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50 anos do Intal.  Cadeias de valor e 
reestruturação produtiva no novo cenário 

global e regional: a indústria 
manufatureira e o caso automotivo

Como parte das atividades no âmbito dos seus 50 anos, o Instituto para a Integração da América 
Latina e do Caribe (Intal) organizou 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 último deles, “Cadeias de valor e 
reestruturação produtiva no novo cenário global e regional: a indústria manufatureira e o caso 
automotivo”, foi realizado no dia 22 de junho na Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade de Buenos Aires (agenda).
O seminário foi uma excelente oportunidade para pensar no futuro da indústria em geral e em 
especial da automotiva em nível global e na América Latina. Os palestrantes discutiram, por um 
lado, sua contribuição para o desenvolvimento e para a criação de empregos, além do papel das 
cadeias globais de valor. Por outro, descreveram as inovações tecnológicas e regulatórias na 
indústria automobilística e as preocupações com a redução de emissões e com o consumo de 
combustíveis. Nesse sentido, destacou-se que na região não existem desenvolvimentos em 
tecnologias do futuro (motores elétricos ou movidos a hidrogênio), em parte como consequência 
das decisões de investimentos tomadas nas matrizes das principais empresas globais. Também se 
ressaltou a necessidade de coordenação de políticas automotivas entre países do Mercosul e a 
inclusão de temas tecnológicos e ambientais, além do intercâmbio comercial nos acordos 
bilaterais, embora o impacto das políticas se encontre limitado pelas estratégias das empresas 
cujas decisões repercutem em toda a cadeia, tanto no segmento de autopeças como no de 
montadoras. Em todo caso, um objetivo dessas políticas deveria ser a atração e instalação de 
centros de engenharia na medida das possibilidades oferecidas pela escala do mercado regional.
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Na inauguração do seminário, Gustavo Beliz, diretor do Intal, e Ricardo Carciofi, pesquisador do 
IIEP, destacaram o trabalho conjunto realizado pelas duas instituições, que permitiu a realização 
desta série de quatro seminários internacionais, ressaltando a participação de destacados 
especialistas e a relevância dos temas tratados para a Argentina e para a ALC. Gustavo Beliz 
apresentou o tema do seminário, dedicado a analisar o novo cenário industrial global e, em 
especial, as transformações produtivas e tecnológicas da indústria automotiva e suas implicações 
para a região e para a Argentina, revisando as principais questões colocadas. Depois das palavras 
de abertura, o seminário consistiu em um painel integrado por Andrés López (UBA-Cenit), Fernando 
Porta (CIECTI-UNQ-UBA) e Mario Salerno (Universidade de São Paulo), com a moderação de 
Ricardo Carciofi. 
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Em sua exposição, Andrés López se referiu ao vínculo teórico entre indústria e desenvolvimento, 
apontando que este setor tem uma produtividade maior do que outros em alguns países em 
desenvolvimento, possui externalidades positivas de conhecimento e inovação, gera mais 
encadeamentos produtivos para a frente e para trás, e contribui para a diversificação produtiva. No 
entanto, o protecionismo industrial aplicado em alguns países da ALC implica um custo maior para 
os consumidores e não se reflete em uma economia de divisas, porque o conteúdo local é inclusive 
menor do que no passado. Além disso, embora a indústria possa ser intensiva em emprego, na 
atualidade, para alguns braços sua produtividade é menor do que em outros setores como serviços 
ou no agronegócio, especialmente no Cone Sul.
López também apresentou alguns pontos relevantes sobre a fragmentação de processos produtivos 
e as cadeias globais de valor (CGV).
Em primeiro lugar, assinalou que é importante identificar onde se cria o valor e o emprego dos bens 
que são trocados. Nesse sentido, as estatísticas de comércio internacional que medem o valor 
agregado (VA) são importantes porque mostram a posição do país na CGV. Um exemplo 
frequentemente citado para ilustrar o comércio de VA é o do iPhone (ESCAITH, 2013): embora esse 
produto tenha contribuído para as exportações da China com US$ 1,9 bilhão em 2009 nas 
estatísticas tradicionais de comércio, só representa uma fração reduzida de suas vendas externas 
(US$ 73 milhões) se o comércio for medido em VA. A maior incorporação de valor é gerada no 
Japão, na Coreia do Sul e na Alemanha. O exemplo ilustra que a relevância está no tipo de tarefa 
que é realizada na cadeia de valor: o maior VA é gerado em serviços como a inovação, 
padronização, P+D e design, por um lado, e logística, mercado e marca, por outro. Pelo contrário, a 
montagem e a manufatura geram uma fração menor do VA.
Em segundo lugar, mostrou que as cadeias de valor industriais são cada vez mais 
internacionalizadas e nelas perde peso o emprego menos qualificado. Por um lado, é evidente o 
aumento do VA estrangeiro nas cadeias de valor do mundo todo, como o caso da indústria 
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automotiva alemã (TIMMER et al., 2013) ilustra. O deslocamento foi impulsionado inicialmente 
pelos custos salariais menores, e depois pela redução dos custos para coordenar atividades a 
distância, pelos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, etc. Além disso, na 
indústria automotiva alemã se reduziu o conteúdo local de trabalho de baixa e média qualificação e 
se aumentou a participação do capital no VA estrangeiro, o que poderia responder à automatização 
ou mudança de tarefas.
Em terceiro lugar, apontou algumas implicações para a estratégia de desenvolvimento dos países 
da região. Por um lado, mostrou que podem existir bens exportados que usam conteúdo importado 
ou mercadorias estrangeiras que incluem VA local, razão pela qual o protecionismo pode ter um 
efeito oposto ao procurado. Por outro, destacou o papel dos serviços incorporados nas 
manufaturas, que aumentam o VA relativo à medição tradicional do comércio.
Em quarto lugar, baseando-se em Blyde et al. (2014), mostrou que a participação da ALC nas CGV é 
escassa nos encadeamentos para trás, medidos como o VA estrangeiro como porcentagem das 
exportações (Gráfico 1). Pelo contrário, vários países da América do Sul participam em 
encadeamentos para a frente: o VA doméstico é usado em exportações de terceiros países (Gráfico 
2).

Fonte: Blyde et al. (2014).

Gráfico 1. Participação em CGV mediante encadeamentos para trás: valor 
agregado estrangeiro como porcentagem do total das exportações

Média 2003–07
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Finalmente, destacou a importância de exportar serviços baseados em conhecimento associados a 
bens nos quais a região possui vantagens, como mineração, hidrocarbonetos ou agropecuários. 
Além disso, com relação ao mundo industrial não associado às matérias-primas, ressaltou a 
necessidade da integração regional para recriar um aparelho industrial competitivo, a partir das 
economias de escala que se tornam possíveis no mercado ampliado. O obstáculo significativo a ser 
ultrapassado é que há poucas grandes empresas locais que se internacionalizam e que são 
necessárias para organizar as CGV.
Em sua apresentação, Fernando Porta se concentrou nos problemas estruturais da indústria 
automotiva na Argentina, com o objetivo de refletir sobre um esquema de política industrial e 
tecnológica adequado para o setor.
A produção e o comércio da indústria automotiva argentina se enquadra no acordo bilateral com o 
Brasil para a administração do intercâmbio do setor baseado na hipótese de um mercado ampliado 
e de certa divisão regional do trabalho e de especialização e complementaridade, embora sem 
maior coordenação de políticas para o setor. O segmento de montadoras da indústria automotiva 
liderou a fase de crescimento industrial na Argentina até 2012 (emprego, produção, exportações e 
produtividade). O segmento de autopeças se expandiu menos, abaixo das exigências da demanda e 
com tendência para um déficit comercial crescente. Isso promoveu a discussão sobre o sentido de 
uma indústria automotiva que pressiona as contas externas. Uma visão enfatizaria a ineficiência 
das plantas automotivas e a conveniência de consumir a preços internacionais. A visão oposta 
impulsionaria a produção de modelos exclusivamente nacionais. Entre essas duas respostas 
polares, entende-se que a indústria automotiva tem um impacto importante no emprego (90 mil 

Fonte: Blyde et al. (2014).

Gráfico 2. Participação em CGV mediante encadeamentos para a frente: 
valor agregado doméstico usado nas exportações de terceiros países

Média 2003–07
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postos de trabalho diretos e 150 mil indiretos) e externalidades relacionadas com a difusão do 
progresso técnico, e sua eliminação implicaria déficits comerciais ainda maiores.
Nesse contexto, a política automotiva argentina exigiria um enfoque integral, direcionada ao 
segmento de autopeças, com um compromisso do segmento de montadoras de desenvolvimento de 
fornecedores. O desafio seria projetar uma estratégia para manter a participação relativa da 
indústria argentina nos volumes de produção regional (em torno de 20% do Mercosul). Para 
melhorar o balanço de divisas, seria importante promover as exportações de autopeças – já que só 
substituir importações pode afetar a competitividade do segmento – e também acompanhar as 
principais tendências tecnológicas. As políticas na Argentina devem trabalhar no âmbito de cinco 
restrições principais para que o complexo automotivo possa convergir para desequilíbrios 
menores.

1. Tecnoprodutiva. A organização internacional da indústria automotiva se baseia em centros 
regionais de produção e consumo, o que impõe um limite para as potenciais estratégias 
produtivas em nível local.

2. Marco normativo. O Mercosul é o principal mercado de destino e constitui um ambiente 
protegido que garante certa dinâmica produtiva, apesar dos ciclos econômicos. O problema 
principal é a falta de uma coordenação e cooperação ativa de política industrial dentro do 
bloco.

3. Pequena escala e escassa dinâmica do setor de autopeças. A desintegração vertical e o 
baixo conteúdo local de autopeças decorrem das estratégias globais e regionais das 
montadoras e das desatenções da política industrial do segmento.

4. Escasso mandato e autonomia das sucursais transnacionais que operam no país. As decisões 
importantes (investimento e estratégias de desenvolvimento local) são tomadas nas 
matrizes, o que dificulta planejar um esquema de desenvolvimento setorial.

5. Provisão de insumos difundidos. O mercado de fornecedores se encontra concentrado, o que 
limita o poder de negociação do setor de autopeças.

Porta também revisou as políticas setoriais em alguns países da periferia europeia e asiática para a 
reflexão na Argentina.
Em terceiro lugar, referiu-se ao plano Inovar-Auto no Brasil e lamentou que não se tenha pensado 
em um Inovar-Mercosul, por meio de uma coordenação e cooperação industrial entre países.
A partir dos desafios, assinalou algumas conclusões e linhas de ação possíveis para uma política 
industrial:

• Implementar uma estratégia de atração e estabelecimento de fornecedores globais de 
autopeças junto com as montadoras, como também o desenvolvimento de fornecedores 
nacionais.

• Elaborar estratégias de abertura de novos mercados na região, onde o índice de veículos por 
habitante é baixo, como no Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e Chile.

• Concentrar os incentivos da política setorial no segmento de autopeças e pensar a política 
industrial como coordenadora da demanda dirigida pelas montadoras às empresas de 
autopeças.

Em sua apresentação, Mario Salerno se referiu à evolução e perspectivas da indústria automotiva 
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no Brasil e no Mercosul.
A maior produção de carros por continente acontece na Ásia, Europa e América do Norte. A 
indústria automotiva tem configurações diversas nos países emergentes: a) Mercados integrados: 
México, Europa Central; b) Mercados emergentes: Mercosul e Associação de Nações do Sudeste 
Asiático (Asean) e c) Mercados autônomos protegidos: China, Índia, Rússia.
Na América do Sul, os atores mais relevantes são o Brasil e a Argentina, enquanto o restante dos 
países produz quantidades pequenas, em uma indústria em que a escala é muito importante. 
Embora o Brasil tenha um grande volume de produção em comparação com o resto da região, a 
escala produtiva não é tão alta comparativamente com outros países relevantes no nível global. As 
montadoras não investem em tecnologias do futuro como motores elétricos ou movidos a 
hidrogênio.
A relevância do setor automotivo se situa em seu grande valor econômico e simbólico. No Brasil, 
representa 5% do PIB, 23% da indústria e envolve 476 mil empregos diretos e 1,3 milhões de 
empregos indiretos. Além disso, os carros são um símbolo de status e liberdade individual. Por isso, 
há varias políticas específicas para a indústria automotiva em nível global. Alguns exemplos são os 
subsídios aos carros elétricos nos Estados Unidos e na Europa ou o acordo automotivo anterior ao 
Mercosul, para facilitar o comércio entre a Argentina e o Brasil.
O somatório de pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P+D+E) é decisivo para uma produção em 
grande escala em um país. As capacidades de design de plataforma se encontram nos Estados 
Unidos, na União Europeia, no Japão e na Coreia. O projeto de um carro é feito em conjunto com 
grandes fornecedores de autopeças, que têm relação especial com as montadoras. É mais fácil e 
econômico para as empresas começar a produção de um carro onde há capacidade de projeto e 
onde as indústrias de autopeças têm capacidade de abastecimento. É difícil fazer política industrial 
no setor automotivo, porque há decisões concentradas nas matrizes que repercutem em toda a 
cadeia. Em qualquer caso, nos países com uma escala de produção suficiente, um objetivo de 
política pública deveria ser a atração e estabelecimento de centros de engenharia.
Na atualidade estão começando a ser gestadas mudanças tecnológicas e de mercado globais, tais 
como:

• Redução de emissões e de consumo de combustíveis: Novos motores (elétricos, a 
hidrogênio) e novos combustíveis (etanol, gás, biodiesel). No entanto, os carros elétricos 
têm a dificuldade da baixa autonomia e do preço alto das baterias; e o hidrogênio tem o 
problema da segurança, entre outros.

• Carro conectado e internet das coisas: Tem o potencial de mudar os carros, mas é muito 
experimental e com custos muito elevados por enquanto.

