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INTRODUÇÃO

a pauta de exportações brasileiras para o Chile é bastante ampla, incorporan-
do produtos manufaturados diversos (ônibus, caminhões, máquinas, quími-
cos, medicamentos) e produtos primários (petróleo, carne bovina e de aves, 
café). O Brasil posicionou-se, em 2015, como o terceiro sócio comercial do 
Chile, logo após China e Estados Unidos, e ligeiramente à frente do Japão. 

O comércio bilateral é caracterizado pela complementaridade existente entre 
ambas as economias e, também, pela consolidação do aCE-35, em vigor des-
de 1996, que já permite tarifa alfandegária zero para a totalidade dos produtos 
comercializados.  

para as empresas brasileiras, o Chile desperta interesse na área comercial 
pelo fato de sustentar uma economia aberta, com estabilidade macroeconô-
mica, clareza e simplicidade de regras, consumidores de poder aquisitivo rela-
tivamente elevado para produtos finais, embora com um mercado muito com-
petitivo em termos de negócios. pelo lado chileno, o Brasil é um fornecedor de 
produtos variados, com boa relação preço/qualidade e com proximidade física 
que facilita a logística. 

O presente guia tem por objetivo auxiliar a empresa brasileira que busca inse-
rir-se no mercado chileno, oferecendo um conjunto de dados básicos sobre a 
economia e o comércio locais, práticas de negócios e recomendações gerais.

No Chile, o empresariado brasileiro pode contar com a assistência do Setor de 
promoção Comercial (SECOM) da Embaixada do Brasil em Santiago, além dos 
serviços oferecidos pelo website “Guia de Comércio Exterior e Investimento 
– Invest & Export Brasil”, ação governamental coordenada de divulgação das 
oportunidades de negócios e investimentos no Brasil e no exterior. De caráter 
essencialmente informativo, o website resulta do esforço conjunto entre os 
Ministérios das Relações Exteriores (MRE); da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC); e da agricultura, pecuária e abastecimento (Mapa), iniciado 
em 2012.  
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Endereço do portal Invest & Export Brasil: http://investexportbrasil.gov.br. Os 
dados fornecidos encontram-se disponíveis em espanhol, português e inglês, 
e o acesso é inteiramente gratuito.
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MAPA
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Superfície: 756.626 km2

População: 17.444.799 (2012, último censo)
       18.896.684 (2020, projeção do INE)  

Densidade demográfica: 23,5 hab/km² (2014)

Principais cidades: Santiago, Concepción, antofagasta, Valparaíso e 
                                Viña del Mar

Moeda: peso (US$ 1 = $ 680 pesos chilenos) (março de 2016)

PIB, a preços correntes: US$ 258 (2014); US$ 263 bilhões (2015)

Composição do PIB:
 
Setores de atividade 2013 2014
Comércio e serviços 8,3% 8,0%
Indústria  de manufaturas 10,8% 11,3%
Serviços financeiros 5,1% 5,2%
Mineração 11,3% 11,2%
Transportes 4,2% 4,2%
Agropecuário e florestal 2,6% 2,7%
Saúde e educação 11,6% 11,7%
Construção Civil 7,6% 7,3%
Habitação 5,1% 5,2%
Eletricidade, gás e água 2,4% 2,3%
administração pública 4,5% 4,6%
pesca 0,3% 0,3%
Comunicações 1,9% 1,8%

 Fonte: Banco Central do Chile

DADOS BÁSICOS
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Crescimento real do PIB: 4,1% em 2013, 1,9% em 2014 e 2,1% em 2015.
 
PIB per capita nominal: US$ 14.494 em 2014

Comércio exterior de bens total do Chile:
 
2012:
Exportações FOB:  US$ 77,8 bilhões
Importações FOB:  US$ 75,5 bilhões

2013:
Exportações FOB:  US$ 76,5 bilhões
Importações FOB:  US$ 74,6 bilhões

2014:
Exportações FOB:  US$ 75,6 bilhões
Importações FOB:  US$ 67,9 bilhões

2015:
Exportações FOB:     US$ 63,4 bilhões 
Importações FOB:     US$ 59,2 bilhões
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Intercâmbio comercial Brasil – Chile 

2012:
Exportações brasileiras FOB: US$ 4,9 bilhões 
Importações brasileiras FOB: US$ 4,3 bilhões 

2013:
Exportações brasileiras FOB: US$ 4,8 bilhões
Importações brasileiras FOB: US$ 4,4 bilhões

2014:
Exportações brasileiras FOB: US$ 5,4 bilhões
Importações brasileiras FOB: US$ 4,1 bilhões

2015:
Exportações brasileiras FOB: US$ 4,6 bilhões
Importações brasileiras FOB: US$ 3,1 bilhões

Fonte: Banco Central do Chile
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I - ASPECTOS GERAIS

1. Geografia

Localização e superfície

O Chile é um país de território longo e estreito, com uma extensão da ordem 
de 4.700 km entre arica e punta arenas; no sentido Leste-Oeste, varia de um 
mínimo de 70 km a um máximo de 175 km de largura. Está localizado na parte 
ocidental/ meridional da américa do Sul e seu território inclui o arquipélago de 
Juan Fernández e as Ilhas San Félix, San ambrósio e Salas y Gómez, no Oceano 
Pacífico, até a Ilha da Páscoa, na Polinésia.

Com uma superfície de 756.626 km2, o território chileno corresponde a apro-
ximadamente 4,2% do continente sul-americano. O Chile faz fronteira ao norte 
com o peru; a leste com argentina e Bolívia; ao sul com a antártida; e a oeste 
com o Oceano Pacífico.

Santiago, a capital chilena, é uma cidade cosmopolita, situada a 120 km do 
litoral central e a 520 metros de altitude, distante 1.500 km de Buenos aires e 
3.700 km de São paulo, aproximadamente.

Regiões geográficas e clima

as principais características físicas do Chile são: a leste, a Cordilheira dos an-
des, de altitude média de 5 mil metros, até próximo a Santiago; a oeste, a Cordi-
lheira da Costa, com altitude máxima de 3 mil metros; uma depressão interme-
diária ao norte, constituída pelo deserto de atacama; os vales transversais no 
chamado “Norte Chico”; o grande e fértil vale longitudinal do Chile Central; e as 
ilhas e canais do sul. a Ilha da páscoa também é parte integrante do território 
chileno, com 180 km2 de superfície, situada a 3.600 km da costa do Chile e a 
3.700 km do Taiti.
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No Chile, podem-se distinguir três regiões geográficas principais e seus respec-
tivos climas:

a) Região norte - região conhecida como “Norte Grande”, que se estende desde 
a fronteira com o peru até o rio Copiapó, de clima desértico e quente, baixa 
pluviosidade, rios de pequena extensão e profundidade. a economia regional 
vincula-se à atividade mineira, dedicada essencialmente à extração do cobre. Na 
região do “Norte Chico”, ao sul do rio Copiapó, destacam-se a produção de uva 
de mesa de exportação e a elaboração de pisco (aguardente de uva), próximo à 
cidade de La Serena. Também contribuem a extração de manganês, ferro, ouro, 
prata e, mais recentemente, a produção de subprodutos de salitre.

b) Região central - nessa região de clima mediterrâneo, que se estende desde 
Valparaíso até Chillán, está localizado o Vale Central, entre as Cordilheiras dos 
andes e da Costa, com terras férteis que produzem principalmente frutas, hor-
taliças, trigo e outros cereais, além de áreas dedicadas à pecuária, leiteira e de 
corte, e à extração de madeira.

c) Região sul - a característica principal dessa região é a presença de um relevo 
formado por numerosos fiordes, canais e ilhas. O clima é temperado, marítimo 
e chuvoso. Os rios são caudalosos e a vegetação, devido à alta pluviosidade, é 
abundante e formada principalmente por espécies autóctones protegidas (len-
gas, araucárias, etc.).
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O país é afetado periodicamente por sismos, alguns de consequências graves. 
Sua costa é percorrida, em parte, pela corrente marítima fria de Humboldt, gra-
ças à qual as temperaturas nas cidades do norte e do centro são bastante mo-
deradas, se comparadas às de outras localidades situadas na mesma latitude.

Temperaturas médias (máximas e mínimas) nas principais cidades

Máxima Mínima
Santiago 23,3 0,2
Concepción 18,9 - 1,4
Viña del Mar 17,3 5,5
Temuco 18,8 - 3,2
Valparaíso 17,3 5,5
Talcahuano 18,9 - 1,4
antofagasta 20,5 7,0
arica 22,9 8,2
Talca 21,6 - 2,0
Iquique 22,0 10,0
La Serena 18,4 4,4

2. População, centros urbanos e nível de vida

População

Considerando-se as mais recentes pesquisas do Instituto Nacional de Estatísti-
cas (INE), a população chilena em 2012 é de aproximadamente 18 milhões de 
habitantes. Os censos anteriores realizados no país, em 1992 e 2002, verifica-
ram crescimento médio anual de 1,25%, contra um aumento médio anual de 
1,65% na década anterior.
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até 1930, predominava no Chile a população rural. a partir de 1940, passam a 
prevalecer os centros urbanos. Em 2005, a população rural representa apenas 
13,2% da população total.
 
O Chile apresenta taxa de natalidade bruta moderadamente alta (13,95 por mil 
habitantes), e tem sido constatado aumento na expectativa de vida da popula-
ção: de 67,2 anos, em 1975, passou-se a 77,3 anos, em 2002. De acordo com 
estudos recentes, estima-se que, em 2014, a expectativa de vida da população 
chilena tenha atingido 79,7 anos. 
 
Cabe registrar, ainda, que a densidade demográfica no Chile é uma das mais 
baixas da américa Latina, com cerca de 20 habitantes por km².

População - Principais centros urbanos (2012)

Santiago:    5.898.612 (Região Metropolitana)
antofagasta:    348.247
Valparaíso:    934.859 (Grande Valparaíso)
Temuco:    276.759
Concepción:    224.181
Talca:     223.914
arica:     188.010
La Serena:    185.953
Iquique:    180.459
Talcahuano:    171.281

Grupos étnicos, idioma e religião

a miscigenação entre aborígenes e espanhóis, no início da colonização, originou 
a maior parte da população chilena. posteriormente, houve imigração de ale-
mães, ingleses, italianos, iugoslavos, franceses e árabes, bem como de outros 
latino-americanos. Nos últimos anos, registrou-se grande fluxo de imigrantes 
de países vizinhos, especialmente peruanos, colombianos e argentinos e, nas 
décadas de 80 e 90, houve importante imigração de coreanos.
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O idioma oficial é o espanhol. A Constituição do país prevê a separação entre o 
Estado e a Igreja. Há liberdade de religião e mais de 70% da população declara-
-se católica.

