.aspx?lang=es&
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Nicaragua mejorará la competitividad del 
comercio exterior con apoyo del BID (só 

espanhol e inglês)

Nicaragua ejecutará un programa de integración fronteriza que permitirá fortalecer la 
competitividad de su comercio externo con un financiamiento de US$55 millones aprobado por el 
Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-17/nicaragua-mejora-competitividad-de-pasos-fronterizos,11179.html


BID aprueba financiamiento para 
modernización de pasos fronterizos de 

Costa Rica (só español e inglês)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$100 millones al gobierno 
costarricense para el financiamiento del programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. (Link)
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-17/integracion-fronteriza-de-costa-rica,11178.html


    Eventos da Área
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Events of interest



Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio: “Reducir 
los costos del comercio con miras a un crecimiento inclusivo y 
sostenible”. Organizado por OMC. Ginebra: 30 de junho a 2 de 
julho de 2015.

Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio: “Reducir los costos del comercio con miras a 
un crecimiento inclusivo y sostenible”. Organizado por OMC. Ginebra: 30 de junho a 2 de julho de 
2015. (Link)

 
Esta seção reúne informações sobre 
eventos relacionados à integração 
e ao comércio nos âmbitos regional e mundial.
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https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/global_review15_s.htm


Aid for Trade in support of Sustainable Development Goals. 
Organizado por ICSTD y el Gobierno de Canadá. Ginebra: 2 de 
julho de 2015.

Aid for Trade in support of Sustainable Development Goals. Organizado por ICSTD y el Gobierno de 
Canadá. Ginebra: 2 de julho de 2015. (Link)

Carta Mensal INTAL N° 226 - junho 2015 - Todos os direitos reservados

  68

Events of interest

http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/events/aid-for-trade-in-support-of-sustainable-development-goals


Seminario “Infraestructura y Desarrollo Económico”. Organizado 
por el Instituto de Desarrollo Regional. Rosario: 2 de julho de 
2015.

Seminario “Infraestructura y Desarrollo Económico”. Organizado por el Instituto de Desarrollo 
Regional. Rosario: 2 de julho de 2015. (Link)
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http://goto-18.net/campaign/htmlversion?AdministratorID=26858&CampaignID=70&StatisticID=54&MemberID=25947&s=f2e1ef45ddf5317bc6cfa74d1dbdd9d2&isDemo=0
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The World Bank. Latin America and the rising South: changing 
world, changing priorities. Washington: BM, 2015.

O objetivo deste artigo é explorar a crescente influência dos países emergentes na economia global 
e suas implicações no desenvolvimento e nas políticas na América Latina e no Caribe (ALC). O Sul é 
entendido como todos os países em desenvolvimento, em contraposição com o Norte desenvolvido.
O trabalho destaca que, liderado pela China, o Sul tem um papel crescente na economia global: em 
2012 representava mais da metade do PIB e do comércio mundial e dos fluxos internacionais de 
capital. Além disso, os vínculos Sul-Sul se expandiram mais rapidamente do que os Norte-Sul na 
última década, impulsionados pelo desenvolvimento de Cadeias Globais de Valor (CGV) regionais, o 
que é evidente no comércio de bens intermediários e na fragmentação de processos produtivos.
O trabalho sublinha a heterogeneidade entre países do Sul. Em especial, mostra que a Ásia Oriental 
supera amplamente a ALC na densidade das suas redes de comércio regional e nas CGV. Por outro 
lado, eles diferem na importância da demanda interna e externa nos agregados macroeconômicos, 
com baixas taxas de poupança e déficits comerciais na ALC, em oposição a altas taxas de poupança 
e superávits comerciais na Ásia Oriental.
De acordo com a pesquisa, a importância crescente do Sul teve três impactos principais na ALC 
desde o ano 2000. Primeiro, a maior concorrência internacional na indústria manufatureira e a 
queda dos seus preços teve efeitos negativos no México e na América Central. Segundo, a demanda 
crescente de commodities agrícolas, metais e combustíveis, e o aumento nos seus preços tiveram 
um efeito positivo na maioria dos países sul-americanos. Terceiro, a acumulação de reservas 
internacionais e superávits comerciais da Ásia com impactos nos fluxos globais de capital e a 
queda das taxas de juros reduziram os custos de financiamento para vários países da ALC.
O documento argumenta que a estrutura econômica dos países da ALC, caracterizada por baixos 
níveis de participação nas CGV, de comércio intraindustrial e de taxas de poupança, influi 
negativamente sobre o seu crescimento econômico. Neste sentido, o documento revê os 
argumentos teóricos sobre os canais de impacto da integração comercial no crescimento 
econômico. Entre os positivos, ela amplia os mercados, a concorrência, e a difusão de 
conhecimento, tecnologia e aprendizado. Entre os negativos, encontra-se a maior volatilidade 
derivada dos choques externos. O trabalho identifica algumas barreiras à integração comercial em 
vários países da ALC, tais como a qualidade das políticas comerciais e os acordos regionais, como 