• Redução do uso de automóveis em alguns países centrais.

O investimento em pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P+D+E) está concentrado nas 
matrizes e não há empresas na América Latina bem-posicionadas em tecnologias disruptivas 
(internet das coisas, conectividade, baterias, energia solar), o que configura um cenário de perda 
de importância da região. Em especial, o Brasil ou a Argentina não vão liderar o crescimento futuro 
do setor, porque não se investe no desenvolvimento dessas tendências globais. A seguir, são 
colocados diversos cenários possíveis no futuro. 
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[1] Este texto foi elaborado pela consultora do BID Rosario Campos.

1. A região manteria centros de produção com maior conteúdo importado.
2. Poderiam surgir empresas locais com tecnologias disruptivas com impacto no mercado 

global.
3. As novas motorizações (elétrico/ a hidrogênio) poderiam levar à desoligopolização da 

indústria.
4. Poderia fracassar o carro elétrico ou movido a hidrogênio.

A seguir, o vídeo do evento anexo.
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O comércio na era da nanotecnologia

Por ocasião dos seus 50 anos, em 2015 o Intal está desenvolvendo atividades e publicações 
especiais focadas no futuro da integração, que tem como um dos seus eixos o comércio regional na 
era das tecnologias disruptivas. [1] A Carta Mensal está incluindo ao longo do ano uma série de 
textos relacionados com este assunto, nos quais foram abordados os impactos das mudanças 
tecnológicas em geral sobre o comércio, os serviços baseados nas tecnologias da informação e das 
comunicações, as tecnologias de fabricação digital e a bioeconomia.
O objetivo deste artigo é oferecer uma introdução à nanotecnologia e seus usos, analisar seus 
principais impactos possíveis no comércio e as oportunidades e desafios mais relevantes para a 
América Latina e o Caribe (ALC).

O que é nanotecnologia?

A nanotecnologia é a aplicação de tecnologia a uma nanoescala. Ou seja, trata-se do uso de 
partículas ultrafinas, fibras, tubos, fios e outras estruturas que têm pelo menos uma dimensão 
nanométrica (de 1 a 100 nanômetros, sendo um metro equivalente a 1 bilhão de nanômetros)[2]. 
Por exemplo, a espessura de um fio de cabelo humano é de aproximadamente 100.000 
nanômetros em comparação com apenas 1 nanômetro de um nanotubo, enquanto uma 
nanopartícula (aproximadamente 4 nanômetros) é um milhão de vezes menor do que uma formiga.
A nanotecnologia permite o aproveitamento de propriedades dos nanomateriais que não existem 
em escalas superiores (efeito quântico[3]) e de uma maior reatividade (efeito superfície[4]) 
(FOLADORI; INVERNIZZI, 2012). Assim, uma das principais vantagens da nanotecnologia é a 
melhora das características ou da funcionalidade dos materiais tradicionais (MANYIKA et al., 
2013): os nanomateriais se destacam por serem ultraleves, impermeáveis, extremamente duros e 
resistentes, e excelentes condutores de eletricidade.
Ao contrário de outras tecnologias disruptivas atuais, esses materiais não são uma invenção 
recente. Em alguns casos encontram-se disponíveis na natureza (como o orvalho marinho ou o pó 
vulcânico) e em outros têm sido utilizados há vários séculos, obtidos por meio de processos com o 
objetivo de melhorar as características de outras substâncias. Por exemplo, as cores dos vitrais 
europeus da Idade Média continham nanopartículas.[5]
A nanotecnologia moderna começou a ser desenvolvida há aproximadamente três décadas, quando 
se tornaram disponíveis as ferramentas para observar e medir na nanoescala. A cadeia de valor da 
nanotecnologia inclui quatro elos: os nanomateriais, os nanointermediários, os produtos 
nanoenriquecidos e as nanoferramentas (Esquema 1). Na atualidade se destaca o seu uso no 
âmbito da química, biologia, física, engenharia, medicina e informática, e sua aplicação em 
indústrias tão diversas como as da eletrônica, de informática e telecomunicações, energia, na 
indústria automotiva, alimentícia, de segurança, entre outras.
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Principais usos

Embora não existam estimativas precisas, em 2015 o mercado mundial de nanotecnologia seria de 
aproximadamente entre US$ 1 bilhão (FISCHER et al., 2013) e US$ 2,7 bilhões para o caso de 
produtos nanoenriquecidos (Secretaria de Planejamento e Políticas em Ciência, Tecnologia e 
Inovação Produtiva, 2013). Com base em um maior conhecimento e difusão de seu uso, a 
nanotecnologia continuará se expandindo durante os próximos anos e poderia transformar muitas 
atividades.
A seguir são apresentados alguns dos setores em que o impacto da nanotecnologia poderia ser 
mais significativo e alguns exemplos de sua aplicação:[6]

• Agricultura e agroalimentos: monitoramento de culturas e detecção de patógenos, 
manipulação dos alimentos para melhorar sua qualidade e valor nutricional[7], embalagens 
inteligentes para prolongar a durabilidade do produto, rastreabilidade e autenticação, 
sensores inteligentes para maquinaria agrícola, vacinas mais precisas, etc.

• Eletrônica e comunicações: sistemas mais eficientes derivados do uso de transístores 
nanométricos, sensores baseados em nanotubos de carbono e silício, etc.

• Automotiva: melhoras em características mecânicas e físicas de autopeças, sensores    
            inteligentes para carros, etc. 

Fonte: Elaboração própria com base na Secretaria de Planejamento e Políticas em Ciência, 
Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina (2013).

Esquema 1. Cadeia de valor da nanotecnologia
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• Energia: maior eficiência em produção de petróleo por uso de nanopartículas, difusão de 
energia solar mediante painéis fotovoltaicos baseados em grafeno, etc.

• Têxteis e confecções: roupa inteligente (wearable), uso de nanopartículas de prata com 
efeito bactericida em tecidos utilizados para uniformes médicos ou roupa de cama e banho 
usada em hospitais, etc.

• Metalmecânica: novas técnicas de processamento, de caracterização, de estudo de 
propriedades, nanoligas, etc.

• Química e cosmética: maior eficiência em catalisação, melhoras em propriedades dos 
produtos, bactericidas, processamento nanotecnológico para evitar aderência de pó em 
tintas ou vidros, etc.

• Medicina: procedimentos de diagnóstico e terapêuticos em doenças tais como câncer e 
Alzheimer, implantes dentários e reparações ósseas a partir de nanocerâmicos, etc.

• Segurança: sensores para detecção de substâncias perigosas, nanorobôs para desativação 
de explosivos, etc.

Nanotecnologia e comércio

A nanotecnologia pode afetar os fluxos de comércio internacional por diversas vias. Em primeiro 
lugar, os países pioneiros na incorporação desta tecnologia possivelmente terão ganhos de 
produtividade e competitividade maiores do que os que as adotarem com posterioridade. De 
acordo com a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia dos Estados Unidos, os maiores investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia ocorrem nesse país, na União Europeia, Japão, 
China, República da Coreia e Taiwan, entre outros.
Em segundo lugar, o uso de nanomateriais avançados e seus derivados poderiam aumentar a 
demanda de certos recursos e reduzir a de outros. Por exemplo, a difusão do grafeno[8] – um dos 
nanomateriais mais relevantes - aumentaria a demanda de grafite necessário para sua produção 
(na atualidade os principais fornecedores são a China, a Índia e o Brasil), ao mesmo tempo que 
poderia substituir parcialmente o uso do cobre, silício ou aço, entre outros (GAYÁ, 2015).
Em terceiro lugar, poderiam aparecer empecilhos ao comércio decorrentes de questões 
regulatórias. Por um lado, poderiam surgir maiores obstáculos técnicos ao comércio (OTC) e 
medidas sanitárias e fitossanitárias (MSF) relacionadas com seus potenciais riscos sobre a saúde, o 
meio ambiente e a segurança, os quais ainda não se conhecem com precisão. Por exemplo, na 
União Europeia foram manifestadas preocupações pela utilização de produtos químicos tóxicos na 
produção de grafeno, o que poderia implicar a aplicação de medidas precautórias[9] (GAYÁ, 2015), 
apesar de a Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelecer que estas devem ter fundamento 
científico.
Por outro lado, as diferenças regulatórias em nível nacional também poderiam criar obstáculos 
para os fluxos comerciais. Com efeito, os diferentes enfoques na normativa sobre produtos 
nanotecnológicos nos Estados Unidos e na União Europeia colocam desafios na negociação do 
Acordo de Associação Transatlântica sobre Comércio e Investimento (TTIP, sigla em inglês) (TACD, 
2013). Segundo Bell et al. (2013), é fundamental o estabelecimento de padrões consensuados para 
os diversos tipos de nanomateriais, as técnicas de medição, as normas sobre manejo de riscos, etc.
Embora existam alguns esforços de coordenação regulatória no âmbito da Organização 
Internacional de Normalização (ISO, sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento Industrial (Unido, sigla em inglês), da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outras, 
persistem divergências relevantes. Um grupo de países europeus impulsiona o projeto NANoReg, 
que promove uma regulação comum em matéria de nanotecnologia e envolve algumas instituições 
públicas desses países e da Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e Brasil. 
De acordo com Falkner e Jaspers (2012), a harmonização de padrões exige uma melhora na 
avaliação e gestão de riscos. Além disso, para que os padrões não se tornem obstáculos ao 
comércio para os países com dificuldades para alcançá-los, são necessários esforços adicionais em 
matéria de desenvolvimento de capacidades.

A nanotecnologia na América Latina e no Caribe: panorama, oportunidades e desafios

Vários países da ALC contam com atividades relacionadas com a nanotecnologia, entre eles o 
Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, Peru, Uruguai, República Dominicana, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Equador e Panamá (FOLADORI; INVERNIZZI, 2012). Existem 
programas de estímulo público, pesquisas no âmbito acadêmico, consórcios entre universidades e 
empresas, atividades exclusivas do setor privado, esquemas de cooperação com os Estados Unidos 
e/ou a União Europeia - como os existentes na Argentina, Brasil e México - e convênios bilaterais 
entre entidades da região (LAVARELLO; CAPPA, 2010).
As principais áreas de pesquisa e aplicação de nanotecnologia na ALC são as de agroalimentos, 
nanobiotecnologia, nanomateriais, nanoeletrônica, nanomedicina, tratamento de águas, 
remediação ambiental, energias renováveis, têxteis, nanocompostos para a indústria automotiva, 
entre outras.
Os países da região são competitivos em vários desses setores, razão pela qual o fortalecimento 
das vantagens comparativas dependerá em grande parte da capacidade de desenvolver e adotar 
estas e outras inovações. Embora muitas economias da ALC estejam impulsionando a 
nanotecnologia, os investimentos no setor tanto público quanto privado são muito inferiores aos 
dos países da OCDE ou de alguns emergentes da Ásia. Por exemplo, Pastrana et al. (2012) 
assinalam que 0,33% das patentes de desenvolvimentos nanotecnológicos da base da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) correspondem à ALC e, desse subgrupo, 9 de cada 10 se 
encontram no Brasil ou no México.
Com o objetivo de melhorar e ampliar a posição competitiva da região, é necessário:[10]

• Fortalecer os vínculos entre os setores público e privado e o setor acadêmico.
• Promover o desenvolvimento do capital humano mediante capacitação específica e uma 

maior interação entre as disciplinas frequentemente relacionadas à nanotecnologia (física, 
química, engenharia de materiais) e as específicas das atividades nas quais é aplicada 
(agronomia, veterinária, medicina, outras engenharias, etc.).

• Melhorar a disponibilidade de infraestrutura tecnológica.
• Estender e aprofundar o financiamento para essas atividades e melhorar a divulgação dos 

programas existentes.
• Participar ativamente das discussões internacionais sobre regulação de nanotecnologia, com 

o objetivo de melhorar as possibilidades de alcançar os padrões e evitar as barreiras de 
acesso a mercados por essa via.
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Conclusões

Embora os nanomateriais existam há vários séculos, o desenvolvimento e a difusão da 
nanotecnologia iniciada nas últimas décadas poderia transformar radicalmente numerosas 
atividades, como ocorreu com as tecnologias da informação e as comunicações.
A nanotecnologia poderia gerar benefícios em termos sociais, a partir de melhoras no tratamento 
de doenças, o desenvolvimento de energias limpas, a redução da poluição da água, a melhora na 
qualidade nutricional dos alimentos, etc.
No entanto, existem dúvidas sobre os efeitos dos nanomateriais e seus derivados sobre a saúde, o 
ambiente e a segurança. Isso coloca a necessidade de regular para prevenir impactos negativos 
sem que se criem restrições desnecessárias para a inovação e o comércio, e gerar padrões 
harmonizados com o fim de evitar barreiras decorrentes das divergências regulatórias. Além disso, 
a nanotecnologia poderia impactar os padrões de especialização e comércio mediante melhoras na 
competitividade dos países pioneiros e, em menor grau, os produtores dos recursos necessários 
para isso, em detrimento dos que ficarem atrasados em termos tecnológicos ou cujas exportações 
sejam substituídas – pelo menos parcialmente - por esses produtos. Nesse contexto, é primordial 
que as políticas públicas na ALC aumentem seus esforços para melhorar seu posicionamento 
internacional em nanotecnologia.
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Novas realidades do comércio global: o 
crescente peso do intercâmbio Sul-Sul

Desde 2000, as economias em desenvolvimento crescem a um ritmo maior do que as 
desenvolvidas. Esta mudança no padrão de crescimento também se refletiu no comércio mundial. 
As exportações dos países emergentes se expandem a taxas mais altas do que as dos desenvolvidos 
e, em particular, as vendas externas destinadas ao Sul aumentam em maior proporção do que os 
envios ao Norte.[1]
Embora, após o rebote pós-crise, as economias em desenvolvimento tenham desacelerado seu 
crescimento, continuam se ampliando a um ritmo maior do que o mundo avançado. Portanto, é 
improvável que a tendência de longo prazo de fortalecimento do comércio Sul-Sul se reverta a 
curto prazo, embora possa perder força.
Este fenômeno foi estudado e apresentado no Monitor de Integração e Comércio 2013 “After the 
Boom: Prospects for Latin America and the Caribbean in South-South Trade”, o relatório anual do 
Setor de Integração e Comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Neste texto 
destacam-se as principais conclusões do estudo e são atualizadas as informações apresentadas.