Principais indicadores socioeconômicos

população urbana (censo 2012) 87% 
Investimento estrangeiro direto (2014)           US$ 22 bilhões 
Dívida externa global (dez/2014) US$ 145,7 bilhões
Reservas internacionais (dez/2014)         US$ 41,7 bilhões   
Taxa de desemprego (2014) 6,3%
Habitantes por médico (2014) 1.100
automóveis particulares por 1.000 hab. (2014) 246
Telefones celulares por 100 hab. (2013) 134
Taxa de alfabetização da pop. de 15 anos ou mais 
(2014) 

99,2%

Taxa de mortalidade infantil (mortes de menores 
de um ano por 1.000 nascidos vivos) (2013)

7,0

Expectativa de vida (2015) homens 77,04
Expectativa de vida (2015) mulheres 81,47
Índice de analfabetismo (população acima de 15 
anos) (2005)

0,8%

Fonte: Banco Central de Chile, Banco Mundial, FMI, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministe-
rio de Educación pública, Ministerio da Saúde, Ministerio de Transportes e Telecomunicações, 
CEpaL, SOFOFa.
 * Relação entre o número de alunos matriculados num dado nível de educação com o tama-
nho da população do grupo etário correspondente
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3. Transportes e comunicações

Transportes

Pela configuração geográfica do país, o sistema de transporte terrestre no Chile 
é constituído basicamente por redes rodoviárias e ferroviárias paralelas ao eixo 
norte-sul. O transporte marítimo serve toda a costa chilena, sendo, no caso 
particular das ilhas e canais do litoral sul, a opção mais adequada, além do 
transporte aéreo, em virtude das características físicas dessa região.

Rede rodoviária

a rede rodoviária chilena tem aproximadamente 79.570 km de extensão, sendo 
que 13.699 km são pavimentados, 35.556 km de cascalho e 30.315 km de 
terra. O eixo do sistema é a rodovia internacional pan-americana, que vai desde 
a fronteira peruana até puerto Montt, no sul do país. a “Carretera austral”, com-
pletada em 1996, liga as cidades de puerto Montt e puerto Yungay, no extre-
mo sul do país, cobrindo extensão de mais de 1.000 km. a “Carretera austral” 
permitiu o desenvolvimento da atividade turística e a exploração de importantes 
recursos florestais, pesqueiros, pecuários, energéticos e de mineração, dessa 
extensa zona conhecida como “patagônia Ocidental” ou “patagônia Chilena”. 

Diversas estradas principais e secundárias transversais ligam áreas agrícolas 
e industriais aos portos mais importantes, entre as quais a rodovia internacio-
nal que atravessa a Cordilheira dos andes pela passagem de fronteira de Los 
Libertadores e une o porto de Valparaíso à cidade argentina de Mendoza. Essa 
rodovia, totalmente pavimentada, encontra-se em condições satisfatórias de trá-
fego, embora com algumas obras de manutenção e recuperação do pavimento 
em alguns trechos.

Com a implantação da política de concessões de vias, incrementou-se a cons-
trução e ampliação de estradas e rodovias importantes, assim como o eixo 
central constituído pela pan-americana.
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O parque de veículos motorizados chileno segue um crescimento constante, 
como é demonstrado pelos números publicados pelo Instituto Nacional de Es-
tatísticas: 

Ano                                Total de Veículos 
2010                                 3.299.446
2011                                 3.572.219
2012                                 3.885.581
2013                                 4.168.980 
2014                                 4.468.450

O transporte rodoviário entre Brasil e Chile funciona regularmente. Durante o 
inverno, há interrupções de tráfego por alguns dias, em função do acúmulo de 
neve no paso de Los Libertadores. 

Rede ferroviária

a rede ferroviária chilena contava, em 2004, com aproximadamente 5.898 km 
de extensão, distribuídos da seguinte maneira:

Estradas de Ferro do Estado

Valparaíso - puerto Montt e Ramais     2030 km
arica - Visviri          206 km
Total                                                        2236 km

Estradas de Ferro Particulares

antofagasta-Bolívia          973 km
Chuquicamata             94 km
Tocopilla al Toco          139 km
Mina El Romeral-puerto de Guayacán                     44 km
Ferronor        2.412 km
Total                                                3.662 km
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Transportes marítimos

Os principais portos chilenos - San antonio, Valparaíso, San Vicente (Talcahua-
no) e antofagasta – movimentam cerca de 60% da tonelagem total da carga 
marítima chilena. Com o objetivo de aumentar sua eficiência, os maiores portos 
do país foram privatizados ou concedidos a partir de 1999, o que permitiu queda 
de cerca de 30% no valor das tarifas portuárias.

O transporte de cabotagem é reservado exclusivamente aos navios de bandeira 
chilena. a Empresa Marítima del Estado (Empremar) é responsável por cerca de 
dois terços do movimento de cabotagem.

O tráfego marítimo entre o Brasil e o Chile é regulamentado pelo Convênio sobre 
Transportes Marítimos, estabelecido em 1974. 

Transporte aéreo

Segundo dados da Junta de aeronáutica Civil, o Chile possui dezesseis aero-
portos com instalações para receber voos internacionais. O de Santiago serve a 
todos os continentes; os de arica e Iquique atendem as américas; o de antofa-
gasta, argentina e Bolívia; o de Calama apenas a Bolívia; e os demais apenas a 
argentina.  O aeroporto da Ilha de páscoa, por sua vez, oferece conexões com 
o Taiti. 

No que se refere a voos domésticos comerciais, o país conta com 28 aero-
portos. para uso de aeronaves civis de pequeno porte, há cerca de 260 pistas 
de pouso. O principal aeroporto é o Comodoro arturo Merino Benítez (antigo 
pudahuel), localizado a 20 km do centro de Santiago. 
 
Comunicações

O setor de comunicações é um dos mais dinâmicos da economia chilena: com 
crescimento médio de 17% por ano na última década, o setor representa cerca 
de 2% do pIB chileno, impulsionado pela telefonia móvel, televisão por cabo e 
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satélite, e uso de internet. as principais empresas concessionárias de telefonia 
fixa que operam no Chile são Telsur, Claro Chile, Movistar, Entel, Manquehue e 
VTR.

as seguintes empresas possuem concessões para operar no mercado de telefo-
nia móvel chileno: Claro, Entel, Movistar, WOMNextel, Interexport, Telsur, Virgin, 
VTR, Netline, Falabella Móvil e Telestar.

a telefonia celular teve grande expansão nos últimos anos. Em 2004, o número 
de usuários alcançou 8,7 milhões, com percentual de penetração na população 
de 55%. Já em 2013 a penetração do mercado na população era de 140%, o que 
significa que para cada 100 pessoas havia 140 aparelhos no país. 

a acirrada competição do setor tem como principal efeito o baixo custo para 
os usuários, renovação tecnológica e permanente oferta de novos serviços. ao 
mesmo tempo, o país apresenta um dos maiores índices de crescimento do uso 
da internet na américa Latina. 

as correspondências postais entre Brasil e Chile são atendidas principalmente 
pela estatal Empresa de Correios do Chile, bem como por empresas privadas, 
serviços de courier nacional e internacional, empresas especializadas na dis-
tribuição e entrega de documentos comerciais e empresas de transporte de 
valores. Os correios funcionam de forma relativamente eficiente e segura.

4. Organização política e administrativa

O país, constituído politicamente como Estado unitário, é denominado oficial-
mente República do Chile. De acordo com a Constituição de 1980, o território é 
dividido em regiões administrativas (governadas por intendentes).

Os principais órgãos do poder Executivo são: 
Ministerio del Interior y Seguridad pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
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Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Hacienda
Ministerio Secretaría General de la presidencia
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio del Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia
Ministerio del Trabajo y previsión Social
Ministerio de Obras públicas
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de agricultura
Ministerio de Minería
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Energía
Ministerio del Medio ambiente
Ministerio del Deporte
Ministerio Nacional de la Mujer
Consejo Nacional de la Cultura y las artes

Organização administrativa

De acordo com a legislação vigente, o país encontra-se dividido em 15 regiões, 
incluindo a Região Metropolitana de Santiago, subdividida em 54 províncias e 
345 municípios. O sistema de Governo é de administração regional, estrutura-
da da seguinte forma: o governo interior da região corresponde ao Intendente 
(Governador), nomeado pelo presidente da República e assessorado por um 
Conselho Regional de Desenvolvimento, como órgão resolutivo, normativo e fis-
calizador do governo.

as funções de administração são apoiadas pelas Secretarias Regionais Minis-
teriais, que, por sua vez, estão descentralizadas dos Ministérios e subordinadas 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 23

Como Exportar CHILE 

ao Intendente da Região, destacando-se, entre elas, a Secretaria Regional de 
Planificação e Coordenação.

as regiões são administradas pelos Intendentes, as províncias são adminis-
tradas pelos Governadores, subordinados aos Intendentes. Como instância de 
representação consultiva, existe o Conselho Econômico e Social provincial, pre-
sidido pelo Governador.

a administração dos municípios corresponde aos alcaldes (prefeitos), que são a 
autoridade executiva superior, e por um Conselho, presidido pelo alcalde, como 
órgão resolutivo, normativo e fiscalizador da prefeitura. Ambos são eleitos em 
pleito popular a cada quatro anos.

5. Organizações e Acordos Internacionais

O Chile é membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
dos Estados americanos (OEa). pertence também, entre outros, aos seguintes 
organismos e foros internacionais de caráter econômico ou financeiro:

FMI Fundo Monetário Internacional
BIRD Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Ban-

co Mundial)
FaO Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura
aLaDI associação Latino-americana de Integração
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
SELa Sistema Econômico Latino-americano
OMC Organização Mundial de Comércio
OMa Organização Mundial de aduanas
OMpI Organização Mundial de propriedade Intelectual
OMT Organização Internacional do Turismo
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UNCTaD Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvi-
mento

pNUD programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
OIE Escritório Internacional de Epizootias
apEC Foro de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
CEpaL Comissão Econômica para a américa Latina e o Caribe
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II - ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS

1. Conjuntura econômica

a economia chilena, após ter-se expandido a uma taxa média de 5,7% no pe-
ríodo 2010/2012, começou a mostrar sinais de desaceleração a partir do se-
gundo semestre de 2013, quando teve início uma lenta, mas progressiva, re-
versão das condições extremamente favoráveis existentes nos anos anteriores 
no cenário econômico internacional. Essas condições compreendiam, entre 
outros fatores, cotações recordes alcançadas pelo cobre e outras ”commodi-
ties” exportadas pelo país, ampla liquidez internacional, redução das taxas de 
juros nas economias desenvolvidas em níveis mínimos históricos e melhoria 
no acesso ao financiamento externo.       

O ritmo de crescimento da economia diminuiu para 4,1%, em 2013, 1,9%, em 
2014 e para cerca de 2,0%, em 2015. a desaceleração da economia afetou 
com especial intensidade o investimento que, após ter crescido 12,3% em 
2012, expandiu-se somente 2,1% em 2013, e apresentou contração de 6,1% 
em 2014. Já o consumo global da economia manteve evolução relativamente 
mais estável, registrando taxas de expansão de 5,5%, em 2013, e de 2,5%, 
em 2014. assim, a taxa de investimentos da economia chilena foi diminuindo, 
em termos de pIB, de 24%, em 2012, para 23,6%, em 2013, e 22%, em 2014. 
a contração do investimento concentrou-se integralmente no item “máquinas 
e equipamentos”, com quedas de 3,5% em 2013 e de 18,8% em 2014. Já o 
investimento no setor da construção imobiliária e da infraestrutura manteve 
evolução positiva, apresentando expansão de 5,7%, em 2013, e de 0,9%, em 
2014.

a mineração do cobre desempenha papel estratégico na economia chilena. 
além de ser a principal atividade econômica do país, constitui relevante con-
tribuição para a geração das receitas de exportação e o financiamento das 
despesas do orçamento público. a cotação internacional do cobre baixou do 
nível recorde de US$ 4,0/libra, em 2011; para US$ 3,6/libra, em 2012; US$ 
3,3/libra, em 2013; US$ 3,1/libra, em 2014; e US$ 2,5/libra, em 2015. Cada 
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centavo de dólar de variação para mais ou para menos na cotação média 
anual do metal, representa, em termos anuais, diferença de receitas de US$ 
125 milhões nas exportações de bens e de US$ 50 milhões nas receitas do 
orçamento público.