Resenhas Bibliográficas
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também os custos de transações transfronteiriças, tanto por meio do denominado software (marcos 
normativos e regulatórios para a circulação de bens incluindo as alfândegas) como o hardware 
(infraestrutura física, transporte). O estudo mostra que frente ao enfraquecimento do 
multilateralismo e o auge do regionalismo, os acordos Norte-Sul são mais profundos com relação à 
desgravação tarifária e abrangem mais temas que os Sul-Sul, como, por exemplo, a liberalização do 
comércio de serviços.
Além disso, o trabalho destaca que a emergência da China implica mudanças que geram tensões 
nos mercados de trabalho da ALC, especialmente nos países onde a indústria manufatureira 
emprega uma parcela grande da força de trabalho.
Por um lado, o estudo ressalta a crescente participação da ALC nas transações financeiras globais. 
No entanto, os fluxos de IED para a ALC não parecem aumentar a produtividade como ocorre com 
os fluxos Norte-Norte, em parte porque se encontram mais longe da fronteira tecnológica, o que 
pode dificultar a absorção de novas tecnologias, know-how e ativos intangíveis das empresas 
estrangeiras. Por outro lado, mostra que a baixa taxa de poupança doméstica na ALC pode impactar 
negativamente o seu potencial de crescimento econômico no futuro.
O valor da publicação consiste em mostrar as principais características e desafios da ALC em 
questões macroeconômicas e comerciais diante do novo papel global da China e de outros países 
do Sul. As informações são apresentadas por meio de mapas, gráficos e outras ferramentas visuais 
novas.

Torre, A.; Didier, T.; Ize, A.; Lederman, D. y Schmukler, S. (2015). Latin 
America and the rising South : changing world, changing priorities. 
Washington: BM.
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http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/ExternoCarta.aspx?signatura=339.9%2520/%2520TOR-LAT%2520/%25202015
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/ExternoCarta.aspx?signatura=339.9%2520/%2520TOR-LAT%2520/%25202015


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

Alerta Bibliográfico
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/alerta/alerta_index.htm


*Giordano, P.; Michalczewsky, K. y Ramos, A. (2015). 
Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina 
2015. Washington: BID.

Autor:Giordano, Paolo; Michalczewsky, Kathia; Ramos, 
Alejandro
Título:Estimaciones de las tendencias comerciales 
América Latina 2015 = Latin American trade trend 
estimates 2015
Otros responsables:Galeazzi, Clara; Harris, Jeremy; 
Iannuzzi, Patricia; Oliveira, Mauro de; Crotto, Manuel; 
Mesquita Moreira, Mauricio; Vodusek, Ziga; González, 
Cristina; Osorio, Carolina; Smith, Geri
Edición:Washington: BID, junio de 2015 [19 p.]
Serie:Estimaciones de las tendencias comerciales = Trade 
trend estimates
Temas:<COMERCIO INTRARREGIONAL><COMERCIO 
INTERNACIONAL><DESARROLLO 
ECONOMICO><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><EXPORTACIONES><IMPORTACIONES><E
STADISTICAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Accesos al documento:HM INT-INTRADE.EST. [2015]
Documento Electrónico 
Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
English version. Si no pudo acceder haga click aqui

Bibliografias em destaque do 
mês
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http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6731/Estimaciones-de-las-Tendencias-Comerciales-America-Latina-2014.pdf?sequence=9
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15524es.pdf
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6731/Latin-American-Trade-Trend-Estimates-2014.pdf?sequence=3
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15524en.pdf


Documentos de caracterización socioeconómica y Ambiental de 5 
Ejes de Integración y desarrollo

Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje Andino. 
(2015). Buenos Aires: IIRSA.

Título:Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje 
Andino
Edición:Buenos Aires: IIRSA, 2015 [84 p.]
Temas:

Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje del Amazonas. 
(2015). Buenos Aires: IIRSA.

Título:Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje 
del Amazonas
Edición:Buenos Aires: IIRSA, 2015 [82 p.]
Temas:<CUENCA DEL 
AMAZONAS><DEMOGRAFIA><INFRAESTRUCTURA><ECO
NOMIAS REGIONALES><ASPECTOS SOCIALES><MEDIO 
AMBIENTE><PUEBLOS INDIGENAS><CONSEJO 
SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTO, COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA 
INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
SURAMERICANA, IIRSA>
Geográficos:
<BRASIL><COLOMBIA><ECUADOR><PERU>

Resumen:El Plan de Trabajo 2013-2014, aprobado por los 
Ministros del COSIPLAN, establece entre otras acciones la 
actualización de los antecedentes de orden social, 
económico, ambiental e infraestructura, que caracterizan a 
los Ejes de Integración y Desarrollo (EID) de la Cartera de 
Proyectos identificados mediante la aplicación de la 
Metodología de Planificación Territorial Indicativa (PTI). El 
presente documento tiene como finalidad cumplir con 
dicha actualización en lo concerniente al EID Amazonas ...