As mudanças nos padrões de crescimento

Entre 2003 e 2007, a economia e o comércio global apresentaram uma forte expansão de 5% e 7%, 
respectivamente (Gráfico 1). No entanto, depois do rebote pós-crise, observou-se um 
desaquecimento generalizado: o PIB mundial cresceu cerca de 3% em média entre 2012 e 2014 e o 
intercâmbio comercial apenas 1%. Apesar de todas as regiões terem sofrido a desaceleração, os 
países em desenvolvimento mantiveram taxas de expansão relativamente mais altas. Enquanto as 
economias avançadas cresceram só 1,5% em média nesse período, as emergentes cresceram 4,7%, 
impulsionadas principalmente pela Ásia e, em menor escala, pela África. O PIB da América Latina e 
do Caribe aumentou 2,3% ao ano, em média, nesses anos.
Nesse contexto, o crescimento lento das economias e as fracas perspectivas de expansão do 
comércio dos países desenvolvidos outorgaram um papel predominante aos emergentes na 
economia mundial. Enquanto os destinos tradicionais do Norte ofereceram oportunidades 
moderadas de crescimento, os mercados do Sul contribuíram para a transformação estrutural do 
comércio da ALC. Assim, o comércio Sul-Sul se instalou como o principal motor das exportações da 
região.
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O crescimento do comércio Sul-Sul

O crescimento do comércio reflete o desempenho divergente do Norte e do Sul. Em meados dos 
anos 90, as exportações do Sul explicavam um quarto do total mundial, e em 2013 esta proporção 
foi de 43%. Além disso, este foi impulsionado principalmente pelos envios do Sul para o Sul, que 
passaram de representar 10% do total das vendas externas globais em 1995 para 25% em 2013. 
Simultaneamente, o peso das vendas externas do Sul para o Norte no comércio mundial cresceu de 
14% para 17%.

Fonte: Atualização do Monitor de Integração e Comércio 2013 com dados do FMI. 

Gráfico 1. Produto Interno Bruto

Taxas de variação a preços constantes, em porcentagem, 2000-2014
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As exportações do Sul para o Sul cresceram de maneira constante desde o final dos anos 90: em 
1999 a proporção desse destino no total exportado do Sul atingiu 41%, em 2008 alcançou 53%, e 
em 2013 foi de 60%. Assim, atualmente o Sul é o seu principal parceiro comercial. A maior parte 
do comércio Sul–Sul se origina na Ásia, que em 2013 explicou 88% das exportações Sul–Sul. O 
peso dos envios da América Latina e do Caribe para o Sul não variou expressivamente e está em 
cerca de 8%. Quanto à importância do Sul como destino das exportações de cada região, na Ásia 
estas constituem dois terços das vendas externas totais, 16 pontos porcentuais mais do que 20 
anos atrás (Gráfico 3). Cabe esclarecer que a maior parte desse comércio se concentra na mesma 
região. Na América Latina e no Caribe o ratio se localiza em 41% e a metade dessa porcentagem 
corresponde a fluxos intrarregionais. No entanto, esse dado esconde diferenças significativas entre 
os países da região. O grande peso do México como exportador, e o fato de seu principal parceiro 
comercial estar no Norte (Estados Unidos), reduz o ratio de participação do Sul nas exportações da 
América Latina.
A relevância da ALC como destino de suas próprias exportações tem se reduzido na medida em que 
aumentou o peso dos envios para a Ásia, especialmente para a China, que passou de representar 
20% das vendas externas Sul–Sul da região no final da década de 1990 para 45% nos últimos 
anos. O aumento das exportações para a Ásia da ALC reflete a crescente complementaridade entre 
as duas regiões.

Fonte: Atualização do Monitor de Integração e Comércio 2013 com dados de UM-Comtrade.

Gráfico 2. Crescimento do comércio Sul-Sul

Porcentagem do comércio mundial, 1995-2013
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A participação do Sul como destino das exportações totais varia significativamente entre os países 
da ALC (Gráfico 4). Em mais da metade dos países da ALC, o Sul representa uma porcentagem 
superior a 40% das vendas externas totais, e, inclusive, em cinco deles supera a média da Ásia. Os 
ratios de participação mais altos do Sul como destino dos envios se observam nas economias do 
Cone Sul; e a maioria dos países andinos mostram participações superiores à média regional. Pelo 
contrário, na América Central e no Caribe, cujas exportações estão mais fortemente orientadas para 
os Estados Unidos e a Europa, observa-se que o peso do Sul está abaixo da média da ALC. O caso 
do México se apresenta como o extremo mais baixo. 

Fonte: Atualização do Monitor de Integração e Comércio 2013 com dados de UM-Comtrade.

Gráfico 3. Participação do Sul nas exportações totais de cada região

Porcentagem, por região do Sul, 1995-2013
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O valor estratégico do comércio Sul–Sul

A composição das exportações da ALC para o Sul, em comparação com as destinadas ao Norte, 
também é diferente entre as regiões. Mais da metade das vendas externas do México e da América 
Central para o Sul são manufaturas, enquanto na América do Sul estão compostas principalmente 
por produtos derivados de recursos naturais: 60% das exportações do Cone Sul para o Sul são 
produtos agropecuários e metais, e um terço manufaturas. Nos países andinos, os combustíveis, 
minérios e metais são os de maior peso, ao passo que no Caribe 75% dos envios para o Sul são 
produtos agrícolas e combustíveis. Além disso, deve-se destacar que as exportações intrarregionais 
da ALC apresentam uma maior concentração de manufaturas do que as destinadas a outras regiões 
do Sul.
Em conclusão, embora o crescimento Sul-Sul apresente oportunidades por um lado, os custos de 
comerciar são significativamente superiores para os países do Sul, tanto na direção Sul-Sul quanto 

Fonte: Atualização do Monitor de Integração e Comércio 2013 com dados de UM-Comtrade.

Gráfico 4. Participação do comércio Sul-Sul nas exportações totais 

Porcentagem, países da ALC selecionados, 2013
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[1] As definições Sul e Norte estão baseadas na Classificação Padrão de Países das Nações Unidas. O norte 
compreende os países desenvolvidos, incluindo o Japão na Ásia, o Canadá e os Estados Unidos na América do 
Norte, a Austrália e a Nova Zelândia na Oceania, e a Europa. O sul abrange a Ásia em desenvolvimento 
(incluindo o Oriente Médio), a América Latina e o Caribe, e a África.

na Sul-Norte. As tarifas são superiores no Sul, embora tenham caído rapidamente à medida que 
foram sendo fechados Tratados de Livre Comércio Sul-Sul. No entanto, as tarifas reduzidas foram 
substituídas por outras restrições, menos transparentes e mais difíceis de quantificar. Grande parte 
dessas restrições foram implementadas pelos países em desenvolvimento, incluindo alguns da ALC. 
Nesse sentido, o Monitor de Integración y Comercio de 2014 “Vientos adversos: Políticas para 
relanzar el comercio en la post-crisis” tenta analisar o estado da ALC em termos de facilitação do 
comércio. Por outro lado, a ALC deveria evitar uma excessiva concentração das exportações. Isto se 
torna mais importante no cenário econômico mundial atual, em que aparecem riscos de 
desaquecimento nos países emergentes, em particular na China, que foi o principal motor do 
comércio Sul-Sul na última década. Dar uma prioridade elevada ao comércio Sul-Sul é certamente 
uma opção estratégica com grande potencial, mas é oportuno que as políticas comerciais e de 
desenvolvimento dos países da região tenham como objetivo central a diversificação das 
exportações. Este tema será o eixo do próximo Monitor de Integração e Comércio 2015 a ser 
publicado no segundo semestre deste ano.
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Blocos de Integração
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10ª Cúpula Presidencial da Aliança do 
Pacífico

De 1º a 3 de julho foi realizada a 10ª Cúpula Presidencial da Aliança do Pacífico em Paracas, Peru. 
Na Declaração, os chefes de Estado do Chile, Colômbia, México e Peru enfatizaram o objetivo de 
avançar na construção de uma área de integração profunda que promova a livre circulação de bens, 
serviços, capitais e pessoas. Além disso, destacaram o trabalho conjunto com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) em temas prioritários como facilitação do comércio, 
fomento de pequenas e médias empresas para obter encadeamentos produtivos em nível regional e 
o apoio ao trabalho das agências de promoção.
Os presidentes participaram do painel “Aliança do Pacífico: Visão de Futuro” durante a Cúpula 
Empresarial, com a moderação do presidente do BID, Luis Alberto Moreno, e a participação de 350 
empresários.
Neste âmbito, o Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin) do BID está apoiando a criação do 
Fundo de Capital Empreendedor Aliança do Pacífico, com um valor até US$ 100 milhões, a fim de 
fornecer capital semente e investir em novos empreendimentos nos países da iniciativa. Além 
disso, o BID aprovou uma cooperação técnica para financiar um programa de quase US$ 4 milhões 
para a criação de associações de empreendedores na região, a fim de que estes tenham acesso a 
oportunidades de formação e comerciais.

Aliança do Pacífico
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Conferência de Chefes de Governo da 
Comunidade do Caribe

De 2 a 4 de julho foi realizada em Bridgetown, Barbados, a 36ª Reunião Ordinária da Conferência 
de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe. Os mandatários destacaram os avanços 
alcançados na integração regional e ressaltaram a importância desse processo para contribuir para 
o desenvolvimento sustentável.
Eles afirmaram que a 3ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento é 
uma oportunidade para obter recursos que permitam implementar a Agenda de Desenvolvimento 
pós-2015, as Modalidades de Ação Acelerada para os Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (Trajetória de Samoa) e a liberalização do comércio, assim como melhorar a 
posição da sub-região perante os desafios globais de segurança e mudanças climáticas. Sobre este 
último ponto, destacou-se a necessidade de chegar a um resultado consensuado e vinculante na 
21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, que será realizada em Paris, França, no final de ano.
Além disso, destacou-se a relevância dos vínculos entre os setores acadêmico e privado para o 
desenvolvimento da inovação e da ciência e tecnologia, que contribuam para a competitividade e 
capacidade de adaptação, e se decidiu trabalhar com as instituições de educação superior para 
identificar as vias mais adequadas para atender as necessidades do Caribe. Os mandatários 
também solicitaram a colaboração do Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação da Caricom (CSTIC, 
sigla em inglês) na elaboração da estratégia para o desenvolvimento dos recursos humanos 
Caricom 2030 e acordaram trabalhar com o setor privado e com sócios internacionais para 
expandir o investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Caribe
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Os Chefes de Governo celebraram o estabelecimento do Centro do Caribe para a Energia Renovável 
e a Eficiência Energética (CCREEE, sigla em inglês) e respaldaram a proposta de Trinidad e Tobago 
para a criação de um Mecanismo de Doadores Múltiplos e Cofinanciamento de Energia para a 
Sustentabilidade do Caribe que facilite a transformação da matriz energética com um maior 
protagonismo das fontes renováveis e uma menor dependência dos hidrocarbonetos.
Por outro lado, manifestaram a sua preocupação com o impacto que o setor de serviços financeiros 
poderia sofrer com a inclusão de oito membros da Caricom na lista de países que não cooperam em 
matéria tributária por parte da União Europeia.
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Petrocaribe busca dar novo impulso à Zona 
Econômica regional

[1] Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Nicarágua, República Dominicana, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, 
Suriname, Venezuela.

No âmbito da 15ª Reunião Ministerial da Petrocaribe, realizada em Caracas, Venezuela, os 
ministros de Energia dos países-membros[1] assinaram uma ata de compromisso para analisar um 
novo impulso a ser dado à Zona Econômica da Petrocaribe, cujo objetivo é aumentar e diversificar 
o comércio intrarregional para contribuir para o desenvolvimento.
Essa Zona contempla a cooperação em cinco âmbitos: transporte e comunicações, encadeamento 
produtivo, turismo, comércio e integração social e cultural.
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Projeto Mesoamérica registra avanços

No dia 26 de junho foi realizada em Antígua, Guatemala, a 15ª Cúpula de Chefes de Estado e de 
Governo do Mecanismo de Diálogo e Concertação de Tuxtla.
As autoridades destacaram os progressos nos cinco pilares do mecanismo: segurança democrática, 
gestão integral de risco de desastres e mudanças climáticas, integração social, integração 
econômica e fortalecimento da integração regional.
Cabe destacar a decisão de fortalecer duas instituições: por um lado a Conferência Regional sobre 
Migração (CRM) para abordar as migrações de maneira integral e proteger os migrantes e, por 
outro, o Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica (Projeto Mesoamérica).
Este Projeto, lançado oficialmente em 2008 como sucessor do Plano Puebla-Panamá, é um 
componente fundamental do Mecanismo de Tuxtla, voltado para fortalecer a integração regional e 
promover o desenvolvimento econômico e social mesoamericano por meio da melhora da 
conectividade, da interdependência entre os países-membros e da convergência de esforços 
nacionais para uma visão regional estratégica. Na atualidade é formado por Belize, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana.
No âmbito do Projeto Mesoamérica, a integração da região registrou avanços importantes, como se 
pode observar neste vídeo.