Uma vez que a mineração do cobre gera cerca da metade das receitas chile-
nas de exportação, a queda da cotação do metal teve efeitos imediatos sobre 
as exportações totais, as quais foram diminuindo progressivamente de US$ 
81,4 bilhões, em 2011, para US$ 75,7 bilhões, em 2014 (7,0% de redução). 
Contração bastante mais acentuada foi notada na transferência de recursos do 
setor da mineração do cobre para os cofres públicos, associada ao pagamen-
to de impostos de renda das empresas nacionais e estrangeiras e repasse de 
lucros da estatal CODELCO; passou de US$ 10,8 bilhões, em 2011, para US$ 
4,9 bilhões, em 2014 (queda de 55,0%). 

Tendo em vista que, em 2015, a tendência de queda da cotação internacional 
do cobre tornou-se mais aguda, dados preliminares do Banco Central indi-
cam que, nesse ano, as exportações chilenas de bens totalizaram US$ 63,4 
bilhões e caíram 16,3% em relação a 2014. por seu turno, as exportações de 
cobre ascenderam a US$ 31,1 bilhões (49,1% do total) e registraram queda de 
17,8%, entre esses mesmos períodos. 
Já as importações chilenas de bens totalizaram US$ 59,2 bilhões e diminuíram 
12,8% em relação ao ano anterior, em decorrência da desaceleração da de-
manda interna e seu conseguinte impacto sobre o investimento e o consumo 
doméstico, bem como das já mencionadas quedas ocorridas nas cotações in-
ternacionais de produtos tais como petróleo e “commodities” agrícolas. Como 
resultado de que as exportações mostraram contração mais acentuada do 
que as importações, o saldo positivo da balança comercial apresentou queda 
de 46,7%, passando de US$ 7,8 bilhões, em 2014, para US$ 4,1 bilhões, em 
2015.     

a mudança negativa nas condições econômicas externas contribuiu para re-
verter a tendência de valorização que vinha apresentando o peso chileno em 
relação ao dólar norte-americano. a cotação do dólar no mercado local foi 
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aumentando gradativamente passando de 470 pesos, em maio, de 2013 para 
524 pesos, em dezembro de 2013, 607 pesos, em dezembro de 2014, e para 
707 pesos, em dezembro de 2015 (aumento nominal de 50,4% entre maio de 
2013 e dezembro de 2015). assim, a taxa de câmbio, mais uma vez, tornou-
-se o principal mecanismo de ajuste da economia em relação aos choques 
externos.   

Conforme indicam dados oficiais, o nível de emprego, até o momento, tem 
demonstrado ser resiliente ao baixo crescimento da economia, pelo menos, 
em termos quantitativos, uma vez que há evidências que assinalam uma de-
terioração na qualidade dos empregos. a taxa nacional de desemprego, em 
termos de média anual, passou de 6,5%, em 2012, para 6,0%, em 2013, e 
manteve-se estabilizada em 6,3%, nos anos de 2014 e de 2015.
        
O saldo positivo da balança comercial aumentou de US$ 2,1 bilhões, em 2013, 
para US$ 7,8 bilhões, em 2014, e diminuiu para US$ 4,1 bilhões, em 2015.  
Assim, o déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos, após ter 
alcançado o expressivo montante de US$ 9,5 bilhões (3,4% do pIB) em 2013, 
reduziu-se para US$ 3 bilhões (1,2% do pIB) em 2014 e subiu ligeiramente 
para níveis estimados em torno de 1,8% do pIB em 2015. 
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Produto Interno Bruto a preços correntes 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
pIB (em US$ bilhões) 172,3 217,6 251,0 266,4 277,0 258,1
Crescimento real (%) -1,0     5,8     5,8    5,4     4,1     1,9

Fonte: Banco Central de Chile 

Formação do PIB, por principais setores de atividade (em percentagem)

Setores de atividade 2012 2013 2014
Comércio e serviços 8,2 8,3 8,0
Indústria manufatureira 10,8 10,8 11,3
Serviços financeiros 5,2 5,1 5,2
Mineração 12,8 11,3 11,2
Transportes 4,4 4,2 4,2
Agropecuário e florestal 2,6 2,6 2,7
Saúde e educação 11,1 11,6 11,7
Construção Civil 7,4 7,6 7,3
Habitação 5,0 5,1 5,2
Eletricidade, gás e água 2,5 2,4 2,3
administração pública 4,4 4,5 4,6
pesca 0,4 0,3 0,3
Comunicações 1,9 1,9 1,8

Fonte: Banco Central do Chile

Taxa de desemprego 2008-2014 (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7,8 9,6 8,3 7,2 6,5 6,0 6,3

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas
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Índices de preços ao consumidor 2008-2014 – variação percentual anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7,1 -1,4 3,0 4,4 1,5 3,0 4,6

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas

2. Principais setores de atividade

Agricultura, pecuária, e silvicultura

No ano de 2014, o setor agropecuário e silvícola da economia chilena alcan-
çou participação de 2,7% na formação do pIB e empregou aproximadamente 
9,4% da força de trabalho do país. Em 2014, as exportações do setor totaliza-
ram US$ 5,8 bilhões, 0,6% a mais do que em 2013.

Na agricultura chilena coexistem dois subsetores bem diferenciados. De um 
lado, estão as atividades dedicadas a culturas tradicionais, como trigo, aveia, 
cevada, arroz, milho, feijão, batata e beterraba, que se caracterizam por ser 
pouco competitivas em nível internacional. De outro, está o subsetor frutícola, 
caracterizado por seu dinamismo e forte presença nos mercados internacio-
nais, que fazem com que o Chile seja o principal exportador de frutas do 
Hemisfério Sul.

O Chile está entre os maiores exportadores mundiais de uvas de mesa, ma-
çãs, cerejas, ameixas, peras, mirtilos, abacates, kiwis e nozes, entre outros. 
a produção de azeite vem alcançando também um forte desenvolvimento e 
aumento em suas vendas externas nos últimos anos.

Salmonicultura

O Chile é o segundo maior produtor e exportador mundial de salmão, atrás 
somente da Noruega. No ano de 2014 o país exportou um total de US$ 3,7 
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bilhões, recorde histórico que demostra que o Chile superou a grave crise que 
atingiu o setor no ano de 2007-2008, por motivo da aparição do vírus ISa.

Os principais mercados de destino do salmão chileno são Japão, EUa e o 
Brasil. Depois do cobre e seus derivados, é o principal produto de exportação 
chileno no comércio com o Brasil. O setor gera mais de 70 mil empregos dire-
tos e indiretos, principalmente nas regiões chilenas mais austrais.

Carne

a produção de carnes no Chile é liderada pela de aves, que é altamente inte-
grada e se concentra em um reduzido número de produtores, alcançando 675 
mil toneladas em 2014. Em segundo lugar se encontra a produção de carne 
suína, 584 mil toneladas, das quais 40% destinam à exportação. 

a produção chilena de carne bovina (200 mil toneladas) é orientada principal-
mente ao mercado interno, muito relevante já que conta com mais de 120 mil 
produtores, na maioria, pequenos. Essa produção é suficiente para abastecer 
cerca de metade do consumo doméstico, sendo a outra metade suprida por 
importações, as quais, em 2014, foram originárias principalmente do Brasil 
(33,9% do valor total), paraguai (31,8%), argentina (21,5%) e Estados Unidos 
(7%).

Mineração

a maior riqueza natural do Chile são suas imensas reservas de minerais, que 
corresponderam, em 2014, a 54,7% do valor das exportações do país, con-
tra 57,3% em 2013. Comparativamente a 2013, houve em 2014, redução do 
valor das exportações do setor, em decorrência, principalmente, da queda 
apresentada pela cotação internacional do cobre (- 6,4%). Em 2014, o cobre 
representou, em valor, 92,4% das exportações chilenas de minérios. O destino 
mais importante para as exportações de cobre, em 2014, foi a Ásia, com 70% 
do cobre exportado, principalmente para a China, Japão, Coréia do Sul e Índia. 
Logo, a Europa, com 14,4%, e a américa do Norte, com 12,8%.
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O Chile produz 31,1% do mineral de cobre do planeta. O setor estatal lidera a 
produção do complexo mineiro-industrial chileno, por meio da empresa Cor-
poración Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), que, no ano de 2014, foi 
responsável por 29,1% do cobre produzido no país. 

Nos últimos anos, como resultado de investimentos estrangeiros no setor de 
mineração, a produção das minas privadas tornou-se bastante expressiva, 
embora a CODELCO siga mantendo a liderança no setor, em nível mundial, 
como a maior produtora de cobre. Em 2014, a empresa produziu 1.672 mil 
toneladas de cobre fino, o que representou 8,6% do mercado mundial.

Outros produtos minerais também importantes são: minério de ferro, molibdê-
nio, ouro, prata e zinco.

Produção mineral (principais itens) 2009 - 2013

Produto 2009       2010     2011      2012      2013
Cobre (1.000 t.) 5.412      5.457     5.257      5.485      5.851
Minério de ferro 
(1.000 t.)

5.006      6.805     7.747      9.429      9.088

Molibdênio (t.) 34.786    37.044   40.698    34.793    38.433
zinco (t.) 27.801    27.662   36.602    26.762    29.759
Ouro (Kg.) 40.834    39.494   45.137    49.936    51.309
prata (t) 1.301,0   1.286,7  1.291,3   1.194,5   1.173,8

Fonte: “Servicio Nacional de Geología y Minería” (Sernageomin).

Comércio

A economia chilena teve bom desempenho em 2014, o que se refletiu, tam-
bém, no bom comportamento das vendas do comércio varejista, que cresce-
ram aproximadamente 5,5% no período. Estima-se que, nesse ano, o positivo 
comportamento do mercado laboral, com baixa taxa de desemprego (cerca de 
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6%), tenha ajudado na manutenção do consumo, ainda que com ritmo mais 
baixo que o registrado em 2013.

       
analisando as vendas do varejo na região Metropolitana de Santiago em junho 
de 2015, observa-se queda de 0,8% real anual, depois de um crescimento de 
4,8% em maio de 2015. Este resultado, inferior ao esperado, confirma que 
ainda não é possível falar de recuperação no setor e que os altos níveis de 
desconfiança estão afetando fortemente o consumo privado com resultados 
abaixo dos registrados em 2014. Com tais resultados, as vendas do varejo 
acumularam crescimento médio de 1% no primeiro semestre de 2015, abaixo 
do aumento de 3,8% registrado em igual período de 2014, e marcando o pior 
primeiro semestre desde 2009.

