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LONGE DAS PROJEÇÕES MAIS 
PESSIMISTAS, O COMÉRCIO 
MUNDIAL EM 2020 TERMINARÁ 
EM RECUPERAÇÃO, MAS 
ACUMULANDO DECLÍNIO 
HISTÓRICO

O valor do comércio global, que havia contraído 2,9% em 
2019, diminuiu 10,5% em relação ao ano anterior nos 
primeiros nove meses de 2020. É importante destacar que 
no primeiro trimestre do ano, quando os efeitos da 
pandemia foram mais fortes, o comércio mundial caiu 
23,9% em relação ao ano anterior, e as previsões da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) (em abril) para 
o final do ano oscilavam entre um -13% e -32%. Com os
dados do terceiro trimestre do ano mostrando uma
desaceleração da contração do comércio, verifica-se que
a queda real se aproxima da projeção anual ajustada da
OMC para outubro (-9%). O indicador de novos pedidos
de exportação mostra que essa tendência se mantém no
início do último trimestre do ano.

APÓS O PIOR DA CRISE, ALGUMAS 
DAS MEDIDAS COMERCIAIS 
GLOBAIS APLICADAS NA 
EMERGÊNCIA FORAM ELIMINADAS

Até novembro de 2020, foram contabilizadas 343 
medidas comerciais impostas no ano por diferentes países 
do mundo, tanto para restringir as exportações 
(principalmente de insumos e equipamentos médicos) 
quanto para facilitar a importação desses mesmos 
produtos em decorrência da pandemia. No entanto, 22% 
das políticas de liberalização e 37% das restritivas 
tomadas na emergência já foram deixadas de lado. A ALC 
segue essa mesma tendência, embora a eliminação de 
medidas tenha sido menos generalizada.

• Longe das projeções mais pessimistas, a queda do comércio mundial em 2020 será muito menor do que a
esperada, embora seja histórica. A América Latina e o Caribe (ALC) apresenta uma tendência similar.
• Após o pior da crise, algumas das medidas comerciais globais e regionais aplicadas na emergência foram
eliminadas.
• Em média, no último trimestre de 2020, a atividade dos parceiros comerciais da ALC se recupera, embora
permaneça abaixo dos níveis pré-pandemia.
• O efeito dos preços de produtos básicos no comércio estrangeiro da ALC em 2020 parece neutro, com exceção
dos países exportadores de petróleo.
• As exportações de serviços baseados em conhecimento na região apresentam um desempenho relativo melhor
do que outros serviços e bens.
• Em um ano complexo, os países e as sub-regiões do mundo continuam a negociar acordos comerciais de
diferentes tipos.
• Muitos países da ALC participam de iniciativas internacionais para garantir doses de vacinas eficazes contra
COVID-19.

Figura 1 · Evolução do comércio mundial de bens

Figura 2 · Número de medidas comerciais que foram eliminadas  
(% do total implementado durante 2020) 

Fonte: BID-INTAL com base no CPB e IHS Markit  
Nota: o valor do comércio mundial corresponde à média das séries dessazonalizadas das exportações
e importações mundiais (índice 2010=100).

Fontes: BID-INTAL com base em dados do MacMap.
Nota: medidas coletadas pela fonte até 25/11/20. 
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Impacto da COVID-19 no comércio exterior, 
no investimento e na integração na América Latina e no Caribe



AS EXPORTAÇÕES 
LATINO-AMERICANAS ENCERRAM 
O ANO EM UM CAMINHO DE LEVE 
RECUPERAÇÃO, BEM DIFERENTE 
DO REGISTRADO NO AUGE DA 
PANDEMIA 

Apesar disso, e com uma dinâmica heterogênea no nível 
sub-regional, as vendas da América Latina para o mundo 
acumulam quedas significativas nos primeiros nove meses 
de 2020, atingindo 8% interanual no Mercosul e América 
Central, 14% no caso do México, e até 20% nos países 
andinos. 