Destacam-se o desenvolvimento da Rede Internacional de Estradas Mesoamericanas (Ricam), o 
Programa Mesoamericano de Gestão Coordenada de Fronteiras para a facilitação do comércio, a 
integração elétrica por meio do Sistema de Interconexão Elétrica para a América Central (Siepac) e 
a criação de um Mercado Elétrico Regional, a Via Mesoamericana de Informação, o Sistema 
Mesoamericano de Saúde Pública e a Estratégia Mesoamericana de Sustentabilidade Ambiental 
(Emsa), entre outros.
Durante a Cúpula também foi aprovada uma Resolução Especial para continuar trabalhando com o 
acompanhamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em uma agenda renovada de 
cooperação e desenvolvimento que contribua para garantir paz, integração e prosperidade à 

América Central
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Mesoamérica. O BID desempenha um papel fundamental no processo de integração promovido pelo 
Projeto Mesoamérica: faz parte do Grupo Técnico Interinstitucional junto com a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a Secretaria Geral do Sistema de Integração 
Centro-Americano (Sica), o Subsistema de Integração Econômica Centro-Americano (Sieca), a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), o Banco Centro-Americano de Integração Econômica 
(BCIE) e a Corporação Andina de Fomento (CAF). Além disso, em conjunto com estas duas últimas 
instituições, o BID oferece assistência financeira por meio do financiamento de projetos e de 
cooperações técnicas não reembolsáveis.

Textos sobre o assunto:
• BID-INTAL. "Integração energética continental: desafios e oportunidades" (resenha 

bibliográfica), em: Carta Mensal INTAL N° 144, julho, 2008a.
• BID-INTAL. "BID apoia criação de sistema de informação energética para América Latina e 

Caribe", em: Carta Mensal INTAL N° 149, dezembro, 2008b.
• BID-INTAL. “BID apoia a facilitação de alfândegas e passagens fronteiriças para o Projeto 

Mesoamérica”, em: Carta Mensal INTAL N°155, Buenos Aires, junho, 2009a.
• BID-INTAL. “A Declaração de Guanacaste: 11ª Reunião de Cúpula do Mecanismo Tuxtla e os 

avanços do Projeto Mesoamérica”, em: Carta Mensal INTAL N°156, Buenos Aires, julho, 
2009b.

• BID-INTAL. “Lançamento do Programa 'Salud Mesoamérica 2015’”, em: Carta Mensal INTAL 
N°167, Buenos Aires, julho, 2010a.

• BID-INTAL. “A integração física da América Central avança”, em: Carta Mensal INTAL N°168, 
Buenos Aires, agosto, 2010b.

• BID-INTAL. "12ª Cúpula Ordinária do Mecanismo de Diálogo e Concertação de Tuxtla", em: 
Carta Mensal INTAL N°171, Buenos Aires, novembro, 2010c.

• BID-INTAL. "Projeto Mesoamérica: interconexões elétricas", em: Carta Mensal INTAL N°178, 
Buenos Aires, junho, 2011a.

• BID-INTAL. "20 anos de Tuxtla", em: Carta Mensal INTAL N°184, Buenos Aires, dezembro, 
2011b.

• BID-INTAL. "Biocombustíveis, saúde e infraestrutura na mira do apoio do BID ao Projeto 
Mesoamérica", em: Carta Mensal INTAL N°190, Buenos Aires, junho, 2012.

• BID-INTAL. "Integración eléctrica en América Latina: antecedentes, realidades y caminos por 
recorrer" (resenha bibliográfica), em: Carta Mensal INTAL N° 201, maio, 2013a.

• BID-INTAL. "Interconexão elétrica e diversificação da matriz energética centro-americana", 
em: Carta Mensal INTAL N° 203, julho, 2013b.
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Avanços na integração centro-americana

No dia 26 de junho foi realizada em Antígua, Guatemala, a 45ª Reunião Ordinária de Chefes de 
Estado e de Governo dos Países-Membros do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica).
No encontro, El Salvador recebeu a presidência pro tempore (PPT) do bloco da Guatemala, cuja 
gestão esteve baseada em cinco pilares: união alfandegária centro-americana (UAC) e integração 
econômica, compromissos regionais - incorporação do Panamá e implementação do acordo com a 
União Europeia -, coordenação da cooperação para a região, capacitação e comunicação de 
conquistas do Conselho de Ministros de Integração Econômica da América Central (Comieco).
Os principais progressos durante o primeiro semestre são a elaboração do plano de ação da UAC 
para a próxima década, o consenso sobre a “Estratégia Centro-Americana de Facilitação do 
Comércio com ênfase na gestão coordenada de fronteiras”, a elaboração da Declaração Única 
Centro-Americana (Duca), a finalização e modificações dos Regulamentos Técnicos Centro-
Americanos (RTCA), entre outros. Além disso, foi aprovado o Mecanismo de Reembolso dos Direitos 
Tarifários à Importação, que eliminará a dupla cobrança de tarifas - já que se pagará no destino 
final - e reembolsar o imposto ao país de ingresso da mercadoria, dado que se atingiu um consenso 
quanto ao esquema de verificação da origem.
Também recentemente El Salvador e Honduras acordaram adotar medidas sobre facilitação do 
comércio, especialmente para acelerar a circulação de mercadorias e pessoas nas passagens de 
fronteira El Amatillo e El Poy. Entre os projetos que poderiam ser implementados destacam-se: o 
estabelecimento de um procedimento antecipado antes da chegada dos meios de transporte à 
fronteira; o registro da passagem pela fronteira por meio de dispositivos de radiofrequência; a 
emissão de certificados fitossanitários eletrônicos; e um plano de modernização da alfândega de El 
Amatillo.
Na reunião do Comieco se ressaltaram os avanços na incorporação plena do Panamá ao Subsistema 
de Integração Econômica Centro-Americana (Sieca) por meio da adesão desse país ao Tratado de 
Investimento e Comércio de Serviços da região.
No âmbito das atividades de comunicação e conquistas do Comieco, destaca-se a realização do 
Primeiro Fórum de Integração Econômica da América Central. Essa iniciativa visa dar visibilidade à 
integração da região por meio do estímulo a novos motores de desenvolvimento. Nessa 
oportunidade, o foco do evento se concentrou na “economia laranja”, nome com o qual são 
denominadas as indústrias criativas e culturais cujo valor se encontra na propriedade intelectual. 
Segundo o Sieca, em 2014 as exportações centro-americanas de bens das indústrias criativas 
(manufaturas artísticas, audiovisuais, design, meios de comunicação, artes cênicas, impressos e 
artes visuais) somaram US$ 268,7 milhões e 56,7% das mesmas tiveram como destino o mercado 
intrarregional, seguido em importância pelos Estados Unidos e pelo México. As vendas externas 
desta categoria mostraram um bom desempenho até 2011, com exceção da crise de 2009. No 
entanto, desde esse momento permaneceram relativamente estancadas (Gráfico 1). Dentro das 
indústrias criativas, o setor mais relevante das exportações é o design (47,9% do total).
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Fonte: Elaboração própria com dados do Sieca.

Gráfico 1. Exportações de bens de indústrias criativas da América Central

US$ milhões
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Agenda externa da América Central

Os principais envios centro-americanos para a Coreia se concentram em recursos naturais e seus 
derivados, destacando-se o açúcar, que representa quase 2 de cada 5 dólares exportados. Seguem 
em importância produtos como o chumbo e seus concentrados, café, e desperdícios e resíduos de 
ferro, aço e alumínio. As importações estão mais diversificadas: predominam as manufaturas, com 

Em primeiro lugar, a América Central e a República da Coreia anunciaram seu interesse e 
desenvolveram uma agenda de trabalho para começar a negociação de um acordo comercial e de 
cooperação.
Com 50 milhões de habitantes e um produto per capita de aproximadamente US$ 25 mil anuais, o 
país asiático constitui um mercado de interesse para a América Central. O comércio com a Coreia é 
superavitário para esta última: em 2014 as exportações centro-americanas para esse país somaram 
US$ 456,3 milhões e as importações, US$ 1,7498 bilhão. Como se observa no Gráfico 1, a 
Guatemala é a principal origem das vendas da América Central para o mercado coreano, enquanto a 
maior parte das importações do país asiático se destinam ao Panamá, Guatemala e Costa Rica. 

Nota: * Os dados de Honduras não incluem regimes especiais de comércio. Fonte: DataIntal .

Gráfico 1. Comércio da América Central com a República da Coreia

US$ milhões, 2014
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Em segundo lugar, a Guatemala e a Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc) assinaram um 
acordo pelo qual o país centro-americano adere ao Tratado de Livre Comércio desse bloco com a 
América Central, do qual já são signatários a Costa Rica e o Panamá. A Aelc permitirá a importação 
sem tarifas de todas as manufaturas guatemaltecas, enquanto desonerará 77% dos produtos 
agropecuários primários e processados e outorgará algum tipo de preferência a 10% desse 
conjunto. Os 13% restantes ficarão excluídos. O país centro-americano, por sua parte, desonerará 
quase todas as importações de produtos industriais originários da Aelc, ao passo que após 10 anos 
entrarão sem tarifas três quartos das importações agropecuárias.
Integrada pela Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, o mercado da Aelc é constituído por 13,5 
milhões de consumidores com um PIB por habitante de aproximadamente US$ 90 mil anuais.
Em 2014 as exportações guatemaltecas para os países da Aelc somaram US$ 59,6 milhões; estão 
integradas principalmente por produtos agropecuários, destacando-se o café e a banana, que 
representam em conjunto três quartos do total. As importações da Aelc atingiram US$ 316,9 
milhões, com destaque para medicamentos e produtos químicos e farmacêuticos (Quadro 2). 

destaque para os carros de passeio, construções e suas partes, tecidos de malha e telefones, assim 
como os óleos de petróleo (Quadro 1).

Tecidos de malha 4,7%

Desperdícios e 
resíduos de alumínio

8,5%

Construções e suas 
partes

5,7%

Desperdícios e 
resíduos de ferro e aço

19,9% Restante 52,2%Restante

4,2% Telefones 4,3%

Açúcar 39,1% Carros de passeio

Exportações Importações

6,5%

Café 9,5%

Óleos de petróleo

26,5%

Chumbo e 
concentrados

18,8%

Fonte: Elaboração própria com dados do DataIntal.

Quadro 1. Composição do comércio da América Central com a República da 
Coreia, 2014
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Em terceiro lugar, destacam-se dois temas da integração com o Caribe. Por um lado, a Costa Rica e 
a Comunidade do Caribe (Caricom) avançaram na implementação do acordo comercial, por meio de 
medidas relacionadas com a solução de controvérsias e a outorga de certificados eletrônicos de 
origem. As exportações costa-riquenhas para esses países somaram US$ 163,5 milhões em 2014, 
destacando-se alimentos, recipientes de vidro, antissoros, frutas e plantas, etc. As compras da 
Caricom alcançaram US$ 70,3 milhões, com destaque para produtos de ferro e aço e gás natural 
liquefeito. Por outro lado, foi realizada uma reunião entre autoridades da Secretaria de Integração 
Econômica Centro-Americana (Sieca) e a Associação de Estados do Caribe, na qual foi acordado um 
plano de ação para os próximos 12 meses, que inclui os temas prioritários da agenda birregional, 
tais como intercâmbio de informações econômico-financeiras, comércio exterior, estímulo para as 
pequenas e médias empresas, entre outros.
Por último, deve-se destacar a aprovação por parte da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) do plano de ação para a incorporação da Costa Rica ao 
organismo. Se a adesão for concretizada, a Costa Rica seria o terceiro membro latino-americano da 
OCDE, à qual já pertencem o Chile e o México.

Teares 4,2%

Charutos

4,1%

Adubos minerais ou 
químicos

7,9%

Tâmara, figo, abacaxi, 
abacate, etc.

11,0% Restante 52,5%Restante

3,5% Restante 3,7%

Café 44,0% Medicamentos

Exportações Importações

8,1%

Melaço 6,4%

Sangue e antissoros

23,6%

Banana 30,9%

Fonte: Elaboração própria com dados do DataIntal.

Quadro 2. Composição do comércio da Guatemala com a Aelc, 2014
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Acordos de integração física e energética 
entre Bolívia e Peru

Os presidentes da Bolívia e do Peru se reuniram no dia 23 de junho na Isla de Esteves, Puno, Peru, 
e selaram uma aliança estratégica com a assinatura de mais de 90 acordos, incluindo temas de 
cooperação energética e integração física.
Na Declaração da Isla de Esteves, as autoridades decidiram realizar os estudos de viabilidade 
técnica e econômica para a importação de gás boliviano para o sul peruano. Além disso, 
destacaram seu interesse no projeto do Corredor Ferroviário Bioceânico Central, que faz parte da 
Carteira de Projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da Unasul 
(Cosiplan) e da Agenda de Projetos Prioritários de Integração, API (ver ficha do projeto). Nesse 
contexto, decidiram participar ativamente do subgrupo de trabalho do Cosiplan.

