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Comércio 



Comércio bilateral Brasil-AP 
Exportações, Importações e Saldo  

(US$ milhões) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Comércio Brasil-Chile 
Exportações, Importações e Saldo  

(US$ milhões) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Comércio Brasil-Colômbia 
Exportações, Importações e Saldo  

(US$ milhões) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Comércio Brasil-México 
Exportações, Importações e Saldo  

(US$ milhões) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Comércio Brasil-Peru 
Exportações, Importações e Saldo  

(US$ milhões) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Part. % da AP nas exportações 
brasileiras  

Fonte: Secex/MDIC. 



Market share da AP nas 
importações brasileiras (Em %) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Part. % do Brasil nas 
exportações da AP  

Fonte: Secex/MDIC. 



Market share do Brasil nas 
importações da AP (Em %) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Composição dos fluxos 
bilaterais de comércio 

 Principais setores nas exportações brasileiras: automotivo, petróleo, 
químico, máquinas e equipamentos, alimentício. 
 Principais setores nas importações brasileiras: automotivo, 
metalúrgico, químico, minerais metálicos, derivados de petróleo e 
equipamentos de informática e eletrônicos. 

 CHILE: Brasil exporta petróleo, carnes e veículos; importa cobre e 
derivados e salmão. 

 COLÔMBIA: Brasil exporta veículos e peças, petróleo, metalúrgicos e 
químicos; importa hulhas, coque e produtos químicos. 

 MÉXICO: exporta veículos e peças, metalúrgicos, carnes e máquinas; 
importa veículos e peças, químicos, máquinas e aparelhos eletrônicos. 

 PERU: Brasil exporta veículos e peças, petróleo, metalúrgicos e químicos; 
importa cobre e derivados, zinco e fosfatos. 

 
 



Comércio bilateral Brasil-AP 
Exportações brasileiras segundo 

principais setores – 2013-2017 (Em %) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Comércio bilateral Brasil-AP 
Importações brasileiras segundo 

principais setores – 2013-2017 (Em %) 

Fonte: Secex/MDIC. 



Investimentos 



INVESTIMENTOS DIRETOS 

 Forte crescimento dos investimentos brasileiros nos países da AP 
da segunda metade da década passada até 2012, mas houve queda 
expressiva nos últimos cinco anos. 

 
 Elevado volume de investimentos no Brasil na década atual, 
especialmente de Chile e México. 

 
 Estoque de investimentos brasileiros na AP somou US$ 6,7bilhões 
em 2016, sendo 40% no setor financeiro, 17% na indústria de 
transformação. 

 
 Estoque de investimentos da AP no Brasil foi de US$ 12,8bilhões 
em 2015, sendo 1/3 em comunicações (México) e outro 1/3 na 
indústria de transformação. 



Investimentos diretos Brasil-AP 
Número de projetos de investimentos 

greenfield nos países parceiros 

Fonte: FDI Intelligence – Financial Times. 



Investimentos diretos AP-Brasil 
Número de projetos de investimentos 

greenfield dos países parceiros no Brasil 

Fonte: FDI Intelligence – Financial Times. 



Investimentos diretos Brasil-AP 
Montantes de investimentos nos países 
(dados Banco Central, em US$ milhões) 

Fonte: BCB. 



Investimentos diretos AP-Brasil 
Investimentos dos países no Brasil  

(dados Banco Central, em US$ milhões) 

Fonte: BCB. 



Acordos 



ACORDOS 

 CHILE: comércio com o Brasil regido pelo ACE 35, em que quase todos os 
produtos já gozam de tarifa zero no comércio bilateral + ACFI + Acordo de 
Compras Governamentais. 

 
 COLÔMBIA: comércio regido pelo ACE 59, em que quase todos os produtos 
já gozam de tarifa zero no comércio bilateral + ACFI + neg. Acordo de Compras 

 
 PERU: ACE 58, em que quase todos os produtos já gozam de tarifa zero no 
comércio bilateral  

 Acordo de ampliação econômico-comercial negociado entre Brasil e Peru, 
mas não vigente, que trata também de investimentos,  compras 
governamentais; serviços, etc. 

 
 MÉXICO: ACE 53 estabelece redução de tarifas para um conjunto de 800 
produtos (conforme classificação NALADI); já o ACE 55 estabelece sistema de 
quotas tarifárias para automóveis, veículos de carga, tratores e autopeças  + 
ACFI + neg. de Acordo de Compras Gov. 



Desafios 



Desafios: Mercosul-AP 

• Integrar-se é preciso, mas não é um fim em si mesmo! 
• Integração para o desenvolvimento sustentado e sustentável 

(melhorar a vida das pessoas com responsabilidade 
ambiental!) 

• Aprofundar a integração: 
• Melhorar a estrutura de regulação e de políticas; 

• Coordenação de ações para a retirada de barreiras à integração, 
sejam elas quais forem. 

• Ampliar a rede de infraestrutura física (BID; NDB; etc.). 
• Estratégia para o uso de fontes de financiamento em projetos 

consequentes, vinculados a oportunidades concretas de reforço de 
laços econômicos entre Mercosul e AP.  

• A agenda da economia digital: novas oportunidades? 
• Velhos e novos problemas em novo contexto global: busca por novas 

soluções. 

 



Desafios: Mercosul-AP 

• A economia política do processo de integração 
Mercosul-AP: 
• Atores privados: apoio, em geral. 

• Governo: reforço da agenda na atual conjuntura política. 

• Aproximar a agenda da sociedade! 

 

• Discurso e prática da integração: 
• Mercosul-AP como parte de um processo mais amplo de 

discussão sobre abertura econômica e 
produtividade/desenvolvimento no Brasil. 

• Maior coordenação de ações no Governo brasileiro com 
visão estratégica e de longo prazo compartilhada. 

• Liderança brasileira! 



Obrigado! 
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