3. Moeda e finanças

3.1. Moeda 

a unidade monetária do Chile é o peso ($), dividido em centavos, que, na prá-
tica, não são utilizados. É uma moeda livremente conversível.
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O “dólar observado” ou “dólar de mercado” corresponde ao valor médio das 
operações de compra e venda de dólares realizadas pelos diversos bancos 
comerciais da praça, válido para todas as operações com acesso ao mercado 
formal de divisas, isto é, importações, exportações, liquidação de divisas ou 
remessa de lucros associados a investimentos estrangeiros, etc.

além disso, existe o chamado “dólar de referência” ou “dólar acuerdo”, ante-
riormente utilizado para determinar a “faixa de flutuação” da cotação do dólar, 
existente até meados de 1999. apesar de ter sido eliminado, esse sistema de 
faixa de flutuação ainda tem cotações diárias publicadas pelo Banco Central 
do Chile, com fim meramente referencial.

as cotações médias anuais do peso em relação ao dólar norte-americano (o 
chamado “dólar observado”), no período 2010-2014, foram as seguintes:

2011 2012 2013 2014 2015
$/US$ 483,7 486,5 495,3 570,4 654,1

Fonte: Banco Central de Chile

4. Reservas internacionais

Reservas Internacionais Líquidas do Banco Central - 2011 / 2014 

2011 2012 2013 2014 2015
US$ bilhões $ 41,979 $ 41,650 $ 41,094 $ 40,447 $ 38,643

Fonte: Banco Central de Chile

5. Sistema bancário

O sistema bancário é regulado pelo Banco Central do Chile (órgão autônomo) 
e pela Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras (SBIF), entidade 
vinculada ao Ministério da Fazenda. 
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Atualmente existem 23 instituições financeiras comerciais estabelecidas e 
operando no Chile, das quais 18 são consideradas como “Bancos Estabeleci-
dos no Chile”: Banco de Chile, Banco Internacional, Scotiabank Chile, Banco 
de Crédito e Inversiones, Corpbanca, Banco Bice, HSBC Bank (Chile), Banco 
Santander-Chile, Banco Itaú Chile, Banco Security, Banco Falabella, Deutsche 
Bank (Chile), Banco Ripley, Rabobank Chile, Banco Consorcio, Banco penta, 
Banco paris y Banco Bilbao Vizcaya argentaria, Chile (BBVa).

por sua vez, cinco são sucursais de bancos estrangeiros: Banco do Brasil 
S.a., Jp Morgan Chase Bank, N. a., Banco BTG pactual, Banco de la Nación 
Argentina e The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. E, finalmente, uma das 
instituições, o BancoEstado, é um banco estatal (empresa pública autônoma 
regida por uma lei orgânica própria). a todos eles soma-se o Banco Central do 
Chile, que não é fiscalizado pela SBIF.

as principais instituições são: Banco Santander, Banco de Chile e BancoEs-
tado. O principal grupo do setor é o Santander-Central Hispano (SCH), de ca-
pitais espanhóis, que, em abril de 2002, adquiriu 35,45% do capital social do 
Banco Santiago, elevando para 77,9% sua participação acionária naquele ban-
co. A operação significou o início do processo de fusão de dois dos maiores 
bancos do Chile, o Santiago e o Santander.
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O Banco do Brasil, com presença no país desde 1963, hoje ocupa a 18ª po-
sição entre 24 instituições bancárias no país. a sucursal local do Banco do 
Brasil dedica-se prioritariamente a financiar a compra pelas empresas chilenas 
de produtos exportados pelo Brasil. 

‘Ranking’ das instituições financeiras que operam no Chile, segundo apli-
cações totais (Janeiro de 2015)

Janeiro /2015
% participação

Posição

Banco Santander Chile                     17,9     1
Banco de Chile                     17,3     2
Banco Itaú CorpBanca                     16,3     3
Banco Estado                     13,4     4
Banco de Crédito e Inversiones                     12,5     5
Banco do Brasil S.a.                     0,05    18

Fonte: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF).
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III - COMÉRCIO EXTERIOR 

1. Evolução recente

O comércio global do Chile, equivalente à soma dos embarques de exportação 
mais as importações, atingiu a soma de US$ 122,6 bilhões em 2015, uma 
queda de 14,6% em relação a 2014, conforme quadro abaixo. 

Comércio exterior total (2014 - 2015) (em US$ bilhões)

Anos Exportações
Valor FOB

Importações
Valor FOB

Saldo da Balança 
Comercial

2014 75,7 67,9 7,8
2015 63,4 59,2 4,1

Fonte: Banco Central de Chile

2. Direção do comércio exterior

É importante destacar que o intercâmbio comercial do Chile com o mundo 
apresentou forte contração, de 14,6%, em 2015. Suas exportações apresen-
taram diminuição de 16,3%, impactadas pelo menor valor do cobre, responsá-
vel por 50% de todas as vendas chilenas, e suas importações sofreram queda 
de 12,8%, evidenciando desaceleração de sua economia no período.

 Os 12 principais parceiros comerciais do Chile apresentaram reduções em 
seu comércio bilateral, com exceção da Espanha, com crescimento marginal 
de 0,7%. a China e o México sofreram as menores contrações, de -5,9% 
e -6,4%, respectivamente. Todos os outros parceiros apresentaram quedas 
superiores a 10%. 

as exportações chilenas de cobre em 2015 atingiram US$ 31,1 bilhões, queda 
de 18% em relação a 2014, e corresponderam a 49,1 % do total exportado. 
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pequeno aumento da produção compensou parcialmente a queda de 19,8% 
na cotação do mineral no ano. 
        
as exportações não mineiras do Chile sofreram contração de 14% em 2015, 
atingindo US$ 29,8 bilhões. Todos os principais setores exportadores chile-
nos sofreram quedas em suas vendas: químico (-20%), frutas (-5,2%), ali-
mentos (-13%), salmão (-16%), vinhos (-0,2%), produtos metálicos, máqui-
nas e equipamentos (-21%), celulose (-10%) e o setor florestal e de móveis 
de madeira (-10%).
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2009 2010 2012 2014 2013

Exportações Importações

Valor Valor Valor

Participação 
% no total 

do 
Intercâmbio 

comercial

Variação % 
2015/2014

China 16.671 14.077 30.748 25% -5,9% 2.594

Estados Unidos 8.196 11.000 19.196 15,7% -15,4% -2.804

Brasil 3.110 4.591 7.701 6,3% -18,9% -1.481

Japão 5.458 1.960 7.418 6,1% -23,5% 3.498

Coreia do Sul 4.132 841 4.973 4,1% -12,4% 3.291

México 1.344 2.063 3.407 2,8% -6,4% -719

Alemanha 821 2.264 3.085 2,5% -10,4% -1.443

Argentina 807 2.247 3.054 2,5% -15,2% -1.440

Espanha 1.347 1.440 2.787 2,3% 0,7% -93

Peru 1.636 1.050 2.686 2,2% -19,5% 586

Índia 2.004 674 2.678 2,2% -17,8% 1.330

França 801 1.481 2.282 1,9% -15,0% -680

Outros países 17.035 14.532 31.567 25,8% -20,0% 1.503

Total 63.362 59.220 122.582 100,0% -14,6% 4.142

2015

Principais parceiros comerciais do Chile 
US$ milhões

Países 
parceiros

Intercâmbio comercial

Saldo 
comercial

China
25%

Estados Unidos
16%

Brasil
6%

Japão
6%Coreia do Sul

4%
México

3%

Alemanha
3%

Argentina
3%

Espanha
2%

Peru
2%

Índia
2%

França
2%

Outros países
26%

Principais parceiros do Chile 2015

2009 2010 2012 2014 2013

Exportações Importações

Valor Valor Valor

Participação 
% no total 

do 
Intercâmbio 

comercial

Variação % 
2015/2014

China 16.671 14.077 30.748 25% -5,9% 2.594

Estados Unidos 8.196 11.000 19.196 15,7% -15,4% -2.804

Brasil 3.110 4.591 7.701 6,3% -18,9% -1.481

Japão 5.458 1.960 7.418 6,1% -23,5% 3.498

Coreia do Sul 4.132 841 4.973 4,1% -12,4% 3.291

México 1.344 2.063 3.407 2,8% -6,4% -719

Alemanha 821 2.264 3.085 2,5% -10,4% -1.443

Argentina 807 2.247 3.054 2,5% -15,2% -1.440

Espanha 1.347 1.440 2.787 2,3% 0,7% -93

Peru 1.636 1.050 2.686 2,2% -19,5% 586

Índia 2.004 674 2.678 2,2% -17,8% 1.330

França 801 1.481 2.282 1,9% -15,0% -680

Outros países 17.035 14.532 31.567 25,8% -20,0% 1.503

Total 63.362 59.220 122.582 100,0% -14,6% 4.142

2015

Principais parceiros comerciais do Chile 
US$ milhões

Países 
parceiros

Intercâmbio comercial

Saldo 
comercial

China
25%

Estados Unidos
16%

Brasil
6%

Japão
6%Coreia do Sul

4%
México

3%

Alemanha
3%

Argentina
3%

Espanha
2%

Peru
2%

Índia
2%

França
2%

Outros países
26%

Principais parceiros do Chile 2015
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O Chile e os acordos de livre comércio 

Um dos aspectos em que o Chile marca diferença em matéria econômica-
-comercial é sua ampla rede de acordos comerciais, que vão desde os acor-
dos de complementação econômica com países membros da aLaDI, até os 
Tratados de Livre Comércio (TLC) subscritos com parceiros de primeiro nível, 
tais como a União Europeia, Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Turquia, 
Malásia, Vietnã e Japão, e a Parceria Trans-Pacífica (TPP), assinada em feve-
reiro de 2016 por 12 países. 
 
Objetivo prioritário procurado pelo Chile com a subscrição de TLCs foi apro-
veitar a alta competitividade que alcançou tanto na área de mineração quanto 
na pesqueira e na vinícola. É importante lembrar que o modelo chileno está 
baseado na abertura ao exterior e é essencialmente dependente do comér-
cio internacional. as exportações, que constituíam cerca de 15% do  pIB em 
1974, hoje chegam a quase 34%. Em 1990, a tarifa média era de 11%; hoje, a 
tarifa efetivamente praticada fica pouco acima de 1%.

O modelo chileno completa-se com uma consistente gerência macroeconômi-
ca, fundamental para um país que depende de credibilidade para atrair inves-
timentos, já que o mercado interno é muito limitado. E com regras altamente 
favoráveis ao investimento internacional.

O Chile e o MERCOSUL

Nos últimos anos, o Chile tem figurado como o 2º maior parceiro comercial do 
Brasil na América do Sul e o 3º maior na América Latina. Entre 2004 e 2014, 
a corrente de comércio entre Brasil e Chile aumentou de US$ 3,9 bilhões para 
cerca de US$ 9 bilhões, um crescimento de 130%. Sem dúvida, essa extraor-
dinária expansão foi facilitada pelo sucesso do acordo de Complementação 
Econômica nº 35, que promoveu a completa desgravação tarifária entre o 
MERCOSUL e o Chile.      
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O aCE-35, que completará 20 anos de vigência em outubro deste ano, foi o 
primeiro acordo de livre comércio celebrado pelo MERCOSUL, o que dá ex-
tensão da importância que o Brasil e os demais integrantes do nosso bloco 
regional conferem à parceria com o Chile. 