Comunidade Andina
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Promoção de Exportações no Equador e na 
Colômbia

O Ministério de Comércio Exterior do Equador e a Corporação Financeira Nacional (CFN) desse 
país, com o apoio da agência Pro Ecuador, lançaram um programa de Factoring Internacional com o 
objetivo de promover o setor exportador por meio de um mecanismo de financiamento. A 
ferramenta consiste em que os exportadores obtenham liquidez mediante a cessão de faturas para 
a CFN.
Por sua vez, a ProColombia impulsiona um plano de ação para o aumento das exportações de 
produtos diferentes da mineração e do petróleo a curto prazo. Esse plano é orientado para mais de 
900 empresas e se concentra em produtos tais como flores, confeitaria, móveis, plástico, borracha, 
têxteis, confecções, cosméticos, produtos de higiene pessoal, cafés especiais, manufaturas de ferro 
e aço, envases e embalagens, e carne bovina. Os destinos para os quais está voltado são 
principalmente a Ásia, o Brasil, o México, os Estados Unidos e o Equador.
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Cúpula do Mercosul

No dia 17 de julho foi realizada em Brasília a 48ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado do Mercosul 
e Estados Associados, na qual o Brasil passou a presidência pro tempore (PPT) para o Paraguai. Os 
mandatários assinaram os novos protocolos de adesão ao bloco da Bolívia como membro pleno, e 
da Guiana e Suriname como Estados associados. Os anteriores com esses países haviam sido 
assinados em dezembro de 2012 quando o Paraguai se encontrava suspenso.
No tocante aos vínculos com a Bolívia, destaca-se, por um lado, a assinatura de um “Convênio de 
Cooperação, Intercâmbio de Informações, Consulta de Dados e Assistência Mútua entre as 
Administrações Alfandegárias” com o objetivo de contribuir para a facilitação do comércio e 
combater os ilícitos alfandegários. Por outro lado, antes da Cúpula ocorreram fatos relevantes:

• A aprovação pelo Congresso brasileiro do convênio que outorga à Bolívia um depósito franco 
para armazenar mercadorias no porto de Paranaguá.

• O encontro entre os presidentes da Bolívia e do Paraguai, em que foram revisados os 
principais temas da agenda bilateral. Eles destacaram os acordos assinados em matéria 
energética, e se comprometeram a desenvolver a conectividade entre os dois países no 
âmbito da Agenda Prioritária de Investimentos (API) do Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da União Sul-Americana de Nações (Unasul). Além 
disso, assinaram um acordo para desenvolver os estudos de factibilidade para a construção 
de uma linha de interconexão elétrica. 

Mercosul
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Além disso, os comunicados dos países-membros do Mercosul e destes com os Estados Associados 
destacaram:

• A recente prorrogação por dez anos do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 
(Focem).

• Os esforços para promover a integração produtiva e o desenvolvimento de fornecedores 
regionais para a indústria de petróleo e gás, maquinaria agrícola, mineração e autopeças.

• A intenção de promover uma maior aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, de 
trocar ofertas com a União Europeia e de aprofundar os vínculos com outros países e blocos 
com os quais existem diversos tipos de acordos e/ou a vontade de iniciar negociações 
comerciais.

• Os progressos em matéria aduaneira, assim como em normas sanitárias.
• Os projetos de infraestrutura para a integração, em particular os corredores bioceânicos.

Antes da Cúpula também foram realizadas as seguintes reuniões:
• 48ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC)
• 81ª Reunião do Fórum de Consulta e Concertação Política do Mercosul e Estados Associados 

(FCCP),
• 5º Fórum Empresarial do Mercosul, 
• Cúpula Social do Mercosul (CSM)
• 12ª Reunião Especializada de Redução de Risco de Desastres Socioambientais, Defesa Civil, 

Proteção Civil e Assistência Humanitária do Mercosul (REHU),
• 59ª Reunião Plenária do Fórum Consultivo Econômico Social do Mercosul (FCES)
• 42ª Reunião Ordinária do Fórum Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 

Departamentos do Mercosul (FCCR).

A próxima Cúpula de Presidentes está prevista para o mês de dezembro no Paraguai.
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Extensão do acordo automotivo entre 
Argentina e Brasil

A Argentina e o Brasil assinaram o 41° Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica (ACE) N°14, com o qual estenderam por um ano as condições que regulam o 
intercâmbio bilateral do setor automotivo desde julho de 2014. Assim, o coeficiente de comércio 
isento de tarifas (flex) será mantido em 1,5: a cada dólar exportado para o sócio, o país deficitário 
poderá importar sem tarifas até US$ 1,5.
Deve-se assinalar que a automotiva e a açucareira são as duas indústrias excluídas do livre 
comércio entre os países do Mercosul e o intercâmbio se rege por acordos bilaterais entre os 
sócios. Em 2002 foi estabelecido um coeficiente de desvio (flex) de 1,6 com vigência retroativa a 
2001, que foi sendo aumentado até atingir 2,6 em 2005. Embora em 2006 os fluxos bilaterais 
devessem começar a circular livremente, o flex foi reduzido para 1,95 e foi prorrogado em várias 
ocasiões. Em junho de 2013 venceu o prazo estabelecido e não foi estendido, razão pela qual 
durante um ano não existiram restrições formais ao intercâmbio, mas a relação de intercâmbio se 
manteve dentro dos valores pactuados previamente. Em junho de 2014, os dois países acordaram 
novas condições de comércio e reduziram o coeficiente para 1,5, o mínimo patamar histórico. Além 
de prorrogar o último acordo, recentemente se comprometeram a negociar antes do final de abril 
de 2016 as condições que regularão o intercâmbio do setor a partir de julho desse ano.
O comércio de produtos da indústria automobilística entre ambos os países sempre mostrou uma 
alta elasticidade-produto (ou seja, cresce rapidamente quando a economia se expande e cai 
fortemente na fase de contração do ciclo). Como vem acontecendo desde 2014, a indústria 
automotiva atravessa uma conjuntura negativa nos dois países, que se reflete em uma queda do 
emprego, da produção e das exportações do setor (com exceção de um leve aumento das vendas 
externas do Brasil nos primeiros cinco meses de 2015) como se observa no Gráfico 1.
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Texto sobre o assunto
• BID-INTAL. 2014. "Prorrogado acordo automotivo entre Brasil e Argentina", em: Carta 

Mensal INTAL N°214, Buenos Aires, junho. 

* Variação da quantidade produzida e exportada de veículos terminados. Não se incluem 
autopeças, as quais, sim, estão compreendidas no acordo entre os dois países. Fonte: 

Elaboração própria com dados da Adefa e da Anfavea.

Gráfico 1. Indústria automotiva na Argentina e no Brasil

Variação interanual do volume de produção e exportações de veículos 
terminados*

Carta Mensal INTAL N° 227 - julho 2015 - Todos os direitos reservados

45  

Blocos de Integração

http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7e6d1f57-b48f-4469-bc21-4ac4dfbf03aa&lang=pt


Livre comércio de serviços entre Chile e 
Argentina

No dia 19 de junho entrou em vigor para a Argentina e o Chile o Protocolo sobre o Comércio de 
Serviços entre o Mercosul e o Chile (50º protocolo adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica, ACE N°35). O documento foi assinado em 2009 e já se encontrava vigente 
bilateralmente entre o país andino e o Brasil e o Uruguai desde 2011 e 2012, respectivamente.
Entre outros aspectos, o protocolo entre o Chile e os três países do Mercosul estabelece 
compromissos horizontais e setoriais em matéria de tratamento nacional e acesso a mercados.
Entre as atividades cobertas pelo acordo destacam-se serviços profissionais (jurídicos, de 
contabilidade e auditoria, arquitetura, engenharia, médicos, odontológicos, veterinários, etc.), de 
informática e relacionados, de pesquisa e desenvolvimento em diversas disciplinas, de 
arrendamento, outros serviços empresariais (publicidade, marketing, consultoria, relacionados com 
mineração, manufatura, silvicultura, segurança, etc.), comunicações, distribuição, turismo e 
transporte, entre outros.
Em linhas gerais, tanto a Argentina quanto o Chile incluíram poucas restrições ao comércio de 
serviços prestados sob os três primeiros modos (fornecimento transfronteiriço, consumo no 
estrangeiro e presença comercial), enquanto os compromissos assumidos em matéria de 
movimento de pessoas físicas são mais limitados. 
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Brasil: Planos de estímulo à infraestrutura 
e às exportações

Depois de permanecer estancada durante 2014, a economia brasileira se contraiu durante o 
primeiro semestre de 2015 e se espera que termine o ano com uma queda do produto interno bruto 
(PIB) de cerca de 1,5%. Este desempenho se explica pela debilidade da demanda tanto interna 
quanto externa. Durante a primeira metade de 2015, as exportações do Brasil diminuíram 14,7% 
em termos interanuais (i.a.), acentuando a tendência descendente que elas registram desde 2012. 
As vendas externas de serviços, por sua vez, caíram 12,1% i.a. nos primeiros cinco meses de 2015 
(Gráfico 1).
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Nesse contexto, o governo brasileiro decidiu implementar uma série de medidas tendentes a 
reativar a atividade, destacando-se a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística 
(PIL) e o Plano Nacional de Exportações.
O Programa de Investimento e Logística, iniciado em 2012, visa desenvolver transporte e logística 
de qualidade a preços competitivos para promover a atividade interna e as exportações. Estão 
previstos investimentos de aproximadamente US$ 62 bilhões, dos quais o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará entre 70% e 90%. As ferrovias 
absorverão 43,6% dos recursos, enquanto as rodovias representarão um terço dos investimentos, 
seguidas em importância por portos e aeroportos.
O Plano Nacional de Exportações tem como objetivo estimular a competitividade e o 
desenvolvimento mediante a ampliação do número de empresas que vendem para o exterior – com 
ênfase nas menores - e a diversificação da cesta exportadora, em termos de destinos, bens e 

Notas: * Variação real no caso do PIB e nominal no das exportações. ** Os dados de 2015 
correspondem ao primeiro semestre para as exportações de bens, a janeiro-maio nas de 

serviços e à projeção anual do consenso do mercado no caso do PIB. No caso das exportações 
de serviços, deve-se mencionar que a partir de 2015 o Brasil só publica os dados da balança de 

pagamentos segundo a metodologia do sexto manual (dados disponíveis desde 2014), pela 
qual a variação i.a. de 2015 não é estritamente comparável com a dos anos anteriores, quando 

os dados eram registrados seguindo a metodologia do quinto manual. Fonte: Elaboração 
própria com dados do MDIC e do BCB.

Gráfico 1. Brasil: PIB e exportações de bens e serviços

Variação interanual em %*
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serviços que a compõem e origem regional dentro do Brasil. O Plano estará vigente até 2018 e será 
implementado em coordenação com a política industrial, agrícola, de logística e infraestrutura, e 
de inovação.
O Brasil busca aumentar sua relevância no comércio internacional. Embora seja a sétima economia 
em nível global e a primeira da América Latina e do Caribe (ALC) em termos de PIB, é o 25º 
exportador mundial e o segundo da região, atrás do México. A ênfase no comércio se relaciona com 
a capacidade deste de contribuir para a inovação e o aumento da produtividade, assim como com a 
contribuição quantitativa e qualitativa das empresas exportadoras. As estimativas do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MIDC) indicam que para cada US$ 1 bilhão de exportações 
de bens são gerados cerca de 50.000 empregos.
Deve-se mencionar que o Plano é de caráter horizontal, ou seja, atinge todas as atividades, e 
promove uma visão integral do setor externo. Por um lado, sublinha a relevância das importações 
como fonte de acesso a insumos estratégicos para a produção de bens e serviços competitivos no 
Brasil, e por outro destaca a importância dos investimentos brasileiros no restante do mundo como 
motor para as exportações do país.
O Plano, projetado em coordenação com o setor privado e com vigência até 2018, conta com cinco 
pilares (Esquema 1): acesso a mercados, promoção comercial, facilitação do comércio, 
financiamento e garantia para as exportações, e aperfeiçoamento de mecanismos e regimes 
tributários.
Em primeiro lugar, o Brasil buscará melhorar o acesso a mercados de suas exportações mediante a 
redução das barreiras tarifárias e não tarifárias. Para isso serão fundamentais as negociações em 
três níveis:

• Multilateral: Tentativa de revitalizar a Rodada de Doha, apoio à implementação do Pacote de 
Bali e participação nos mecanismos de solução de controvérsias e revisão das políticas 
comerciais.

• Regional: Aprofundamento da integração no Mercosul e promoção de uma agenda de 
negociações extrarregionais mais ativas.

• Bilateral: Estreitamento de vínculos com sócios estratégicos, incluindo a União Europeia, 
Estados Unidos, China, Rússia, Índia, África do Sul e ALC, entre outros.

Além disso, o Brasil tentará ampliar a negociação de Acordos de Cooperação e Facilitação de 
Investimentos (ACFI), cujos objetivos são melhorar a governança institucional, estabelecer agendas 
temáticas para a cooperação e facilitação de investimentos e mecanismos para mitigação de riscos, 
e prevenção de controvérsias. Até o momento, o Brasil assinou este tipo de acordos com o México e 
três países africanos. Os ACFI se diferenciam dos Acordos para a Promoção e Proteção Recíproca 
de Investimentos (APPRI) porque não incluem cláusulas como a resolução de disputas investidor-
Estado e a expropriação indireta, entre outras que impediram que o Congresso brasileiro ratificasse 
os APPRI assinados com vários países.
As principais metas para 2015 do pilar de acesso a mercados incluem a negociação de acordos de 
convergência regulatória e facilitação de comércio com os Estados Unidos, a ampliação dos 
acordos com o México, Cuba e a União Alfandegária da África do Sul (Sacu, sigla em inglês), a 
negociação de acordos com o restante da ALC em matéria de serviços e contratação pública, a 
aceleração dos cronogramas de desoneração com a Colômbia e o Peru, o intercâmbio de ofertas 
entre o Mercosul e a UE, a negociação de acordos do Mercosul com o Líbano e a Tunísia, a busca de 
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Em segundo lugar, serão realizadas ações de promoção comercial, incluindo missões em 32 
mercados estratégicos para promover setores determinados (Quadro 1), a construção de uma 
marca-país e o desenvolvimento de ferramentas de inteligência comercial.  

diálogo para a negociação entre o Mercosul e o Canadá, o Sistema de Integração Centro-Americana 
(Sica), a Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc), a renovação do acesso preferencial ao 
mercado norte-americano mediante o Sistema Generalizado de Preferências (SGP) e o 
desenvolvimento de mecanismos regionais de integração produtiva e cadeias de valor no Mercosul, 
entre outras.

Fonte: Elaboração própria com dados do MDIC.