Em média, no último trimestre de 
2020, a atividade dos parceiros 
comerciais da ALC se recupera, 
embora permaneça abaixo dos 
níveis pré-pandemia

O indicador construído a partir da informação do relatório 
de mobilidade do Google e ponderado de acordo com a 
estrutura de clientes de cada economia mostra que após a 
forte queda da atividade de março-abril, esse fenômeno 
começou a se reverter a partir de meados de maio, a 
ganhar força em junho-julho e continuar a melhorar (mais 
gradualmente) a partir de meados de agosto. Os países 
cuja cesta de exportação está mais voltada para 
economias que sofreram menor queda de atividade (Leste 
da Ásia), foram menos afetados do que aqueles mais 
ligados aos mercados onde a pandemia está tendo 
maiores impactos relativos, os Estados Unidos da América 
(EUA) e a União Europeia (UE). Dessa forma, podemos 
colocar no primeiro grupo ("menos afetados") os países 
andinos, enquanto a América Central, o México e o Caribe 
estão localizados no segundo grupo ("mais afetados"); o 
MERCOSUL (com exportações diversificadas entre as três 
principais áreas econômicas mundiais) está em uma 
posição intermediária.    
  

O EFEITO DOS PREÇOS DE 
PRODUTOS BÁSICOS NO 
COMÉRCIO ESTRANGEIRO DA ALC 
EM 2020 PARECE NEUTRO, COM 
EXCEÇÃO DOS PAÍSES 
EXPORTANDO DO PETRÓLEO

Se os primeiros meses da pandemia foram caracterizados 
por uma forte deterioração nos preços das commodities, a 
normalização gradual das bolsas em meados do ano foi 
acompanhada por uma recuperação e subsequente 
aumento em algumas delas, em particular, alimentos e 
minerais, cujos preços já estão entre 10% e 15% acima dos 
níveis de janeiro e fevereiro. Embora o efeito líquido dos 
primeiros dez meses do ano para a ALC (resultante da 
comparação de ganhos/perdas com as variações de preços 
de commodities sobre as exportações com menores ganhos 
de preços de importação) tenha sido neutro, para algumas 
regiões há efeitos positivos (América Central, Caribe, 
MERCOSUL e México), enquanto para países onde o 
petróleo é uma parte importante da cesta de exportação, o 
efeito líquido é negativo (países andinos, particularmente 
Venezuela, Equador e Colômbia).  

O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
DIRETO (IED) NA AMÉRICA LATINA 
CAI MUITO MENOS QUE A MÉDIA 
GLOBAL

Enquanto no primeiro semestre do ano os investimentos 
das empresas internacionais observaram uma contração 
global de 45% (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, OCDE), a registrada na 
região atingiu uma redução de 25%. Se essa tendência se 
consolidar, a queda acentuada do IED na América Latina 
em 2020, no entanto, ficaria abaixo da estimativa da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) para a região em junho deste 
ano (-50%). Os impactos sub-regionais são notavelmente 
heterogêneos.  

APÓS FORTES DEPRECIAÇÕES NO 
INÍCIO DA PANDEMIA, A 
EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO 
REAL DOS PAÍSES DA ALC SE 
ESTABILIZOU AO LONGO DO ANO, 
COM ALGUMA 
HETEROGENEIDADE

Se entre janeiro e abril de 2020 a paridade da taxa de 
câmbio real da média da ALC se depreciou em 5,6%, no 
trimestre seguinte o fez abaixo de 1%, e entre outubro e 
julho de 2020, mais 2%. É interessante o caso do Caribe, 
que não registra impacto imediato da pandemia nas 
moedas de seus países e onde a depreciação se acelera no 
último trimestre analisado.   

A AMÉRICA LATINA E O CARIBE 
MUITO AFETADOS PELA 
CONTRAÇÃO DO TURISMO

Dados de chegadas de turistas internacionais (IMC) nos 
primeiros seis meses do ano mostram que a pandemia 
impactou de forma semelhante em todo o mundo. 
Informações de agosto (última disponível) sugerem 
reversão incipiente do fenômeno em escala global, apenas 
visível (até aquele ponto) no Caribe, dentro da ALC.  