 

2009 2010 2012 2014 2013

Exportações Importações

Valor Valor Valor

Participação 
% no total 

do 
Intercâmbio 

comercial

Variação % 
2015/2014

Ásia 31.510 21.308 52.818 41,4% -10,2% 10.202

NAFTA 10.781 13.752 24.533 19,6% -14,7% -2.971

União Europeia 8.375 9.175 17.550 14,1% -15,5% -800

MERCOSUL 4.664 7.677 12.341 10,0% -15,7% -3.013

Outros 9.376 9.371 18.747 15,1% -27,4% 1.379

Total 63.362 59.220 122.582 100,0% -14,6% 4.142

Intercâmbio Comercial do Chile, por bloco econômico
US$ milhões

2015

Blocos/Regiões 
parceiras

Intercâmbio comercial

Saldo 
comercial

Ásia
41,3%

NAFTA
19,6%

União Europeia
14,1%

MERCOSUL
10,0%

Outros 
15,1%

Principais parceiros do Chile 2015, por blocos econômicos

2009 2010 2012 2014 2013

Exportações Importações

Valor Valor Valor

Participação 
% no total 

do 
Intercâmbio 

comercial

Variação % 
2015/2014

Ásia 31.510 21.308 52.818 41,4% -10,2% 10.202

NAFTA 10.781 13.752 24.533 19,6% -14,7% -2.971

União Europeia 8.375 9.175 17.550 14,1% -15,5% -800

MERCOSUL 4.664 7.677 12.341 10,0% -15,7% -3.013

Outros 9.376 9.371 18.747 15,1% -27,4% 1.379

Total 63.362 59.220 122.582 100,0% -14,6% 4.142

Intercâmbio Comercial do Chile, por bloco econômico
US$ milhões

2015

Blocos/Regiões 
parceiras

Intercâmbio comercial

Saldo 
comercial
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IV – RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-CHILE

1. Intercâmbio comercial bilateral

Evolução recente

O comércio bilateral entre o Brasil e o Chile em 2015, segundo o Ministério 
da  Indústria, Comércio Exterior e Serviços brasileiro, apresentou os seguintes 
resultados:     
    
- Intercâmbio total                                       US$ 7,39 bilhões  (-17,9%) 
- Exportações brasileiras para o Chile          US$ 3,98 bilhões  (-20,2%) 
- Importações brasileiras para o Chile          US$ 3,41 bilhões  (-15,0%)

   
O saldo da balança comercial bilateral continua a ser favorável ao Brasil, com 
saldo positivo de US$ 568 milhões em 2015, queda de 41,5% se comparado 
ao saldo de US$ 971 milhões em 2014. as importações brasileiras de cobre, 
originárias do Chile atingiram US$ 1,1 bilhão, queda de 12,7% em compara-
ção a 2014, e corresponderam a 31,2% das compras do Brasil. Seguiram-se 
as importações de minérios, com 21,9% do total e o salmão, terceiro produto 
em importância nas compras brasileiras provenientes do Chile, que também 
sofreu contração de 15,7% no ano, totalizando US$ 472 milhões.
      
O principal fator para o resultado da queda nas exportações brasileiras para 
o Chile foi a diminuição de 47,1% nas vendas de petróleo, devido à queda 
em sua cotação. por outro lado, se em 2014 o Brasil vendeu quase 44% do 
petróleo importado pelo Chile, em 2015 a participação brasileira aumentou a 
quase 65%, consolidando o país como principal fornecedor do produto. além 
do petróleo, destacaram-se, na pauta exportadora brasileira em 2015, carro-
çarias e chassis para ônibus, tratores, chassis para caminhões, carne bovina 
(fresca ou refrigerada), polietileno, papel, frango congelado, concentrados de 
proteína e açúcar de cana.
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a participação do Brasil no comércio global do Chile caiu de 6,6%, em 2014, 
para 6,3% em 2015. Tendo em vista, entretanto, queda de 23,5% no comércio 
chileno com o Japão, o Brasil assumiu, em 2015, o terceiro lugar entre os 
principais parceiros comerciais do Chile. Somos o terceiro principal forne-
cedor, depois da China e dos EUa. E o quinto principal comprador, depois de 
China, EUa, Japão e Coreia do Sul.
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2009 2010 2011 2012 2013

Valor Var.% Valor Var.% Valor Var.%

2006 3.914 8,0% 2.866 64,2% 6.780 26,3% 1.047

2007 4.264 9,0% 3.462 20,8% 7.726 14,0% 802

2008 4.792 12,4% 3.952 14,1% 8.743 13,2% 840

2009 2.657 -44,6% 2.675 -32,3% 5.331 -39,0% -18

2010 4.258 60,3% 4.182 56,4% 8.440 58,3% 76

2011 5.418 27,2% 4.547 8,7% 9.965 18,1% 871

2012 4.602 -15,1% 4.166 -8,4% 8.769 -12,0% 436

2013 4.484 -2,6% 4.325 3,8% 8.809 0,5% 159

2014 4.984 11,2% 4.013 -7,2% 8.998 2,1% 971

2015 3.978 -20,2% 3.411 -15,0% 7.389 -17,9% 568

2016 (jan-jul) 2.213 -5,3% 1.706 -19,6% 3.919 -12,1% 507

Var. %                
2006-2015 n.c.

(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Agosto de 2016.

Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Chile
US$ milhões

1,7% 19,0% 9,0%

SaldoAnos

Exportações Importações Intercâmbio 
Comercial

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportações Importações Intercâmbio Comercial Saldo
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Valor Part.%             
no total Valor Part.%             

no total

27080020 Petróleo (>=25º) 2.558 51,3% 1.767 44,4% -30,9%

02013000 Carne bovina fresca/refrigerada 274 5,5% 239 6,0% -12,8%

87021091 Carrocerias para ônibus 255 5,1% 204 5,1% -20,0%

87019090 Tratores 70 1,4% 111 2,8% 58,6%

27099090 Petróleo (<25º) 89 1,8% 79 2,0% -11,2%

Subtotal 3.246 65,1% 2.400 60,3% -26,1%

Outros produtos 1.738 34,9% 1.578 39,7% -9,2%

Total 4.984 100,0% 3.978 100,0% -20,2%

Var. %

Principais produtos brasileiros exportados para o Chile, 2015

NCM

Principais exportações brasileiras para o Chile
US$ milhões

Principais Produtos
2014 2015

44,4%

6,0%

5,1%

2,8%

2,0%

Petróleo (>=25º)

Carne bovina
fresca/refrigerada

Carrocerias para
ônibus

Tratores

Petróleo (<25º)
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Valor Part.%             
no total Valor Part.%             

no total

74031100 Catodos de cobre refinado 1.033 25,7% 650 19,1% -37,1%

26030000 Sulfetos de minérios de cobre 813 20,3% 538 15,8% -33,8%

03021410 Salmão inteiro 424 10,6% 385 11,3% -9,2%

31042000 Cobre não refinado 28 0,7% 229 6,7% 717,9%

74081110 Cloretos de potássio 157 3,9% 97 2,8% -38,2%

Subtotal 2.455 61,2% 1.899 55,7% -22,6%

Outros produtos 1.558 38,8% 1.512 44,3% -3,0%

Total 4.013 100,0% 3.411 100,0% -15,0%

Var. %

Principais produtos chilenos importados pelo Brasil, 2015

Principais importações brasileiras originárias do Chile
US$ milhões

NCM Principais Produtos
2014 2015

19,1%

15,8%

11,3%

6,7%

2,8%

Catodos de cobre
refinado

Sulfetos de
minérios de cobre

Salmão inteiro

Cobre não
refinado

Cloretos de
potássio
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Intercâmbio comercial global do Chile (FOB) 151.836 153.423 151.252 144.737 -4,3%

Importações chilenas totais  (FOB) 70.398 75.458 74.568 68.089 -8,7%

Importações chilenas do MERCOSUL 11.077 10.245 9.196 8.879 -3,4%

Argentina 4.385 4.865 3.624 2.636 -27,3%

Brasil 5.947 4.935 4.852 5.420 11,7%

Paraguai 574 189 528 658 24,6%

Uruguai 171 256 192 165 -14,1%

Participação do Brasil (%) 8,4 6,5 6,5 8,0

Participação do MERCOSUL (%) 15,7 13,6 12,3 13,0

Exportações chilenas totais (FOB) 81.438 77.965 76.684 76.648

Exportações chilenas para o MERCOSUL 6.462 6.068 6.162 5.805 -5,8%

Argentina 1.187 1.068 1.045 965 -7,7%

Brasil 4.495 4.312 4.427 4.123 -6,9%

Paraguai 585 499 466 534 14,6%

Uruguai 195 189 224 183 -18,3%

Participação do Brasil (%) 5,5 5,5 5,8 5,4

Participação do MERCOSUL (%) 7,9 7,8 8,0 7,6

Total Intercâmbio Brasil-Chile 10.442 9.247 9.279 9.543 2,8%

Participação do Brasil no intercâmbio comercial 
global do Chile (%) 6,9 6,0 6,1 6,6

Saldo do Intercâmbio favorável para o Brasil 1.452 623 425 1.297

Total Intercâmbio Chile-MERCOSUL 17.539 16.313 15.358 14.684 -4,4%

Partiipação do MERCOSUL no intercâmbio comercial 
global do Chile (%) 11,6 10,6 10,2 10,1

Saldo do Intercâmbio favorável para o MERCOSUL 4.615 4.177 3.034 3.074 1,3%

Intercâmbio Comercial Chile - Brasil / Chile - MERCOSUL
US$ milhões

Grupos de Produtos

Fonte: Banco Central do Chile - "Boletín Mensual".

Variação 
%2011 2012 2013 2014
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2. Investimentos bilaterais

Investimentos Brasileiros no Chile

Segundo o Banco Central do Chile, o estoque acumulado de investimentos 
brasileiros no país, em dezembro de 2014, alcançava US$ 4,6 bilhões. 

Os investidores brasileiros identificam a facilidade de crédito, boa logística, 
baixos impostos e a segurança jurídica como importantes fatores para seus 
investimentos no mercado chileno. a Embaixada do Brasil em Santiago identi-
ficou aproximadamente 70 empresas brasileiras instaladas no Chile. 

Entre os principais investidores destacam-se, no setor de serviços, o Banco 
Itaú (aquisição dos ativos de Bank of america, Munita, Cruzat y Claro, HSBC 
Chile e fusão com o CorpBanca), petrobrás (aquisição de ativos de distri-
buição e armazenagem da Esso no Chile), BTG pactual (compra do banco 
de investimentos Celfin Capital), Camargo Corrêa (concessão de aeroportos), 
TIVIT (aquisição da Synapsis), Blue Tree Hotels, Stefanini e Latam.