Esquema 1. Plano Nacional de Exportações: Pilares
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Em terceiro lugar, se buscará reduzir os custos das exportações mediante medidas de facilitação do 
comércio, incluindo a implementação do acordo da OMC sobre o tema, o guichê único de comércio 
exterior e a ênfase na transparência. 

Fonte: Elaboração própria com base no MDIC.
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Em quarto lugar, se buscará melhorar os programas existentes de financiamento e garantia para as 
exportações por meio do aumento dos recursos disponíveis, da ampliação do alcance desses 
programas e da simplificação de procedimentos para ter acesso ao financiamento.
Em quinto lugar, o Plano promove o aperfeiçoamento de mecanismos e regimes tributários por 
meio da simplificação do sistema tributário relacionado com o comércio.
Os indicadores selecionados para monitorar a efetividade do Plano são: evolução de quantidade e 
valor das exportações, valor agregado das vendas externas, número de novas empresas 
exportadoras por região, índice de concentração geográfica e de bens e serviços dos envios ao 
exterior, entre outros.
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Resultados da atualização da Carteira de 
Projetos do Cosiplan e da API

O Cosiplan[1] realizou a atualização da sua Carteira de Projetos[2] e da Agenda de Projetos 
Prioritários de Integração (API) [3] por Eixo de Integração e Desenvolvimento em maio e junho.[4] 
Essas atividades foram realizadas em reuniões virtuais, o que permitiu a participação das equipes 
técnicas das áreas de governo envolvidas nas diversas etapas do desenvolvimento dos projetos.
No dia 17 de julho de 2015 foram atualizados 318 projetos (68%) dos 464 que integram a carteira 
ativa (em etapa de perfil, pré-execução e execução). Nessa mesma data, a Carteira do Cosiplan se 
encontrava composta por 573 projetos, com um investimento estimado de US$ 182,5997 bilhões.
Alguns resultados preliminares deste exercício são apresentados no Quadro 1.

UNASUL
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Como parte do processo de atualização realizado pelos países, o número de projetos diminuiu de 
579 em 2014 para 573 em 2015. O investimento estimado teve uma variação de 11,8%, passando 
de US$ 163,324 bilhões para US$ 182,60 bilhões.

2 1

11,563

Mercosul-Chile 73,887

do Sul

1 124

7,328

Interoceânico 
Central

-3 92

2 633 1

0

Total 16

24 31,432

573 182,60022 -6

28 2,7450 0

1 -1Peru-Brasil-
Bolívia

0

74 22,4159 -8

3 4Andino 7

Baixas BalançoEixo de 
Integração e 
Desenvolvime

nto

Altas

do Amazonas 1

N° de 
Projetos

Montante de 
Investimento 

(em US$ 
bilhões)

68

0 200 0

0 3

4,581

da Hidrovia 
Paraguai-
Paraná

3 4

29,124

do Capricórnio 16,122

do Escudo das 
Guaianas 

-1 82

Obs.: * Esta tabela não reflete os resultados da atualização do Eixo do Sul que se encontra 
pendente. Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan em 17-07-2015.

Quadro 1. Total de projetos da Carteira*
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Obs.: * As etapas do ciclo de vida dos projetos acordadas pelos países do Cosiplan são as 
seguintes: 1) Perfil: são estudados os antecedentes que permitem formar juízo a respeito da 

conveniência e viabilidade técnico-econômica de realizar a ideia do projeto; 2) Pré-Execução: 
são incluídos os projetos que se encontram nas seguintes fases: pré-factibilidade, factibilidade 
e investimento; 3) Execução: refere-se ao conjunto de atividades necessárias para a construção 

física em si, como pode ser a assinatura do contrato, a compra e instalação de maquinarias e 
equipamentos, e instalações várias; 4) Concluído: refere-se à finalização da construção da obra 

física em questão na sua totalidade.

Gráfico 1. Projetos da Carteira segundo ciclo de vida*

Em número de projetos
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O processo de revisão permitiu reduzir em 24 o número de projetos em perfil. Ao não variar de 
maneira significativa o número total de projetos da Carteira, esta redução implica passar de 23,7%
em 2014 para 19,7% em 2015. 

Em US$ milhões e %

Gráfico 2. Projetos da Carteira segundo ciclo de vida 

-15+5137 113-24-14

N° de 
projetos 

excluídos em 
GTE

N° de 
projetos 

incluídos em 
GTE

N°de projetos 
segundo 
Relatório 

2014*
(outubro)

N° projetos 
julho de 2015

Variação 
2014-2015

Mudança para 
outras etapas

Obs.: * Relatório da Carteira de Projetos do Cosiplan 2014 
(http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=3993). Fonte: Sistema de Informação de Projetos 

do Cosiplan em 17-07-2015.

Quadro 2. Projetos da Carteira em etapa de perfil: variação 2014-2015
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Os projetos concluídos passaram de 106 em 2014 para 110 em 2015. Foram retirados cinco 
projetos concluídos do Brasil, que correspondem a pátios multimodais associados a ferrovias. O 
aumento do investimento em projetos concluídos de 2014 para 2015 se deve à revisão dos 
montantes realizada como parte do exercício de atualização, e à conclusão de 11 projetos, os quais 
são apresentados no seguinte quadro. 

573 BrasilG04AMA55 Conexão Viária 
Rio Branco-
Cruzeiro do Sul 
(BR-364 / AC)

0 Colômbia, 
Equador

G06AND31 Centro Binacional 
de Atenção de 
Fronteira (CEBAF) 

Monto de 
Inversión (en 
millones US$)

País / PaísesGrupoCódigo Nombre del 
Proyecto

600 BrasilG05AMA105 Ferrovia Norte-
Sul Fase III 
(Palmas - 
Campinorte)

Quadro 4. Projetos concluídos entre outubro de 2014 e julho de 2015

11 -2106 20,360 25,868-5 110

Projetos 
concluído
s out 14 – 

jul. 15

Mudança 
para 

outras 
etapas

N° 
Projetos 
segundo 
Relatório 

2014 
(outubro)

Montante 
2014 (em 

US$ 
milhões)

Montante 
julho 

2015 (em 
US$ 

milhões)

N° 
Projetos 
excluídos 

em GTE

Nº 
Projetos 

Julho 
2015

Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan em 17-07-2015

Quadro 3. Projetos concluídos: variação 2014-2015
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A Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API) somou um novo projeto individual como 
parte do API N°3 “Acesso Nororiental ao Rio Amazonas”. O projeto “Melhoria da Navegabilidade do 
Rio Napo” foi dividido em dois trechos, um correspondente ao Equador e o outro ao Peru. 
Atualmente a API conta com 31 projetos estruturados e 101 projetos individuais com um 
investimento estimado de US$ 21,5259 bilhões.

Paraguai12

MCC101 G05Central Nuclear 
de Atucha 2

G01

13G01 Paraguai

Aeroporto de 
Encarnación

MCC84

740

Total 6.361

BrasilPBB18

Argentina
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Transmissão 
entre as duas 
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3.823G03

Aeroporto de 
Antofagasta

CAP88 G01 Chile28

ChileCAP46

San Miguel

Concessão 
Autovia 
Antofagasta

370G01

HPP56

2G03 Bolívia, Brasil

Melhoria do 
Trecho 
Concepción-Pedro 
Juan Caballero

IOC74

Área de Controle 
Integrado Puerto 
Suárez – Corumbá

G03Circunvalação da 
Cidade de Santa 
Fé

200

IOC25
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Fonte: Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan em 17-07-2015.
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Em número de projetos

Gráfico 3. Projetos Individuais da API segundo ciclo de vida
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[1] O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) 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. Os planos de trabalho anuais do Conselho se baseiam no Plano de 
Ação Estratégico 2012-2022 (PAE), projetado e aprovado em 2011, que estrutura as linhas estratégicas do 
trabalho do Cosiplan por dez anos. A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA) é o Fórum Técnico para o planejamento da integração física regional sul-americana do Cosiplan.
[2] A conformação da Carteira de Projetos foi possível a partir do desenvolvimento e da aplicação da 
Metodologia de Planejamento Territorial Indicativa. Esta metodologia parte da identificação dos Eixos de 
Integração e Desenvolvimento, os quais organizam o território sul-americano e ordenam a Carteira de 
Projetos. A aplicação dessa metodologia foi realizada por meio das reuniões dos Grupos Técnicos Executivos 
(GTEs) sob um esquema de trabalho participativo dos 12 países.
[3] A API consiste em um subconjunto de projetos da Carteira agrupados em 31 projetos estruturados, de 
caráter estratégico e de alto impacto para a integração física e o desenvolvimento socioeconômico regional. 
Seu objetivo é promover a conectividade da região a partir da construção e operação eficiente da 
infraestrutura, atendendo critérios de desenvolvimento social e econômico sustentável, preservando o 
ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas.
[4] Reuniões Virtuais dos Grupos Técnicos Executivos sobre Atualização da Carteira de Projetos e da API dos 
Eixos de Integração e Desenvolvimento (maio-junho de 2015) (link)

Os resultados destes trabalhos se encontram no Sistema de Informação de Projetos do Cosiplan 
(SIP) e serão compilados nos relatórios anuais da Carteira de Projetos e da API, a serem 
apresentados durante a 6ª Reunião Ordinária de Ministros do Cosiplan que se realizará no dia 3 de 
dezembro em Montevidéu, Uruguai.

Em US$ milhões

Gráfico 4. Projetos Individuais da API segundo ciclo de vida 
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Próximas atividades do Cosiplan

[1] Veja Carta Mensal INTAL N° 223.

O Cosiplan continua avançando com as atividades programadas de acordo com o Plano de Trabalho 
2015. Em agosto serão realizadas as seguintes atividades:

Reuniões de Coordenadores Nacionais e do Comitê Coordenador do Cosiplan

Serão realizadas nos dias 19 e 20 de agosto em Montevidéu, Uruguai. O objetivo é analisar as 
atividades em andamento e as próximas ações para cumprir o Plano de Trabalho 2015.

Workshop Final sobre o Programa Territorial de Integração (PTI) Túnel Binacional Água Negra

Será realizado nos dias 26 e 27 de agosto em San Juan, Argentina. O propósito do workshop é 
apresentar e realizar os últimos ajustes no PTI e seu plano de implementação. Participarão as 
equipes nacionais da Argentina e do Chile que formularam o programa.
Os Programas Territoriais de Integração, desenvolvidos no âmbito do trabalho do Cosiplan-IIRSA, 
constituem um instrumento novo e integral para analisar, propor e implementar ações 
complementares às obras de infraestrutura que contribuam para potencializar seu impacto no 
território.
Nesse âmbito regional, a Argentina e o Chile iniciaram em agosto de 2014 a formulação de um PTI 
associado ao Túnel Binacional de Água Negra. Os trabalhos incluíram a realização de um 
diagnóstico integrado e a análise estratégica do território, atividades de participação com atores 
locais e a formulação conjunta do PTI.[1]
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Negociações de mega-acordos

Recentemente houve alguns avanços nas negociações de mega-acordos.
Por um lado, um fato relevante para as negociações do Acordo de Associação Transpacífica (TPP, 
sigla em inglês) e o Acordo de Associação Transatlântico sobre Comércio e Investimentos (TTIP, 
sigla em inglês) é a aprovação da lei de Autoridade de Promoção Comercial (TPA, sigla em inglês) 
pelo Congresso dos Estados Unidos. A TPA define os termos nos quais o Poder Executivo pode 
negociar acordos comerciais. Sob essas condições, e em consulta ao Poder Legislativo durante o 
processo de negociação, o Congresso se reserva o direito de aprovar ou rejeitar os acordos, mas 
não de modificá-los, o que simplifica o processo. A TPA e sua antecessora fast track (via rápida) 
deram aos presidentes norte-americanos esta faculdade em várias oportunidades desde 1974.
Por outro lado, foi realizada a oitava rodada de negociações da Parceria Econômica Compreensiva 
Regional (RCEP, sigla em inglês) em Kyoto, Japão, de 8 a 13 de junho. Lá se discutiu sobre o 
comércio de mercadorias e serviços, cooperação técnica e econômica, propriedade intelectual, 
investimentos, concorrência, comércio eletrônico e assuntos jurídicos e institucionais, entre outros 
aspectos. Além disso, houve avanços nas negociações bilaterais entre alguns dos países que 
participam da RCEP. Destacam-se a assinatura dos tratados de livre comércio (TLC) entre a China e 
a Austrália e entre a República da Coreia e a China. Estes dois últimos países também participaram 
de 20 a 24 de julho em Pequim, China, da oitava rodada de negociações de um TLC com o Japão. 
Entre os principais temas abordados estão o comércio de bens e serviços, investimentos, 
concorrência e propriedade intelectual.