AS EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS 
BASEADOS EM CONHECIMENTO 
NA REGIÃO APRESENTAM UM 
DESEMPENHO RELATIVO MELHOR 
DO QUE OUTROS SERVIÇOS E 
BENS

No primeiro semestre do ano, as vendas de serviços 
baseados em conhecimento (SBC) para o mundo caíram 
3,2% na média da região, enquanto viagens e transportes 
caíram a taxas de 20,3% e 55,3%, respectivamente. As 
exportações de bens, por outro lado, registraram redução 
de 13,9% nesse período. Essa tendência tem se propagado 
para todas as sub-regiões, embora com intensidade 
diferente. E isso se explica em grande parte pela melhor 
adaptação desses serviços ao comércio digital, muito 
menos afetado pelas restrições ao movimento de pessoas 
(e mercadorias) em tempos de pandemia.     

O COMÉRCIO INTRARREGIONAL 
NA AMÉRICA LATINA FOI MUITO 
AFETADO PELA CRISE SANITÁRIA

Embora com certa heterogeneidade em termos de 
intensidade, esse desempenho é comum a todos os 
blocos presentes na região. No nível agregado, o comércio 
intrarregional de América Latina refletiu uma contração 
de cerca de 23% diante de uma queda de 15% no comércio 
extrarregional.  

ESFORÇOS SÃO FEITOS PARA 
GARANTIR DOSES EFICIENTES DE 
VACINA CONTRA A COVID-19 NA 
REGIÃO

A maioria dos países da ALC apoia a iniciativa 
internacional COVAX promovida pela OMS. Até o final de 
outubro de 2020, 92 países em todo o mundo aderiram a 
este projeto destinado a promover o desenvolvimento, a 
produção e a distribuição de vacinas contra a COVID-19. A 
adesão de ALC é alta: quatro países da América Central, 
sete do Caribe e dez da América do Sul têm acordos de 
compromisso assinados com a iniciativa. Estima-se que 
até o final de 2021, os países inscritos receberão vacinas 
suficientes para imunizar 3% de sua população. 
Posteriormente, as vacinas serão distribuídas serão 
distribuídas até o 20% da população total seja imunizada. 
Esse esforço opera paralelamente a outras iniciativas 
empreendidas a nível nacional pelos países da ALC, 
visando acelerar os tempos de acesso às vacinas. 

Figura 3 · Evolução das exportações da região   

Figura 4 · Evolução da mobilidade dos principais parceiros comerciais   

Variação interanual

Índices base Janeiro 2020=100

Fonte: elaboração INTAL-BID com base em dados de fontes nacionais.

Fonte: BID-INTAL com dados do relatório de mobilidade do Google, FMI e fontes nacionais. 
Nota: variação na mobilidade aos locais de trabalho em relação à média do período base de 3 de janeiro a 6 
de fevereiro de 2020, FMI (ponderação da estrutura comercial dos países ano 2019) e fontes nacionais. Foram 
consideradas médias móveis semanais para suavizar a sazonalidade derivada de finais de semana e feriados. 
Devido à falta de dados de mobilidade para a China, foram utilizados os dados fornecidos para Hong Kong, 
que registra uma dinâmica de confinamento semelhante.

Figura 5 · Efeitos das variações de preços de produtos básicos no valor do comércio exterior
                 nas principais sub-regiões da ALC   

Variações de janeiro a outubro de 2020 em relação aos preços médios 2019, como % do PIB.

Fonte: BID-INTAL com dados do COMTRADE, OMC, INTrade-BID, CEPAL e Banco Mundial.
Nota: os índices mensais de preços das mercadorias de commodities do Banco Mundial (The Pink Sheet) foram considerados 
e ponderados com as respectivas estruturas de exportação dos países da ALC para 2018. Foram considerados os conceitos de 
energia, alimentos e produtos agrícolas não alimentares e minerais usando a classificação de 1 dígito da classificação SITC. Para 
agregar os resultados dos diferentes países por sub-região, foram consideradas as exportações de 2019. Os agrupamentos de 
países são os seguintes: Caribe: Bahamas, Barbados, Belize, Guiana, Haiti, Jamaica, Suriname e Trinidad e Tobago; América 
Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana; Andinos: Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Peru, Venezuela; MERCOSUL: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Figura 6 · Fluxos de investimento estrangeiro direto   

Milhões de dólares

Fonte: elaboração INTAL-BID com base nos dados disponíveis no balanço de pagamentos de cada um dos 
países.   