No setor industrial, destacam-se: Eurofarma (compra dos laboratórios Volta e 
Farmindústria), Gerdau (compra da siderúrgica aza e construção de nova fá-
brica), Votorantim (compra de 15% da Cimentos Bio-Bio), Camil (aquisição da 
Tucapel), ambev (aquisição da Cerveceria Chilena), alusa, artecola (compra 
da artiquim), Tigre, Termomecânica (Cembras Chile), BRF, Braskem, Marfrig 
e Vipal.

além disso, encontram-se instaladas no Chile, com sedes, representantes ou 
filiais: Azaléia, Banco do Brasil, Bobs, Carmen Steffens, Cipatex, Colcci, CVC 
Turismo, Dafiti, Ellus, Bauducco, Fras-Le, Gol, HDI, Hering, Irizar, JBS, Locali-
za, Marcopolo, Minerva, Móveis Florense, Natura, peróxidos do Brasil, plaen-
ge, provider, Same, Sinalmig, Tramontina e WEG. 
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Investimentos chilenos no Brasil

O Chile é o principal investidor sul-americano no Brasil. Segundo dados da 
“Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales” (Direcon) do 
Chile, o estoque acumulado de investimentos chilenos no Brasil, no período 
de 1990 a dezembro de 2013, alcançou US$ 25.207 milhões, representando 
26,8% do total dos investimentos chilenos no mundo. 

O mercado brasileiro é visto com crescente interesse por parte das empresas 
chilenas em seus planos de internacionalização. Os empresários locais estão 
atentos ao incremento da demanda interna e ressaltam as boas relações polí-
ticas e comerciais entre ambos os países.

Entre as principais empresas investidoras destacam-se: o Grupo Enersis ( 
participação no capital da Hidrelétrica Cachoeira Dourada-GO, CIEN Brasil, 
CERJ, Coelce, Endesa Fortaleza, entre outros), CMpC (compra da aracruz 
Celulose e Melhoramentos papéis), arauco (aquisição e ampliação dos ativos 
da Dreyfus), Embotelladora Andina, Oxiquim, Companhia Aceros del Pacífico, 
Masisa, Detroit Chile, Madeco, B.Bosch, Sigdo Koppers,  Cencosud (quarto 
principal atacadista brasileiro com as aquisições do Gbarbosa, Bretas e prezu-
nic), Sonda (adquiriu as empresas prockwork, Telsinc, Softeam, Kaizen pars 
e Elucid), Compañía Sudamericana de Vapores (compra do Grupo Libra) e 
SalfaCorp (setor imobiliário). 

De acordo com os dados da Direcon, os investimentos chilenos no Brasil 
geram 38 mil empregos diretos e estão distribuídos nos estados de alagoas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, pará, paraná, Rio 
Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São paulo, Santa Catari-
na, Sergipe e Tocantins.
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3. Principais acordos econômicos e comerciais 

Acordos e tratados bilaterais

Tratados

* Tratado de amistad, Comercio y Navegación (septiembre / 1838)
* Tratado de arbitraje (mayo / 1899)
* Tratado de Extradición (noviembre / 1935)
* Tratado de Comercio y Navegación (marzo / 1943)
* Tratado sobre Transferencia de presos Condenados (abril / 1998)

Acordos

* acuerdo sobre Establecimiento del Servicio de Valijas Diplomáticas (abril / 
1918)
* acuerdo sobre la Creación de un Grupo Mixto de Cooperación Industrial 
(sept./1958)
* acuerdo sobre Tramitación de Exhortos Judiciales (febrero / 1970)
* acuerdo de Transporte Marítimo (abril / 1974)
* Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales  
(marzo/1975)
* acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica en el Campo de la Pesca (octubre / 1980)
* acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica en el Campo Forestal (octubre / 1980)
* acuerdo de Cooperación para la Reducción del Consumo, prevención del 
Uso Indebido y Combate a la Producción y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias psicotrópicas (julio / 1990)
* Acuerdo Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica (julio / 
1990)
* acuerdo sobre el Ejercicio de actividades Remuneradas por parte de Depen-
dientes del personal Diplomático, Consular, administrativo y Técnico (marzo 
/ 1993)
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* acuerdo por el que se Establece la Comisión Técnica Ferroviaria Océano 
Pacífico y Atlántico (marzo / 1993)
* acuerdo de Cooperación Turística (marzo / 1993)
* acuerdo para la promoción y protección Recíproca de Inversiones (marzo 
/ 1994)
* Acuerdo Complementario del Acuerdo Básico de Cooperación Científica, 
Técnica y Tecnológica (septiembre / 1998)
* acuerdo de Cooperación entre Instituto Nacional de Deportes de Chile y 
Ministerio del Deporte de Brasil (2003)
* acuerdo de Cooperación entre academia Diplomática “andrés Bello” e Insti-
tuto Rio Branco (marzo / 1996)
* acuerdo Complementario en el Ámbito de la Cooperación y de la Coproduc-
ción Cinematográfica (marzo / 1996)
* Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica, Téc-
nica y Tecnológica en Materia de Sanidad agropecuaria (25 marzo, 1996)
* acuerdo entre el Servicio Brasileño de apoyo a las Micro y pequeñas Empre-
sas y el Servicio de Cooperación Técnica de Chile (marzo / 2002)
* Acuerdo de Cooperación en el Campo de los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear (marzo / 2002)
* acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados partes del MER-
COSUR, Bolivia y Chile (abril / 2006)
* acuerdo de Diálogo político entre las Comisiones de RR.EE. y de Defensa de 
ambos Senados (mayo / 2007)
* acuerdo de Cooperación entre ENap y pETROBRaS (abril / 2007)
* acuerdo Bilateral de Cooperación en Defensa (diciembre / 2007)
 
Convênios

* Convenio sobre Transporte aéreo (julio / 1947)
* Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica (julio / 1974)
* Convenio de Cooperación Cultural y Científica (diciembre / 1976)
* Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Federación Nacional de pe-
riodistas de Brasil y Colegio de periodistas de Chile (julio / 1999)
* Convenio para Evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en 
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Relación al Impuesto sobre la Renta (abril / 2001)
* Convenio de Cooperación entre SERNaM y Secretaría Especial de políticas 
para la Mujer de Brasil (abril / 2007)
* Convenio de Seguridad Social (abril / 2007) no esta vigente

Protocolos

* Protocolo de Complementación para la Planificación y Cooperación entre 
MIDEpLaN e IpEa (marzo / 1993)
* Protocolo Complementario del Acuerdo Básico de Cooperación Científica, 
Técnica y Tecnológica relativo al programa de acción 1993-94 en Materias de 
Cooperación (marzo / 1993)
* Protocolo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica, 
Técnica y Tecnológica que Establece el programa de Cooperación en el área 
Espacial (marzo / 1993)
* protocolo para la Constitución de un Consejo Bilateral de Economía y Co-
mercio (marzo / 1993)
* protocolo Complementario del acuerdo Básico de Cooperación Técnica y 
Científica que fija las Bases de la Cooperación Técnica entre SERNAGEOMIN y 
la Compañía de Recursos Minerales de Brasil (octubre / 1993)
* protocolo de Intenciones sobre Cooperación Técnica en el área del Medio-
ambiente (abril / 2006)

Declarações

* Declaración de los presidentes sobre Cooperación en las areas de Ciencia y 
Tecnología (julio / 2000)
 
* Declaración entre Ministro de Defensa Nacional de Chile y Ministro de De-
fensa de Brasil relativa a Cooperación en el Ámbito de la Defensa (julio / 2000)

Memoránduns

* Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Actividades Científi-



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201254

Como Exportar   CHILE                                                                                       

cas, Tecnológicas, de Desarrollo y de aplicación práctica de la Energía Nuclear 
con Fines Pacíficos (octubre / 1980)
 
* Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación para la Ejecución de 
Estudios y acciones de Interés en el area de la agricultura (marzo / 1996)
 
* Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Deportiva (mar-
zo / 1996)
 
* Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Áreas prioritarias en-
tre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil y la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica de Chile (marzo / 2002)
 
* Memorándum de Entendimiento entre la agencia Espacial Brasileña y la 
agencia Chilena del Espacio sobre Cooperación en el Área Espacial (marzo 
/ 2002)
 
* Memorándum de Entendimiento para la promoción del Comercio y de las 
Inversiones (agosto / 2004)
 
* Memorándum de Entendimiento en Materia de Transporte (noviembre / 2004)
 
* Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de una Comisión 
Mixta permanente en Materia Energética y de Minería (abril / 2006)
 
* Memorándum de Entendimiento entre FIESp y SOFOFa (abril / 2007)
 
* Memorándum de Entendimiento sobre Desarrollo de un plan de acción en 
Biocombustibles (abril / 2007)
 
* Memorándum de Entendimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación entre 
CONICYT y Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil (abril / 2007)
 
* Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Educacional (abril / 2007)
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* Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre academia Diplo-
mática “andrés Bello” e Instituto Rio Branco (abril / 2007)
 
* Memorándum de Entendimiento entre Ministerios de Salud (abril / 2007)
 
* Memorándum de Entendimiento entre SERNaTUR y Ministerio de Turismo de 
Brasil (abril / 2007)

Brasil e Chile celebraram vários acordos, tratados e convênios no âmbito 
econômico e comercial; entre os mais importantes, caberia destacar os 
seguintes:

a) Acordo sobre Transportes Aéreos, assinado no Rio de Janeiro, julho de 
1947. 

b) Convênio sobre Transportes Marítimos, celebrado em Brasília, em 25 de 
abril de 1974, entrou em vigor em 8 de janeiro de 1975. O convênio visa a 
desenvolver o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Chile por meio de um 
transporte marítimo eficiente, regular e com tarifas de frete adequadas e es-
táveis. 

c) Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, assinado pelos Minis-
térios de Transporte e Obras públicas dos países do Cone Sul (argentina, Bolí-
via, Brasil, Chile, paraguai, peru e Uruguai), em agosto de 1989, em Santiago, 
e ratificado pelo Brasil, em 24 de julho de 1990, como Acordo de Alcance 
parcial da aladi sobre Transporte Internacional Terrestre. Esse instrumento 
substituiu o convênio anterior sobre o assunto.

d) Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, celebrado em San-
tiago, em 19 de julho de 1974, entrou em vigor em 11 de novembro de 1974.

e) Acordo para evitar a bitributação de renda decorrente do transporte 
marítimo e aéreo, celebrado, em Santiago, em 17 e 18 de junho de 1976. 
Entrou em vigor em 20 de julho de 1976.
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f) Acordo sobre Cooperação Turística, assinado em Santiago, em 26 de mar-
ço de 1993. ao entrar em vigor, esse acordo pôs término à vigência do Con-
vênio de Cooperação Turística, celebrado em Santiago em 10 de outubro de 
1980.

g) Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Téc-
nica e Tecnológica, sobre o programa de ação 1993/1994 em matéria de 
cooperação, assinado em Santiago, em 26 de março de 1993. 

h) Ajuste complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Téc-
nica e Tecnológica que fixa as bases da cooperação entre o Instituto de Pes-
quisa Econômica aplicada (IpEa), do Brasil, e o Ministério de planejamento e 
Cooperação (MIDEpLaN), do Chile, assinado em Santiago, em 26 de março 
de 1993.

i) Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Téc-
nica e Tecnológica estabelecendo programa de cooperação bilateral na área 
espacial, assinado em Santiago, em 26 de março de 1993.

j) Acordo sobre Previdência Social entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República do Chile, assinado em outubro de 
1993, durante a visita do Chanceler chileno ao Brasil.

k) Acordo de Complementação Econômica Chile - MERCOSUL, (aCE 35), 
assinado em 25 de junho de 1996. Em vigor desde 1 de outubro de 1996.

l) Acordo que Modifica o Acordo de Seguridade Social de 1993 entre as 
Repúblicas do Brasil e do Chile, assinado em Santiago, em 20 de março de 
2002.

m) Memorándum de Entendimento sobre Cooperação Científica em Áreas 
Prioritárias entre o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federa-
tiva do Brasil e a Comissão Nacional de Investigação Científica e Tecnoló-
gica da República do Chile, assinado em Santiago, em 20 de março de 2002.
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n) Convênio para Evitar a Dupla Imposição e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Relação ao Imposto de Renda, assinado em Santiago, em 03 de abril de 
2001.  Entrou em vigor em outubro de 2003.

o) Memorándum de Entendimento para a Promoção do Comércio e dos 
Investimentos, assinado em Santiago, em 23 de agosto de 2004.

p) Memorándum de Entendimento entre a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária e o Instituto de Investigações Agropecuárias do Chile, assi-
nado em Santiago, em 23 de agosto de 2004.

q) Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI), assinado 
em Santiago, em 23 de novembro de 2015.
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V - ACESSO AO MERCADO

1. Sistema tarifário

Estrutura da tarifa

A classificação de mercadorias utilizada na tarifa aduaneira e nas estatísticas 
de comércio exterior chileno baseia-se no Sistema Harmonizado de Desig-
nação e de Codificação de Mercadorias (SH) da Organização Mundial das 
aduanas (OMa).

Os direitos alfandegários chilenos são aplicados em base ad valorem sobre o 
valor CIF das mercadorias no local de desembarque. 

Níveis de tarifa

a tarifa alfandegária chilena estabelece uma alíquota praticamente uniforme de 
6%. a tarifa uniforme pode ser reduzida para produtos provenientes de países 
com os quais o Chile mantém acordos de preferências tarifárias. Em 2015, por 
exemplo, a tarifa efetivamente praticada situou-se em torno de 1,2%.

Certos produtos podem estar sujeitos a outros gravames:

a) Direitos específicos: incidem em geral sobre a importação de produtos agrí-
colas (trigo, farinha de trigo, óleos vegetais e açúcar). Seu montante, expresso 
em US$/kg bruto, é variável, dependendo do preço FOB do produto.  Maior 
preço FOB corresponde a menor direito específico. Trata-se de ferramenta de 
proteção para as indústrias chilenas, uma vez que torna a tarifa final proibitiva.

b) Impostos adicionais: afetam em geral a importação de produtos conside-
rados de luxo, além de bebidas alcoólicas, charutos, cigarros e fumo elabora-
do. Tais impostos variam conforme o produto e se aplicam sobre o valor CIF 
acrescido da alíquota geral de 6%.
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c) Impostos sobre veículos motorizados terrestres: são dois impostos, apli-
cados sobre o valor CIF, que incidem basicamente sobre a importação de 
automóveis de luxo.

d) Impostos específicos e fundo de estabilização do petróleo: ambos se apli-
cam à comercialização no mercado interno de petróleo e derivados.

Vale citar, finalmente, os quatro tipos de gravames que podem ser aplicados 
pelas autoridades competentes a pedido da “Comissão Encarregada da Inves-
tigação da Existência de Distorções no preço das Mercadorias Importadas”, 
órgão chileno de defesa comercial:

1) Valores alfandegários mínimos (V.a.M), sobre os quais são cobrados di-
reitos alfandegários, independentemente dos valores indicados na fatura de 
importação;

2) Sobretaxas tarifárias, cujo montante é expresso em percentual sobre o valor 
CIF;

3) Direitos compensatórios, semelhantes às sobretaxas tarifárias, mas aplicá-
veis às importações originárias de determinados países que utilizam subsídios 
governamentais; 

4) Direitos antidumping, semelhantes aos dois gravames anteriores, mas apli-
cáveis a determinadas empresas exportadoras que exportam seus produtos 
abaixo do chamado “valor normal”. 

Caso o empresário brasileiro tenha interesse em obter informações atualiza-
das sobre a lista de produtos cuja internação no Chile está sujeita a sobretaxas 
ou gravames específicos, poderá formular consulta ao Setor de Promoção 
Comercial da Embaixada do Brasil em Santiago (secom.santiago@itamaraty.
gov.br). 
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Acordo de Complementação Econômica Chile - MERCOSUL, (ACE 35), com 
os Governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O aCE 35 entrou em vigor em 1 de outubro de 1996, e propunha a liberali-
zação progressiva da quase totalidade dos itens tarifários. Desde 2014, as 
restrições tarifárias foram eliminadas e, atualmente, todas as mercadorias 
exportadas do Brasil ao Chile gozam de isenção tarifária total.
 
Além disso, o acordo comercial contém disposições específicas sobre: (a) 
regras de origem; (b) salvaguardas; (c) valoração aduaneira; (d) mecanismo 
de consultas em casos de aplicação de direitos antidumping e medidas com-
pensatórias; (e) questões sanitárias e fitossanitárias e normas técnicas; (f) 
transporte e (g) solução de controvérsias. O acordo também prevê marcos 
negociadores ou orientações relativas a (a) serviços; (b) bitributação; (c) inte-
gração física; (d) cooperação científica e tecnológica.

Acordos de Preferências Tarifárias do Chile com Terceiros Países (excluído 
MERCOSUL)

O Chile mantém, atualmente, acordos de livre comércio com os seguintes 
países e agrupamentos: Estados Unidos, Coréia do Sul, Canadá, México, aus-
trália, China, Colômbia, EFTa (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça), Hong 
Kong, Malásia, panamá, Turquia, Vietnam e américa Central (Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua). Existe, ademais, uma gama de 
acordos de Complementação Econômica (MERCOSUL, Bolívia, Equador, peru, 
Cuba e Venezuela) e acordos de associação Econômica (Japão, p4 - Nova 
zelândia, Singapura e Brunei Darussalam- e União Europeia) e um acordo de 
alcance parcial com a Índia. Destacam-se, ademais, o acordo de parceria 
Trans-Pacífica (TPP), assinado em fevereiro de 2016, e a Aliança do Pacífico, 
que agrupa Chile, peru, Colômbia e México.

Os acordos em vigor incluem medidas de liberalização (concessão de pre-
ferências tarifárias que reduzem a tarifa de 6% atualmente aplicada no Chile) 
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e disciplinas sobre comércio de bens e serviços, investimentos, propriedade 
intelectual e compras governamentais, entre outros.

O interesse do país em negociar acordos de livre comércio esbarra em di-
ficuldades, seja do próprio Chile, seja dos outros países, em equacionar a 
liberalização agrícola. O Chile deseja estimular suas exportações agrícolas e, 
ao mesmo tempo, proteger os seus setores tradicionais e não competitivos 
(carnes, lácteos, trigo, açúcar e óleos vegetais).

Outras taxas e gravames à importação

No tocante às taxas e gravames à importação, a experiência tem demonstrado 
que o chamado valor nacionalizado ou valor aduaneiro da mercadoria, após o 
pagamento de todos os direitos e despesas de importação (honorários, des-
pachante, manuseio, fretes internos, etc.), corresponde, em média, ao valor 
CIF mais 10%.

Deve-se, por fim, levar em consideração o Imposto sobre o Valor Agregado 
(IVa), correspondente a 19% do valor CIF acrescido de todos os direitos alfan-
degários (valor nacionalizado), sendo importante notar que o IVa é recuperado 
no momento da venda do produto. O IVa apresenta-se, portanto, como um 
custo financeiro que é transferido do importador ao consumidor final. 

2. Regulamentação de importação

Regulamentação geral

Amostras

a importação de amostras inutilizadas sem valor comercial goza de isenção 
de direitos alfandegários, devendo as amostras com valor comercial pagar as 
tarifas normais. Em alguns casos e, dependendo do tipo de produto, as amos-
tras podem ser inutilizadas para garantir a isenção de gravames.
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Regulamentação específica - Normas técnicas

Há regulamentações específicas para a importação dos seguintes produtos:

a) os diferentes tipos de álcool, bebidas alcoólicas e vinagres; os produtos e 
mercadorias que apresentem perigo para os vegetais; os animais, aves, pro-
dutos, subprodutos e resíduos de origem animal ou vegetal; os fertilizantes e 
pesticidas; e os produtos ou subprodutos de origem animal ou vegetal, que 
necessitam autorização prévia do Servicio agrícola y Ganadero (SaG) (www.
sag.gob.cl/portal.asp).

b) os produtos alimentícios de qualquer tipo; as substâncias tóxicas ou no-
civas à saúde; os produtos farmacêuticos e cosméticos; os estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas que causem dependência requerem autorização 
prévia do Servicio Nacional de Salud.

c) os recursos hidro-biológicos em qualquer estado de desenvolvimento, in-
clusive as espécies ornamentais, necessitam de autorização prévia da Subse-
cretaria de pesca (www.subpesca.cl).

d) os produtos pesqueiros necessitam de autorização prévia do Servicio Na-
cional de pesca (www.sernapesca.cl).

e) as armas de fogo, munições, explosivos, substâncias químicas inflamáveis 
e asfixiantes e as instalações destinadas a seu depósito ou armazenagem re-
querem autorização da Dirección General de Reclutamiento y Movilización de 
las Fuerzas armadas.

f) os elementos, materiais e substâncias radioativas e os equipamentos ou 
instrumentos que produzam radiações ionizantes necessitam autorização da 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (www.cchen.cl). 
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g) os mapas, cartas geográficas e outras obras dos quais constem limites 
internacionais e fronteiras do território chileno requerem autorização da Direc-
ción de Fronteras y Límites del Estado (www.difrol.cl).

h) as fitas cinematográficas e videocassetes, destinados ou não à comercia-
lização ou uso comercial, necessitam autorização do Consejo de Calificación 
Cinematográfica.

Embalagem e rotulagem

Não há regulamentação específica quanto ao tipo de embalagem dos produtos 
importados. Entretanto, os alimentos enlatados ou empacotados para a ven-
da a varejo no mercado chileno devem possuir etiquetas redigidas em espa-
nhol, com informações sobre o peso líquido (no sistema métrico), principais 
ingredientes (inclusive os aditivos), data de fabricação, prazo de validade e 
nome do produtor e do importador. Essas normas também são válidas para os 
produtos fabricados internamente. Consultar o importador sobre as normas 
vigentes é sempre recomendável.

a partir de junho de 2016, os produtos alimentícios que ingressem no Chile 
deverão possuir etiquetas especificando as características de cada alimento 
e indicando se tal produto é considerado, do ponto de vista nutricional, de 
alto teor em açúcares, sal, gorduras saturadas e calorias. Caso os produtos 
exportados não cumpram com essa exigência, os importadores poderão re-
ceber sanções de acordo às disposições do Código Sanitário chileno, as quais 
podem incluir a proibição da comercialização do produto, multas em dinheiro, 
embargo ou interdição de estabelecimentos ou recintos, entre outros.