Textos sobre o assunto
• BID–INTAL. “Cenários de integração no Pacífico”, em: Carta Mensal INTAL Nº200, abril de 

2013.
• BID–INTAL. “Cenários de negociação nas principais economias”, em: Carta Mensal INTAL 

Nº201, maio de 2013.
• BID–INTAL. “Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?”, em: Carta 

Mensal INTAL Nº204, agosto de 2013.
• BID-INTAL. “Segunda Rodada do Acordo Transatlântico sobre Comércio e Investimentos”, 

em: Carta Mensal INTAL N°208, dezembro de 2013.
• BID-INTAL. “As negociações transatlânticas e o cenário futuro para a América Latina e o 

Caribe”, em: Carta Mensal INTAL N°209, janeiro de 2014.
• BID–INTAL. “Terceira rodada de negociação do Acordo de Associação Econômica Integral 

Regional”, em: Carta Mensal INTAL Nº210, fevereiro de 2014.
• BID-INTAL. “Estados Unidos-União Europeia: quarta rodada de negociações”, em: Carta 

Mensal INTAL N°211, março de 2014.
• BID-INTAL. “Quinta rodada de negociações Estados Unidos-União Europeia”, em: Carta 

Mensal INTAL N°214, junho de 2014.
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7ª Cúpula dos Brics

Os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram no dia 9 de julho em Ufá, 
Rússia, no âmbito da 7ª Cúpula dos Brics e da Reunião do Conselho Empresarial, sob a presidência 
russa. Nesse contexto, os países também participaram da Cúpula da Organização de Cooperação de 
Xangai (OCX), formada pela China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão e Uzbequistão.
Na Declaração de Ufá, os chefes de Estado assinalaram como uma conquista a entrada em vigor do 
Novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo Contingente de Reservas estabelecidos na 6ª Cúpula 
em Brasília e Fortaleza. Espera-se que o primeiro projeto desse Banco, com o objetivo de financiar 
investimento em infraestrutura e em desenvolvimento sustentável, seja aprovado no início de 
2016. Por um lado, destacaram o diálogo entre as agências de financiamento de exportações dos 
países-membros, com o objetivo de fomentar as vendas externas entre os Brics e para outros 
países. Por outro, destacaram a Organização Mundial do Comércio (OMC) como uma instituição 
central para o estabelecimento das regras comerciais multilaterais.
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Estados Unidos renovam Sistema Geral de 
Preferências até 2017

Os Estados Unidos renovaram até 31 de dezembro de 2017 o Sistema Geral de Preferências (SGP), 
que beneficia as exportações de 3.500 produtos de 122 países por meio de um tratamento tarifário 
preferencial. A medida foi autorizada em 29 de junho e tem efeito retroativo a 31 de julho de 2013, 
o que implica o reembolso das tarifas pagas pelos bens elegíveis durante o período.
Os países beneficiários da América Latina e do Caribe são os do Grupo Andino (Bolívia, Equador e 
Venezuela); da Caricom (Belize, Dominica, Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas) e o 
Brasil, Guiana, Haiti, Paraguai e Suriname.
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TLCs entre países andinos e centro-
americanos

Recentemente houve alguns avanços nas negociações para a assinatura de Tratados de Livre 
Comércio (TLC) entre países andinos e centro-americanos.
Por um lado, Honduras e Peru assinaram um Tratado de Livre Comércio (TLC). Em 29 de maio os 
presidentes dos dois países assinaram o acordo e uma declaração conjunta para afiançar a 
cooperação bilateral. O acordo inclui temas como acesso a mercados, regras de origem, medidas 
sanitárias e fitossanitárias, obstáculos técnicos ao comércio, facilitação do comércio, compras 
públicas, defesa comercial, comércio de serviços, ingresso temporário de pessoas de negócios, 
investimentos, propriedade intelectual, concorrência e cooperação. Prevê-se que 80% das 
exportações peruanas entrem livres de tarifas de imediato e o restante tenha um tratamento 
tarifário preferencial até sua eliminação em um máximo de 10 anos. Em 2014, o Peru exportou US$ 
38,8 milhões para o parceiro centro-americano e importou US$ 7,8 milhões. Os principais produtos 
comercializados estão no Quadro 1.
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Por outro lado, no dia 16 de junho o Congresso da Colômbia aprovou o TLC com a Costa Rica 
assinado em 2013. Resta somente uma etapa legislativa para completar a ratificação. Quando ela 
entrar em vigência, 74% dos bens industriais que a Colômbia exporta ingressarão na Costa Rica 
livres de tarifas de imediato e o restante em um cronograma de entre 5 e 15 anos. Em 2014, a 
Colômbia exportou US$ 264,4 milhões para o parceiro do istmo e importou US$ 75,1 milhões.  Os 
principais produtos comercializados aparecem no Quadro 2.

Carregadoras e 
pás carregadoras 
de carregamento 

frontal

5 1,1 0,3Escovas, pincéis e 
artigos 

semelhantes

Garrafões pré-
formados

4 2,5 0,4Tampas coroa

Total 38,8 7,8Total

Outros 12,7 1,5Outros

Preparações para 
alimentação de 

animais

1 10,9 4,2Construções e 
suas partes de 

ferro fundido ou 
aço

Exportações Importações

Farinha3 2,8 0,7Vestuário

Placas de 
polímero de 

polipropileno

2 8,9 0,7Desperdícios ou 
aparas de papel 

ou papelão

Fonte: DataIntal.

Quadro 1. Exportações e importações do Peru com Honduras

US$ milhões

Carta Mensal INTAL N° 227 - julho 2015 - Todos os direitos reservados

69  

Panorana Regional e 
Global

http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias-destacadas/557-mayo-2015/4321-a-un-paso-de-ratificarse-tlc-con-costa-rica


Sacos de 
quaisquer 

dimensões, bolsas 
e cartuchos de 

polímeros de 
etileno

5 5,0 2,5Produtos de 
padaria, 

pastelaria ou 
indústria de 

biscoitos

Carbonos4 5,2 3,6Preparações 
compostas com 

teor alcoólico 
inferior a 0,5%

Total 264,4 75,1Total

Outros 224,8 49,0Outros

Polipropileno1 11,0 12,4Chumbos com 
antimônio

Exportações Importações

Fungicidas3 7,4 3,6Pneus novos de 
borracha

Adubos minerais 
ou químicos

2 10,9 4,1Medicamentos 
para uso humano

Fonte: DataIntal.

Quadro 2. Exportações e importações da Colômbia com a Costa Rica

US$ milhões
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Avaliação de impacto
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Impacto dos tratados de livre comércio nas 
empresas no Peru

O objetivo desta matéria é divulgar e comentar o trabalho de Céspedes et al. (2014) sobre a relação 
entre a produtividade e a abertura comercial no Peru. Estimam-se os efeitos dos Tratados de Livre 
Comércio (TLC) sobre a produtividade das empresas formais, por meio de um método 
pseudoexperimental de diferenças em diferenças.
A partir dos dados públicos de demonstrações contábeis, é construído um painel de quase 9.000 
empresas no período 2002-2011 e são calculados dois indicadores: Produtividade Total dos 
Fatores (PTF) e Produtividade do Trabalho. Considera-se o período 2002-2004 antes da entrada 
em vigência de seis TLCs (Estados Unidos, Chile, China, Mercosul, Canadá e Cingapura) e 2005-
2011, com os acordos já vigentes. Depois, são consideradas as empresas que participam do 
comércio internacional (exportando e/ou importando) como grupo de tratamento, e como grupo de 
controle as que não participam, tomando só setores considerados transáveis.
As estatísticas descritivas mostram que as empresas que participam do comércio internacional têm 
maiores níveis de produtividade que as que só participam do mercado interno. Os resultados 
mostram um efeito positivo e significativo dos TLCs sobre os indicadores de produtividade.
Os autores encontram que, partir dos TLCs, as empresas exportadoras registram um aumento médio 
de 3% no nível do indicador de produtividade do trabalho, as importadoras 8%, e as que compram 
e vendem no exterior 12%. Além disso, considerando o efeito individual de cada TLC, encontram 
que as empresas com maior proporção de exportações para os Estados Unidos são as que têm 
maiores ganhos de produtividade decorrentes do acordo, seguidas pelas que comerciam com o 
Chile.
O trabalho contribui com evidência empírica para a avaliação do efeito dos TLCs sobre o 
desempenho do setor privado no Peru, embora só considere as empresas formais.

Bibliografia

CÉSPEDES, N.; AQUIJE, M. E.; SÁNCHEZ, A.; VERA-TUDELA, R. Productividad y tratados de libre 
comercio a nivel de empresas en Perú. Documento de trabajo, 14. Lima: BCRP, 2014.
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Premio INTAL D-TEC
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INTAL 50 años
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Observatório Instrumentos Jurídicos de 
Integração (IJI) 

Tendência do mês

No período correspondente ao final de junho-julho de 2015, o panorama da política comercial 
regional caracterizou-se por um dinamismo moderado na atividade dos acordos vigentes, 
destacando-se os acordos regionais do Chile, Mercosul e México com sócios intra e extrarregionais. 
Também foram registrados progressos em negociações avançadas e concluídas, e anunciado o 
possível início de novas negociações.

Panorama 360º 

No mês concretizou-se o TLC Panamá - México; anunciaram-se novas negociações com sócios 
extrarregionais, como a Coreia do Sul e a China; conseguiram-se progressos em 25 acordos 
vigentes e em 8 negociações comerciais (6 avançadas e 2 concluídas).

Novos Acordos
• Começa em julho o TLC México-Panamá 

Negociações concluídas
• Salvaguardas do Equador são rejeitadas em países vizinhos e preocupam a Europa
• Workshop explicará regras e procedimentos de origem no âmbito do TLC Peru - Honduras

Novidades em negociações avançadas
• Entra em vigor Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico
• Acordo de Associação Transpacífico está na fase final
• Mercosul e UE se aproximam de um acordo comercial
• Colômbia e Japão avançam na negociação para um Acordo de Associação Econômica
• Chile – Indonésia: Chile tem agenda de trabalho intensa na Ásia
• Israel e Panamá começam terceira rodada de negociações comerciais

Anúncio de novas negociações 
• China e Colômbia aceleram negociações do TLC em reuniões de alto nível
• Coreia do Sul iniciará negociação de TLC com Equador 
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http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/mercosur-y-ue-se-aproximan-a-un-acuerdo-comercial.html
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http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=76232
http://www.columbia.co.cr/index.php/internacionales/17166-china-y-colombia-aceleran-negociaciones-del-tlc-en-encuentros-de-alto-nivel
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/corea-del-sur-iniciara-negociacion-tlc-con-cay-ecuador-75859


Novidades destacadas de acordos comerciais vigentes
• Acordo Transpacífico de Livre Comércio terá reunião-chave no final do mês
• Associação de Estados do Caribe (AEC): Transporte, logística e competitividade na América 

Latina e no Caribe
• Aladi alerta que desaceleração econômica mundial tem impacto no comércio intrarregional
• América Central – Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc): Guatemala assina tratado 

comercial Aelc
• Chile quer ampliar acordo com a União Europeia
• Caricom: Comunicado final da 36a Reunião Ordinária da Conferência de Chefes de Governo 

da Comunidade do Caribe, 2 a 4 de julho de 2015, Bridgetown, Barbados
• 48ª Cúpula do Mercosul
• Mercosul – Bolívia: Bolívia entra no Mercosul
• Mercosul – Chile: Realizada no Brasil reunião entre Chile e Mercosul 
• Mercosul - Peru - AAP.CE 58: Peru e Brasil trabalharão em uma agenda renovada para 

ampliar relação comercial
• México – Panamá: Acordo comercial entre México e Panamá ajudará a integração regional
• Peru - China: O trem bioceânico, um dos eixos dos acordos entre China e Peru
• Sistema da Integração Centro-Americana (Sica): Cúpula do Sica começa na Guatemala com 

protestos e ausências e Avança a criação do Índice Regional de Integração Econômica 
Centro-Americana

• Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN): TPP deve aprender com TLCAN
• Disputa entre Venezuela e Guiana por Esequibo chega ao Mercosul

O 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.

Carta Mensal INTAL N° 227 - julho 2015 - Todos os direitos reservados

  80

Setor de Integração e 
Comércio

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/comercio-exterior/acuerdo-transpacifico-de-libre-comercio-enfrentara-cita-clave-a-fines-de-mes/2015-07-20/190648.html
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/centro-de-prensa/comunicados/2015/transporte-logistica-y-competitividad-en-america-latina-y-el-carib
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/centro-de-prensa/comunicados/2015/transporte-logistica-y-competitividad-en-america-latina-y-el-carib
http://www.telam.com.ar/notas/201507/113526-aladi-advirtio-que-la-desaceleracion-economica-mundial-impacta-en-el-comercio-intrarregional.html
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/guatemala-firma-un-tratado-comercial-con-la-asociacion-europea-de-libre-comercio-efta/eofw!2647210/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-quiere-ampliar-acuerdo-con-union-europea/2015-07-21/220326.html
http://today.caricom.org/2015/07/05/communique/
http://today.caricom.org/2015/07/05/communique/
http://www.cronista.com/economiapolitica/Cumbre-del-Mercosur-20150717-0063.html
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6923/4/innova.front/bolivia_ingresa_al_mercosur
http://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/6871739/07/15/En-Brasil-se-realizo-reunion-entre-Chile-y-Mercosur.html#Kku8c9gZFPe92lBE
http://www.eleconomista.net/2015/07/21/peru-y-brasil-trabajaran-una-agenda-renovada-para-ampliar-relacion-comercial
http://www.eleconomista.net/2015/07/21/peru-y-brasil-trabajaran-una-agenda-renovada-para-ampliar-relacion-comercial
http://www.laprensa.com.ni/2015/06/30/internacionales/1859324-acuerdo-comercial-entre-mexico-y-panama-ayudara-a-la-integracion-regional
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/22/actualidad/1432319807_691588.html
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/26/cumbre-del-sica-abre-en-guatemala-en-medio-de-protestas-y-ausencias
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/26/cumbre-del-sica-abre-en-guatemala-en-medio-de-protestas-y-ausencias
http://www.newsinamerica.com/pgint.php?id=42523
http://www.newsinamerica.com/pgint.php?id=42523
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3874809.htm
http://es.panampost.com/sabrina-martin/2015/07/19/disputa-entre-venezuela-y-guyana-por-el-esequibo-llego-a-mercosur/
http://www10.iadb.org/intal/iji/query/Default.aspx?lang=es&
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BID apoya emprendimiento e innovación 
para impulsar la consolidación de la 

Alianza del Pacífico (só em espanhol e 
inglês)

En el marco de la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) reafirmó su compromiso con el proceso de integración y cooperación de la 
agrupación y dio a conocer detalles sobre dos proyectos para apoyar el emprendimiento y la 
innovación en la región. (Link)
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FOMIN y NXTP Labs anuncian WeXchange y 
el Pitch Competition para emprendedoras 

(só em espanhol e inglês)

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), anuncia la tercera edición de WeXchange, el foro latinoamericano líder en 
conectar y fortalecer a las mujeres emprendedoras de la región. Este año WeXchange tendrá lugar 
los días 19 y 20 de noviembre en Monterrey, México, dentro del marco de INCmty, el evento de 
emprendimiento más grande de Latinoamérica. (Link)
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Segundo Seminário Acadêmico do Observatório América Latina - 
Ásia Pacífico. Santiago de Chile: CEPAL. 8 e 9 de julho de 2015. 