Figura 7 · Taxa de câmbio real bilateral com os Estados Unidos  

Índice 2018=100 

Porcentagem da variação interanual acumulada, janeiro-agosto 2020

Fonte: INTAL BID com base em fontes nacionais. 
Nota: a taxa de câmbio real bilateral com os Estados Unidos foi obtida multiplicando-se a taxa de câmbio 
nominal de cada moeda em relação ao dólar americano pelo quociente entre o IPC dos Estados Unidos sobre o 
respectivo de cada economia. Base 2018=100. ALC e cada região no gráfico representam a média dos países 
incluídos. O aumento (queda) da taxa de câmbio real mostra uma depreciação (valorização). Andinos: Chile, 
Bolívia, Colômbia, Peru; América Central: Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Rep. Dom., Guatemala, México; 
Caribe: Belize, Trinidad e Tobago, Barbados. Para os países do Caribe, foi utilizado o Índice de Preços de Varejo. 
A última variação para o Caribe ocorre em 09/20-07/20 

Figura 8 · Chegadas turísticas internacionais por sub-região   

Fonte: INTAL-BID com base na WTIO.  

Variação interanual, 1º semestre 2020

Figura 9 · Desempenho das exportações de bens e serviços   

Fonte: BID-INTAL com base em registros nacionais.
Nota: os serviços baseados em conhecimento são definidos como a soma dos seguintes itens dentro das 
exportações de serviços, de acordo com o BPM6: (i) serviços de seguros e previdência, (ii) serviços financeiros, 
(iii) pagamento pelo uso de propriedade intelectual, (iv) serviços de telecomunicações, informática e 
informações, (v) outros serviços empresariais, (vi) serviços pessoais, culturais e recreativos. A divisão nessas 
categorias para o México inclui pontos (i), (ii) e outros serviços, dentro das exportações de serviços.

Taxa de variação acumulada interanual no primeiro semestre de 2020

Figura 10 · Comércio intrarregional com base em acordos comerciais     

Fonte: INTAL-BID com base em fontes nacionais. 

Figura 11 · Participação COVAX e doses confirmadas na América Latina   

Fonte: INTAL-BID com base na OMS, GAVI, Launchandscalefaster 
Nota: os dados de doses confirmadas são atualizados a 20/11/20. 
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EM UM ANO COMPLEXO, MARCADO PELO DESENVOLVIMENTO DA COVID-19, A 
INTEGRAÇÃO NA REGIÃO E NO MUNDO CONTINUA COM AVANÇOS

ACORDO ESTADO DESCRIÇÃO

Figura 12 · Principais avanços nos acordos comerciais durante 2020

Fuente:  INTAL BID en base a OMC, fuentes oficiales nacionales, de instituciones subregionales y notas de prensa.

Em 15 de novembro de 2020, durante a XIV Cúpula da ASEAN, 15 nações 
asiáticas da região Ásia-Pacífico (Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Nova 
Zelândia, Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, 
Cingapura, Tailândia e Vietnã) assinaram um mega-acordo de livre comércio que 
eliminará tarifas sobre pelo menos 92% das mercadorias comercializadas entre 
eles e 65% dos setores de serviços. O tratado reúne cerca de 30% do PIB global 
e um terço da população mundial. O acordo inclui normas do comércio 
eletrônico, investimentos, propriedade intelectual, compras governamentais e 
políticas de concorrência; mas não questões ambientais ou direitos trabalhistas. 
Uma cláusula específica prevê que a Índia pode entrar no Acordo 
posteriormente.

Em 1 de Novembro de 2020, entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio 
EFTA-Equador, que prevê o desmantelamento tarifário entre as duas partes. 
Enquanto que o bloco europeu começará a reduzir suas tarifas um ano após a 
entrada em vigor, Equador irá fazê-lo gradualmente. O acordo prevê um 
acúmulo prolongado de origem ampliada com insumos da Colômbia e do Peru, 
parceiros do Equador na Comunidade Andina.

No começo de novembro os países assinaram um Memorando de Entendimento, 
que estabelece um Grupo de Trabalho Conjunto para impulsionar e promover o 
comércio, o investimento e o acorrentamento produtivo dos dois países.