Accesos al documento:624.1 / IIRSA-AMA / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/Caracterizaci%C3%B3n_EJE_AMAZONAS_final.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15531.pdf


Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje de 
Capricornio. (2015). Buenos Aires: IIRSA.

Título:Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje 
de Capricornio
Edición:Buenos Aires: IIRSA, 2015 [70 p.]
Temas:
<DEMOGRAFIA><INFRAESTRUCTURA><ECONOMIAS 
REGIONALES><ASPECTOS SOCIALES><MEDIO 
AMBIENTE><PUEBLOS INDIGENAS><CONSEJO 
SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTO, COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA 
INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
SURAMERICANA, IIRSA>
Geográficos:

<DEMOGRAFIA><INFRAESTRUCTURA><ECONOMIAS 
REGIONALES><ASPECTOS SOCIALES><MEDIO 
AMBIENTE><PUEBLOS INDIGENAS><CONSEJO 
SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTO, COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA 
INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
SURAMERICANA, IIRSA>
Geográficos:
<BOLIVIA><COLOMBIA><ECUADOR><PERU><VENEZUE
LA>

Resumen:El Plan de Trabajo 2013-2014, aprobado por los 
Ministros del COSIPLAN, señala la voluntad de los países 
en actualizar los antecedentes de orden social, económico, 
ambiental e infraestructura, que caracterizan a los Ejes de 
Integración y Desarrollo (EID) de la Cartera de Proyectos 
identificados mediante la aplicación de la Metodología de 
Planificación Territorial Indicativa (PTI). El presente 
documento tiene como finalidad cumplir con la 
actualización de la caracterización socioeconómica y 
ambiental del Eje Andino. Este EID integra una porción 
importante de las unidades administrativas (UA) de 
Venezuela, Perú, Colombia, la totalidad de Ecuador 
Continental y en menor medida de Bolivia ...

Accesos al documento:624.1 / IIRSA-AND / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/Caracterizaci%C3%B3n_EJE_ANDINO_final.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15532.pdf


Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná. (2015). Buenos Aires: IIRSA.

Título:Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje 
de la Hidrovía Paraguay-Paraná
Edición:Buenos Aires: IIRSA, 2015 [76 p.]
Temas:<HIDROVIA PARAGUAY - 
PARANA><DEMOGRAFIA><INFRAESTRUCTURA><ECONO
MIAS REGIONALES><ASPECTOS SOCIALES><MEDIO 
AMBIENTE><PUEBLOS INDIGENAS><CONSEJO 
SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTO, COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA 
INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
SURAMERICANA, IIRSA>
Geográficos:
<ARGENTINA><BOLIVIA><BRASIL><PARAGUAY><URUG
UAY>

<ARGENTINA><BOLIVIA><BRASIL><CHILE><PARAGUAY
>

Resumen:Este trabajo forma parte del Plan de Acción 
Estratégico de COSIPLAN-IIRSA para el período 2013-2014
 que considera actualizar los antecedentes de orden social, 
económico, ambiental y de la infraestructura de 
integración, que caracterizan a cada uno de los EID de la 
Cartera de Proyectos identificados mediante la aplicación 
de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 
(PTI). Se identifica en primera instancia el área de 
influencia (AI) del Eje Capricornio, un territorio de 
2.722.534 km2, habitado por 53.509.280 personas el cual 
se extiende desde la costa del Pacífico en las regiones de 
Atacama, Antofagasta y Tarapacá en Chile, atravesando la 
región andina de Bolivia comprendida por las provincias de 
Potosí y Tarija, avanzando por las macro regiones del 
Noroeste (NOA) y Noreste de Argentina, incorporando toda 
la República de Paraguay y arribando a los Estados de 
Brasil correspondientes a Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina y Rio Grande do Sul, estos últimos en la 
costa atlántica ...

Accesos al documento:624.1 / IIRSA-CAP / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/Caracterizaci%C3%B3n_EJE_CAPRICORNIO_final.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15533.pdf


Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje MERCOSUR-
Chile. (2015). Buenos Aires: IIRSA.