Segundo Seminário Acadêmico do Observatório América Latina - Ásia Pacífico. Santiago de Chile: 
CEPAL. 8 e 9 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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Cuarta Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano, 
Europeo y Comparado – Beca LATN. Quito: 6 a 10 de julho de 
2015. 

Cuarta Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano, Europeo y Comparado – Beca LATN. 
Quito: 6 a 10 de julho de 2015. (Link)
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WTO; THE WORLD BANK. The role of trade in ending poverty

O objetivo deste relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Banco Mundial (BM) é 
examinar como a redução dos custos do comércio e a integração aos mercados globais pode 
contribuir para a redução da pobreza.
As três mensagens principais da publicação são:

1. Para reduzir a pobreza são necessárias uma redução dos custos do comércio e uma 
integração profunda dos mercados;

2. A política comercial deve se orientar para reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias, mas 
também é preciso um enfoque mais amplo que considere as restrições específicas que os 
pobres enfrentam; e

3. A OMC, o BM e outras instituições internacionais têm muito a fazer para apoiar a redução da 
pobreza.

Em primeiro lugar, a publicação enumera diferentes canais por meio dos quais o comércio contribui 
para a redução da pobreza segundo a teoria econômica, embora advirta que essa relação não é 
direta e que há impactos negativos de curto prazo que precisam ser abordados.
O documento argumenta que a participação crescente dos países em desenvolvimento no comércio 
internacional (inclusive por meio das cadeias globais de valor) e a redução das barreiras ao 
intercâmbio contribuíram para o seu crescimento econômico, com impactos na redução da 
pobreza.
Por um lado, o trabalho sustenta que a abertura comercial pode impulsionar o crescimento 
econômico, que por sua vez pode contribuir para reduzir a pobreza. O comércio pode aumentar os 
incentivos para inovar e melhorar a produtividade por meio do acesso a insumos tecnológicos 
avançados. Por outro lado, o comércio pode gerar novas oportunidades de emprego e renda para os 
pobres em atividades mais produtivas. Além disso, a maior concorrência decorrente da abertura 
comercial pode beneficiar os pobres como consumidores e aumentar a variedade dos bens 
disponíveis. 

Resenhas Bibliográficas
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No entanto, o trabalho alerta que a abertura comercial pode tornar as economias mais vulneráveis 
aos choques externos. E mais, apesar dos ganhos a longo prazo, a abertura comercial implica 
ajustes a curto prazo, por exemplo, sobre os produtores ou trabalhadores em setores que passam a 
ter maior concorrência externa.
Em segundo lugar, o relatório descreve quatro características da situação de pobreza que a torna 
vulnerável aos riscos da abertura comercial: a extrema pobreza se registra geralmente em zonas 
rurais dependentes da agricultura, em países afetados pela fragilidade e pelo conflito, na economia 
informal, e afeta mais as mulheres. Nesse contexto, os pobres enfrentam mais riscos, como as 
mudanças nos ciclos econômicos, os ajustes no mercado de trabalho e a vulnerabilidade às 
mudanças climáticas. Além disso, têm menos instrumentos para minimizar esses riscos - tais como 
os seguros -, menos acesso a infraestrutura, serviços públicos, financiamento, ou acesso a insumos 
de maior qualidade que lhes permitiriam se beneficiar das vantagens que o comércio implica.
Em terceiro lugar, o trabalho destaca cinco áreas de política a serem consideradas em nível 
nacional e pela comunidade internacional para fomentar o crescimento econômico e para que os 
pobres possam alcançar rendas mais altas por meio do comércio:

1. Reduzir os custos do comércio para uma maior integração dos mercados, por meio da 
facilitação do comércio, infraestrutura, acesso à tecnologia e financiamento.

2. Criar um ambiente propício para maximizar os ganhos do comércio e implementar políticas 
específicas para os pobres. Isso inclui temas amplos como investimento em infraestrutura, 
educação e saúde, funcionamento dos mercados de capitais, estabilidade macroeconômica e 
garantia dos direitos de propriedade e do cumprimento das normas.

3. Intensificar o impacto das políticas de integração sobre a pobreza, facilitando as atividades 
das pequenas e médias empresas, a igualdade de gênero, etc.

4. Reduzir os riscos que os pobres enfrentam para que possam aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelo comércio.

5. Melhorar os dados e a análise para o projeto e implementação de políticas.

O trabalho assinala ainda que a OMC desempenha um papel fundamental no apoio a um sistema 
mundial de comércio aberto e inclusivo. Sublinha que, por meio das regras multilaterais, a OMC 
permitiu a previsibilidade das condições de acesso a mercados, reduzindo a probabilidade de 
políticas comerciais pouco transparentes ou imprevisíveis, que geram maiores riscos para os 
pobres. Pensando no futuro, sugere que a conclusão da Rodada de Doha expandiria as 
oportunidades para os países em desenvolvimento.
O documento também mostra o trabalho do Banco Mundial na facilitação do comércio, por 
exemplo, como doador no programa de Ajuda para o Comércio, e realizando avaliações de impacto 
da iniciativa.
O trabalho conclui afirmando que há necessidade de implementar uma agenda de política 
comercial com foco na pobreza, em conjunto com outras políticas públicas.
O valor da publicação consiste em expor a visão de pesquisadores da OMC e do Banco Mundial 
sobre os impactos do comércio na redução da pobreza, ressaltando os principais canais e as 
recomendações de política. Apesar de não ser de fácil realização, o trabalho se beneficiaria de 
maior apresentação de evidência empírica e quantitativa, identificando os vínculos causais entre 
pobreza, crescimento e comércio, apesar de encontrar algumas associações entre essas variáveis.
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The role of trade in ending poverty. (2015). Geneva: WTO; WB.
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e proporcionando links a boletins 
e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique aqui.
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* Villalobos, R. (2015). El comercio agropecuario en el 
MERCOSUR : veinte años después del Tratado de Asunción. 
Washington: BID.

Autor: Villalobos, Ruy de
Título: El comercio agropecuario en el MERCOSUR : veinte años después 
del Tratado de Asunción
Edición: Washington: BID, junio de 2015 [200 p.]
Serie: Technical Notes; 809
Temas: <COMERCIO AGRICOLA><TRATADO DE ASUNCION><MERCADO 
COMUN DEL SUR, MERCOSUR>
JEL: F1; F13; F14; F15; Q1
Geográficos: <CONO SUR>

Resumen: Este trabajo estudia la evolución del comercio de productos 
agropecuarios entre los países del MERCOSUR. Se indagan los niveles de 
intercambio y otros indicadores de estos flujos en los veinte años que 
siguieron a la firma del Tratado de Asunción utilizando una documentada 
base estadística. El estudio resalta el papel que ha jugado el acuerdo para 
incentivar actividades competitivas globalmente, así como para avanzar 
en el desarrollo productivo y generar oferta de alimentos en el mercado 
regional. La investigación busca contribuir a la discusión de políticas y 
acciones para optimizar el desempeño del acuerdo en este importante 
sector económico en los países del MERCOSUR.

Accesos al documento:
HM BID-TN 809 [2015]
Documento Electrónico
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* Kahn, T.; Estevadeordal, A. y Mesquita Moreira, M. (2015). 
Bringing down the barriers : a review of IDB research on trade 
costs in Latin America and the Caribbean. Washington: BID.

Autor: Kahn, Theodore; Estevadeordal, Antoni; Mesquita Moreira, Mauricio
Título: Bringing down the barriers : a review of IDB research on trade costs 
in Latin America and the Caribbean
Edición: Washington: BID, june 2015 [63 p.]
Temas: <COMERCIO INTERNACIONAL><POLITICA 
COMERCIAL><FACILITACION DEL COMERCIO><BARRERAS 
COMERCIALES><ARANCELES>
JEL: F1; F13; F15; F23
Geográficos: <AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen: INT's research program over the past several years has sought 
to fill this gap. Beginning in 2008, the Sector has published a series of 
analytically rigorous and policy relevant studies of the impact of 
transportation costs, information constraints, and trade facilitation on 
LAC's trade performance. Two additional reports considered the effect of 
regulatory overlap an unintended consequence of the proliferation of trade 
agreements since the early 1990s' and the region's participation in global 
value chains, the defining trend in 21st century trade. At the same time, 
the Sector has continued to monitor and analyze traditional trade costs 
such as tariffs, which remain considerable barriers to trade for certain 
countries and lectors despite the region's broad movement towards 
liberalization over the past two decades.

Accesos al documento:
       339.1 / KAH-BRI / 2015
       Documento Electrónico

       texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Espinasa, R.; Marchán, E. y Sucre, C. (2015). La nueva ruta de 
la seda : patrones emergentes en el comercio de energía y 
minerales entre Asia y América Latina. Washington: BID.

Autor: Espinasa, Ramón; Marchán, Estefanía; Sucre, Carlos
Título: La nueva ruta de la seda : patrones emergentes en el comercio de 
energía y minerales entre Asia y América Latina = The new silk road : 
emerging patterns in Asian-Latin American trade for energy and minerals
Edición: Washington: BID, junio de 2015 [32 p.]
Serie: Technical Notes; 824
Temas: <RELACIONES COMERCIALES><COMERCIO 
INTERREGIONAL><SECTOR ENERGETICO>
JEL: F1; Q33; Q4
Geográficos: <AMERICA LATINA><CARIBE><ASIA>

Resumen: El surgimiento al escenario mundial de las economías asiáticas, 
de rápido crecimiento y grandes poblaciones, ha incrementado la 
demanda por materias primas de América Latina a niveles sin 
precedentes, lo que ha aumentado a la vez la importancia de Asia como 
socio económico para la región. Entre 2000 y 2013, el comercio entre Asia 
y ALC de energía y minerales creció a un promedio del 10,9 por ciento al 
año, llegando a 33.000 millones de dólares en términos reales en 2013. 
Para los países de América Latina y el Caribe, el mayor peso de Asia en las 
tendencias comerciales llega en un momento de desaceleración de la 
demanda por los recursos energéticos y minerales de la región a partir de 
socios tradicionales como América del Norte y Europa. En vista de la 
dependencia de muchos países latinoamericanos de la producción y 
exportación de energía y minerales y las consecuencias que una nueva ola 
de demanda de Asia podría tener para las perspectivas de desarrollo 
sustentable de la región, es importante que los gobiernos de ALC 
entiendan de qué forma evolucionarán las relaciones comerciales de la 
región con Asia. Este análisis hace un seguimiento de la relación comercial 
en los sectores de energía y minerales entre ALC y Asia, con especial 
atención a China e India, en las últimas tres décadas. Posteriormente, 
presenta una perspectiva del futuro del comercio entre esas dos regiones 
en los sectores mencionados.

Accesos al documento:
HM BID-TN 824 [2015]
Documento Electrónico

Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
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English version. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Evenett, S. y Fritz, J. (2015). Throwing sand in the wheels: how 
trade distortions slowed LDC export-led growth. London: CEPR.

Autor: Evenett, Simon J.; Fritz, Johannes
Título: Throwing sand in the wheels: how trade distortions slowed LDC 
export-led growth
Edición: London: CEPR, 2015 [110 p.]
Temas: <CRISIS><EXPORTACIONES><POLITICA COMERCIAL><COMERCIO 
EXTERIOR><PAISES EN DESARROLLO>

Resumen: Employing data collected by Global Trade Alert, an independent 
trade policy monitoring initiative, on both trade-distorting and trade-
liberalising measures implemented since November 2008, the purpose of 
this study is to summarise, discuss, and estimate the effects of crisis-era 
trade policy changes on the exports of the Least Developed Countries 
(LDCs) over the five year period from 2009 to 2013 ...

Nota de contenido: 
• Preface by the Minister for Enterprise and Innovation, Sweden [p. 

vii]
1: Introduction [p. 3]2: LDC export performance since 2000 [p. 9]3: Crisis-
era trade policy developments affecting LDC commercial interests [p. 17]
4: The effect of foreign commercial policy changes on LDC exports during 
the crisis era [p. 31]5: Implications for policymakers [p. 41]6: Concluding 
remarks [p. 43] 

• References [p. 45]
• Summary statistics on the foreign state measures affecting each 

Least Developed Country [p. 47]

Accesos al documento:
338.1 / EVE-THR / 2015
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Bernat, G. (2015). Tipo de cambio real y diversificación 
productiva en América del Sur. Santiago de Chile: CEPAL.

Autor: Bernat, Gonzalo
Título: Tipo de cambio real y diversificación productiva en América del Sur
Edición: Santiago de Chile: CEPAL, junio de 2015 [51 p.]
Serie: Estudios y perspectivas de la oficina en Buenos Aires; 43
Temas: <TIPO DE CAMBIO><COMERCIO EXTERIOR>
Geográficos: <AMERICA DEL SUR>

Resumen: El presente trabajo analiza la relación entre la evolución del 
tipo de cambio real y la dinámica del comercio exterior en las mayores 
economías de América del Sur (la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, el Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela) en la última década para, de ese modo, ponderar su 
contribución al crecimiento y la diversificación productiva.

Accesos al documento:
HM CEPAL.AR-EST.PERSPECT. 43 [2015]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Revista Argentina de Economía Internacional [Revista 
completa]. (2015). Revista Argentina de Economía Internacional, 
4. Buenos Aires: CEI.

Ingrese al siguiente Link.
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