Comunidade Andina: No final de outubro de 2020, o Congresso colombiano 
aprovou o Acordo Comercial com o Reino Unido (Reino Unido), assinado por 
todos os países da Comunidade Andina em maio de 2019 (antes da saída do país 
europeu da UE). Com este acordo, Colômbia garante que o Reino Unido manterá 
as mesmas preferências tarifárias desde 2013, quando entrou em vigor o Acordo 
de Livre Comércio com a UE.
Dos demais países da Comunidade, resta apenas que o Peru conclua seu 
processo de ratificação do Acordo, colocado em vigor pelo Equador em 10 de 
julho de 2020, quando aprovado pela Assembleia Nacional.
Em outubro de 2020, Zimbawe ratificou um acordo da associação econômica 
com o Reino Unido que fornecerá aos exportadores do país africano acesso livre 
de tarifas e cotas no mercado britânico.

Japão: Um novo acordo de parceria econômica entre o Japão e o Reino Unido foi 
assinado em outubro de 2020, dada a saída do Reino Unido da UE. O governo 
japonês tentará colocar o acordo em vigor em 1 de janeiro de 2021. Inclui a 
liberalização do comércio de automóveis até 2026 (o Reino Unido impõe uma 
tarifa de 10% sobre os veículos japoneses) e a limitação das alíquotas sobre as 
importações de alimentos do Japão, bem como regras mais rígidas no comércio 
eletrônico.
O Quênia e o Reino Unido chegaram a um acordo de parceria econômica em 
novembro de 2020, após o fracasso da tentativa de entrar em negociações com 
a Comunidade da África Oriental (na qual o Quênia é parte junto com Burundi, 
Ruanda, Uganda e Tanzânia). 
Em outubro de 2020, a Ucrânia e o Reino Unido assinaram um acordo sobre 
cooperação política, livre comércio e parceria estratégica, que replica o acordo 
de parceria assinado pela Ucrânia com a UE.
Tanto o Quênia como a Ucrânia devem ratificar os acordos assinados para que 
entrem em vigor.

Em 13 de agosto de 2020, ambos os países assinaram o Acordo de 
Complementação Econômica nº 75, que prevê uma Área de Livre Comércio e 
incorpora novas disposições e compromissos, em consonância com um acordo 
moderno e aprofundado. A iniciativa é de suma importância, pois o Equador 
aproxima o Equador de sua adesão à Aliança do Pacífico (em negociação).

Em 6 de julho de 2020, o Brasil e o México aprofundaram seu Acordo 
Automotivo, subscrevendo o Apêndice II ao Acordo de Complementação 
Econômica nº 55. Este instrumento contempla um período de transição para 
alcançar o livre comércio em três anos para o comércio de veículos "comerciais 
pesados" e "ônibus", o único segmento ainda não liberalizado.

Em 11 de fevereiro de 2020, Brasil e Paraguai assinaram um Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica nº 74 sobre o comércio de produtos 
automotivos entre os dois países. Uma vez que esse Protocolo entre em vigor, a 
margem de preferência entre as partes chegará a 100%. A assinatura deste 
acordo é uma etapa muito importante na adequação do setor automotivo ao 
MERCOSUL, junto com o acordo assinado em 2019 por Argentina e Paraguai. 
Resta apenas completar a bilateralidade entre Uruguai e Paraguai.

Em 1 de julho de 2020, entrou em vigor o T-MEC, substituindo o NAFTA. O novo 
acordo atualiza e amplia o anterior, incorporando capítulos sobre trabalho, meio 
ambiente, energia e outros assuntos. Também incorpora regras mais rígidas de 
origem para o setor automotivo (até 45% dos carros devem ser fabricados por 
mão-de-obra com salários superiores a USD 16 por hora). 

Em 1 de agosto, o acordo de livre comércio entrou em vigor entre os dois, que 
removerá as barreiras tarifárias para 99% do comércio: 10 anos para o Vietnã e 7 
anos para a UE. Por sua vez, a UE concederá ao Vietnã cotas anuais isentas de 
impostos para importações de 11.500 toneladas métricas (TM) de atum enlatado 
e 500 TM de bolas de peixe enlatadas. O acordo inclui também provisões para 
serviços, compras governamentais, investimentos, desenvolvimento sustentável, 
mercado de trabalho, meio ambiente e defesa do consumidor.