Título:Caracterización socioeconómica y ambiental : Eje 
MERCOSUR-Chile
Edición:Buenos Aires: IIRSA, 2015 [72 p.]
Temas:
<DEMOGRAFIA><INFRAESTRUCTURA><ECONOMIAS 
REGIONALES><ASPECTOS SOCIALES><MEDIO 
AMBIENTE><PUEBLOS INDIGENAS><MERCADO COMUN 
DEL SUR, MERCOSUR><CONSEJO SURAMERICANO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, 
COSIPLAN><INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA, IIRSA>
Geográficos:
<ARGENTINA><BOLIVIA><BRASIL><PARAGUAY><URUG
UAY>

Resumen:El Plan de Trabajo 2013-2014, aprobado por los 
Ministros del COSIPLAN, señala la voluntad de los países 
en actualizar los antecedentes de orden social, económico, 
ambiental e infraestructura, que caracterizan a los Ejes de 
Integración y Desarrollo (EID) de la Cartera de Proyectos 
identificados mediante la aplicación de la Metodología de 

Resumen:Este trabajo forma parte del Plan de Acción 
Estratégico de COSIPLAN-IIRSA para el período 2013-2014
 que considera actualizar los antecedentes de orden social, 
económico, ambiental y de la infraestructura de 
integración, que caracterizan a cada uno de los Ejes de 
Integración y Desarrollo (EID) de la Cartera de Proyectos 
de COSIPLAN-IIRSA identificados mediante la aplicación de 
la Metodología de Planificación Territorial Indicativa (PTI). 
Se identifica en primera instancia el área de influencia (AI) 
del EID Hidrovía Paraguay Paraná (HPP) un territorio de 
4.036.541 km2, el cual se estructura en torno a las 
cuencas de los ríos Paraguay, Paraná, y Uruguay, todas 
tributarias de la gran Cuenca del Río de la Plata, que 
desemboca en el estuario del mismo nombre ...

Accesos al documento:624.1 / IIRSA-HPP / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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Planificación Territorial Indicativa (PTI). El presente 
documento tiene como finalidad cumplir con la 
actualización de la caracterización socioeconómica y 
ambiental del Eje MERCOSUR-Chile. Este integra una 
porción importante de las unidades administrativas (UA) 
de Argentina, Brasil y Paraguay, la totalidad de Uruguay y 
la zona central de Chile ...

Accesos al documento:624.1 / IIRSA-MCC / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva 
coyuntura económica y social. (2015). Santiago de Chile: CEPAL.

Título:La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante 
la nueva coyuntura económica y social
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, mayo de 2015 [87 p.]
Temas:<ECONOMIA INTERNACIONAL><COYUNTURA 
ECONOMICA><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><PRODUCTIVIDAD><MERCADO DE 
TRABAJO><INCLUSION SOCIAL><PROTECCION 
AMBIENTAL><COMERCIO INTERNACIONAL><INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA, IED><PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, PYMES><UNION EUROPEA, 
UE><COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y 
CARIBEÑOS, CELAC>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><EUROPA>

Resumen:La presente publicación es un aporte de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y la Unión Europea (UE), que tendrá lugar en 
Bruselas los días 10 y 11 de junio de 2015. La Segunda 
Cumbre UE-CELAC y la Octava Cumbre UE-ALC se 
celebrarán bajo la premisa "Modelar nuestro futuro 
común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas 
y sostenibles para nuestros ciudadanos" ...

Accesos al documento:339.9 / CEPAL-UNI / 2015
Documento Electrónicotexto completo. Si no pudo acceder 
haga click aqui
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*América Latina y el Caribe y China : hacia una nueva era de 
cooperación económica. (2015). Santiago de Chile: CEPAL.

Título:América Latina y el Caribe y China : hacia una 
nueva era de cooperación económica
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, mayo de 2015 [83 p.]
Temas:<ECONOMIA INTERNACIONAL><COOPERACION 
ECONOMICA><COYUNTURA ECONOMICA><RELACIONES 
COMERCIALES><COMERCIO 
INTERNACIONAL><INVERSIONES>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><CHINA>

Resumen:En el presente documento, preparado por la 
CEPAL en ocasión de la visita a su sede en Santiago de Li 
Keqiang, Primer Ministro de China (25 de mayo de 2015), 
se analizan los principales elementos del contexto 
económico internacional en que se insertan hoy América 
Latina y el Caribe y China, se examinan los avances y 
desafíos del proceso de reformas económicas en curso en 
este país y se presenta un panorama de las relaciones 
comerciales y de inversión entre la región y China. Las 
páginas finales ofrecen algunas reflexiones y 
recomendaciones para elevar la calidad de los vínculos 
económicos entre ambos actores.

Accesos al documento:339.94 / CEPAL-AME / 2015
Documento Electrónico
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