Assinado em 11 de junho pela Nova Zelândia, Chile e Cingapura, o acordo inclui 
disciplinas para regular uma política comercial digital moderna: a) livre fluxo de 
dados, b) não discriminação de produtos digitais e c) não imposição de 
localização forçada para equipamentos de informática. Tem como objetivo 
impulsionar o comércio digital inclusivo e sustentável. 

No fim de abril ambos os sócios anunciaram a conclusão das negociações pela 
modernização do acordo de livre comércio em vigor desde 2000. O acordo 
atualizado abrange praticamente todo o comércio e abre o acesso a compras 
governamentais pela primeira vez além do nível federal de governo. Resta que o 
acordo seja ratificado pelos parlamentos de ambas as partes.

O PAFTA entrou em vigor em fevereiro deste ano. O Peru eliminará 99,4% de 
suas tarifas, incluindo minério de ferro, cobre, níquel, carvão, combustíveis 
minerais e petróleo. O acordo também remove barreiras aos equipamentos, 
tecnologia e serviços de mineração australianos e reduz os custos comerciais por 
meio de acordos alfandegários e administrativos mais simplificados.
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Informação atualizada a 01/12/2020

DOCUMENTOS E TRABALHOS RECENTES SOBRE COMÉRCIO E COVID-191

Abaixo seguem algumas das principais conclusões das últimas semanas:

• Um livro do CEPR compila contribuições de 20 especialistas sobre o futuro do multilateralismo e ideias para revitalizá-lo, 
aproveitando a próxima nomeação do novo diretor-geral da OMC e os desafios da COVID-19 no mundial de comércio.

• Um relatório do GTA sobre as medidas que afetam o intercâmbio mundial enfatiza, entre muitas outras coisas, que enquanto 43 países 
viram as condições de acesso ao mercado de suas exportações piorarem, apenas sete viram melhorias.

• O World Trade Report indica que a cooperação internacional pode desempenhar um papel significativo no desenvolvimento digital e 
na inovação tecnológica.

• O Monitor de Comércio e Integração do BID identifica os fatores que determinam a evolução recente nos fluxos comerciais da ALC, 
examina os riscos atuais e destaca que a crise foi menos intensa do que o esperado inicialmente.

• Um livro de CRIES discute como a dinâmica global complexa afeta a ALC. 

Documentos sub-regionais face à pandemia

• O MERCOSUL desembolsou para o Instituto Pasteur de Montevidéu USD 2,4 milhões para os cuidados da COVID-19. Assim, o Uruguai 
já recebeu mais de USD 5 milhões no projeto FOCEM de pesquisa, educação e biotecnologia aplicadas à saúde.

• Através do BCIE, os países do SICA terão uma linha de crédito de até USD 50 milhões cada, para empréstimos ao setor público ou 
privado, para acesso à vacina.

• Em novembro, 25 países do Caribe reabriram suas fronteiras para o transporte comercial e o turismo, da maneira parcial ou 
total segundo cada caso.

• A Comunidade Andina introduziu uma nova norma andina sobre o transporte internacional de cargas rodoviárias, visando facilitar o 
trânsito intrarregional 

1 Veja a pesquisa completa aqui

https://voxeu.org/content/revitalising-multilateralism-pragmatic-ideas-new-wto-director-general
https://www.globaltradealert.org/reports/60
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf
https://www.cries.org/?p=5595
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2020-shock-covid-19-un-impulso-para-reforzar-la-resiliencia
https://www.mercosur.int/mercosur-aprueba-nuevos-recursos-para-el-combate-contra-la-pandemia/
https://www.sica.int/noticias/sica-bcie-emite-bono-por-us-50-millones-a-cada-pais-de-la-region-para-vacuna-de-la-covid-19_1_125070.html
https://today.caricom.org/2020/11/03/25-caribbean-countries-reopen-borders-to-commercial-travel/
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12274&accion=detalle&cat=NP&title=nueva-norma-andina-sobre-transporte-internacional-de-mercancias-por-carretera-fue-presentada-al-sector-privado-y-a-gremios-colombianos