Marcas e patentes

Toda pessoa física ou jurídica pode solicitar ao Instituto Nacional de proprieda-
de Industrial (www.inapi.cl), órgão do Ministério de Economia Fomento e Turis-
mo, o registro de marcas e patentes. a tramitação demora aproximadamente 
60 dias e, não havendo oposição, é concedido um atestado de registro de 
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marca válido por um prazo - prorrogável - de 10 anos. as patentes de inven-
ção têm um prazo – não renovável - de 20 anos, a partir da data da apresen-
tação da solicitação de registro. 

Regime cambial

Não há restrições de ordem cambial para o importador chileno, que pode 
adquirir, em qualquer banco local, as divisas necessárias para efetuar o paga-
mento de suas operações de comércio exterior. 
Também existe o mercado informal, que não é ilegal, e permite a qualquer 
pessoa física ou jurídica adquirir divisas para qualquer efeito. 

Informação Cambial

Nas operações de importação/exportação realizadas em ano calendário an-
terior, iguais ou superiores a US$ 5 milhões (valor FOB), deve-se informar ao 
Banco Central do Chile:

a) a totalidade dos pagamentos realizados por suas operações de importação,  
antecipados ou posteriores ao embarque;

b) os saldos de coberturas antecipadas e de importações com pagamentos 
pendentes;

c) os planos de pagamento de cobranças superiores a um ano.  

A referida obrigação se estende até o momento que o importador notifique o 
término de suas atividades ou passe dois anos comerciais consecutivos sem 
que o total de suas importações supere US$ 5 milhões. 
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3. Documentação e formalidades

Embarques no Brasil

Os embarques para o Chile deverão ser acompanhados dos seguintes docu-
mentos a serem providenciados pelo exportador brasileiro:

a) Fatura comercial: original em três vias, devendo ser redigida de preferência 
em espanhol, sendo também possível preenchê-la em inglês. Deve ser de-
vidamente assinada pelo vendedor e/ou fabricante e conter as informações 
básicas da fatura pro forma, destacando-se:
nome e endereço do exportador;
nome e endereço do consignatário;
quantidade e descrição detalhada da mercadoria;
preço unitário e valor total, discriminando os custos de seguro e frete e o valor 
total CIF (em US$); e
condições de pagamento.

b) Conhecimento de embarque: esse documento deve ser autenticado pela 
companhia transportadora e pelo expedidor da mercadoria. Não pode haver 
contradições entre as informações contidas na fatura comercial e no conheci-
mento de embarque.

c) Certificado de origem: esse documento é necessário para produtos negocia-
dos na aLaDI (www.aladi.org) e MERCOSUL (www.mercosul.gov.br).  Os certi-
ficados podem ser fornecidos e visados pelas seguintes entidades, entre outras:
Confederação Nacional da Indústria (www.cni.org.br) e Federações Estaduais;
Confederação Nacional do Comércio (www.cnc.com.br) e Federações Estaduais;
Confederação Nacional da agricultura (www.cna.org.br) e Federações Estaduais;
IBaMa (www.ibama.gov.br), para produtos da madeira. 

d) Certificados específicos: conforme o caso deverão ser expedidos certi-
ficados fitossanitários ou sanitários, pelo Ministério da Agricultura do Brasil 
(www.agricultura.gov.br).
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e) Romaneio: não é exigido pelas autoridades alfandegárias chilenas; porém, 
no intuito de facilitar a liberação alfandegária, é recomendável que o exporta-
dor brasileiro o inclua na documentação de embarque.

Liberação alfandegária no Chile

ao receber a documentação de embarque por intermédio de seu banco local, 
o importador chileno deve entregá-la a um agente General de aduanas (des-
pachante), que solicita a internação legal por meio da Declaración de Ingreso, 
que pode ser feita pela internet ou fisicamente.

Juntamente com a Declaración de lngreso, deverá ser apresentada a seguinte 
documentação:

• Conhecimento de embarque original, conhecimento de embarque ou carta 
de porte aéreo, indicando o domínio dos bens pelo destinatário.

• Fatura comercial original, que especifique as vendas e os valores da mer-
cadoria.

• Declaração Jurada do importador sobre o preço das mercadorias, entre-
gada pelo despachante aduaneiro.

• Endosso do conhecimento de embarque original.
 
adicionalmente, os seguintes documentos são exigidos em algumas opera-
ções de importação:

• Certificado de Origem (quando a mercadoria for negociada no âmbito da 
aLaDI, ou de outros países com os quais o Chile tem acordos comerciais)

• Certificado de seguro, quando o valor da apólice não constar da fatura 
comercial.

• passar nota quando eles não são incluídos na fatura.
• Licenças, vistos, certificados ou afastamentos, quando apropriado.
• Certificado fitossanitário ou de qualquer outro tipo, dependendo das exi-

gências que recaiam sobre o produto. 
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4. Regimes alfandegários especiais

Admissão temporária

por admissão temporária entende-se o ingresso no território chileno de certas 
mercadorias provenientes do estrangeiro ou de zonas de tratamento alfande-
gário especial, com um fim determinado e para serem reexportadas ou res-
tituídas a seu lugar de origem dentro de um prazo previamente estabelecido.

a admissão temporária poderá ser autorizada pela Dirección Nacional de Adu-
anas (www.aduana.cl), sem que as mercadorias estrangeiras assim admitidas 
percam tal condição e devem ser afiançadas mediante garantia bancária ou 
apólice de seguro expressada em dólares norte-americanos, que possa garan-
tir 100% dos direitos aduaneiros, impostos e demais taxas internas aplicáveis. 
a autorização poderá ser negada às mercadorias que não cumpram as exigên-
cias necessárias para sua importação definitiva.

Sobre a admissão temporária de mercadorias incide uma taxa cujo montante 
corresponde a certo percentual do total dos gravames e impostos aplicáveis 
à sua importação, que varia em função de seu prazo de permanência no país.

Tais percentuais são os seguintes:
 
Prazo de permanência Taxa (%)
de 01 a 15 dias 2,5
de 16 a 30 dias 5
de 31 a 60 dias 10
de 61 a 90 dias 15
de 91 a 120 dias 20
de 121 dias em diante 100
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Essas taxas deverão ser pagas antes da retirada das mercadorias do depósito 
alfandegário. No caso de prorrogação de prazo, a diferença de taxa referente 
ao novo prazo deverá ser paga antes do vencimento do período inicialmente 
autorizado. Em nenhuma hipótese essas taxas poderão ser descontadas dos 
direitos a pagar pela posterior importação da mercadoria.
 
Estão isentas do pagamento das taxas acima indicadas as seguintes merca-
dorias:

a) produtos destinados à exibição em exposições que contem com o pa-
trocínio governamental;
b) vestuário, decorações, máquinas, aparelhos, utensílios, instrumentos 
musicais, veículos e animais para espetáculos teatrais, circenses ou outros 
de diversão pública;
c) veículos e equipamentos utilizados temporariamente por turistas, me-
diante a apresentação de documentos oficiais que comprovem residência 
no exterior;
d) veículos e equipamentos utilizados temporariamente por residentes em 
zonas de tratamento alfandegário especial;
e) animais que entrem no país para participar de exposições autorizadas 
pelo Estado ou para atuar em provas ou exibições;
f) selos ou carimbos de impostos e outras espécies valorizadas de um 
Estado estrangeiro, introduzidas no país para sua reexportação, aderidas a 
mercadorias nacionais;
g) utensílios de serviço de bordo que as companhias de transporte desem-
barquem para limpeza ou reparação, sempre que tenham marcas indelé-
veis com o nome da companhia;
h) veículos destinados ao transporte internacional de passageiros e cargas 
pertencentes a empresas reconhecidas pelas respectivas autoridades;
i) contêineres e outros receptáculos metálicos similares destinados a ser-
vir de embalagem geral. Os contêineres, durante o período de admissão 
temporária e de eventuais prorrogações, poderão ser utilizados dentro do 
território chileno, no tráfego de cabotagem e no transporte terrestre de mer-
cadorias;
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j) fitas cinematográficas e vídeo-gravações com imagem e/ou som para as 
estações de televisão;
k) navios e aeronaves civis estrangeiras; e
l) outras mercadorias que, pela qualidade das pessoas que as trazem con-
sigo ou por sua natureza ou finalidade, possam ter seu ingresso no país 
considerado como de interesse nacional ou regional, e não tenham como 
objeto principal seu uso comercial ou industrial, segundo qualificação a 
critério do Diretor do Dirección Nacional de aduanas.  

A mesma autoridade fixará o período de admissão temporária e suas eventuais 
prorrogações, a menos que tais prazos estejam definidos em outras normas 
legais. Esse prazo não poderá exceder a um ano, prorrogável por uma só vez.

Cumpre, ainda, observar que os bens de capital que ingressem no país sob o 
regime de admissão temporária, para serem exibidos em feiras internacionais 
assim qualificadas pelo Governo chileno, poderão ser vendidos a terceiros, 
uma vez cumpridas as formalidades de internação.

Armazéns particulares (entrepostos)

São recintos em que a mercadoria estrangeira cujo valor aduaneiro total seja 
superior a US$ 10.000 pode permanecer – até prazo máximo de 90 dias - sem 
pagar os direitos alfandegários e impostos a que estiver sujeita. Essa situação 
especial acaba quando ocorre sua nacionalização ou sua exportação para ter-
ceiro país.

Os armazéns funcionam com a autorização do Diretor Nacional da alfândega 
e são afiançados mediante garantia bancária ou apólice de seguro expressada 
em dólares norte-americanos, com validade de 120 dias, que possa garantir 
100% dos direitos aduaneiros, impostos e taxas. Esses documentos devem 
ser apresentados juntamente com a petição de regime de armazém particular.
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Produtos que não podem ser objeto de admissão temporária ou do regime 
de armazéns particulares (entrepostos)

Os seguintes produtos não podem ser objeto de admissão temporária ou do 
regime de armazéns particulares (entrepostos):

 Capítulo 2 - Carnes 
 0301 a 0304 - peixes frescos em qualquer forma de apresentação
 0306  - Crustáceos frescos
 0307  - Moluscos frescos
 0401  - Leite líquido
 Capítulo 6 - Flores frescas
 Capítulo 8  - Frutas 
 1101  - Farinha
 1506 a 1517 - Óleos
 Capítulo 19 - Misturas de farinhas

  
Admissão Temporária para Aperfeiçoamento Ativo

assim como a legislação brasileira, a legislação alfandegária chilena permite 
que fábricas e indústrias importem matérias primas estrangeiras para indus-
trialização no território chileno e posterior exportação. 

a autorização para operar nesse regime é outorgada às fábricas e estabeleci-
mentos industriais e refinadoras de minerais e petróleo e tem uma duração de 
cinco anos, prorrogáveis.

as matérias primas importadas neste regime estão isentas de tarifas, impos-
tos e demais gravames alfandegários e também de IVa. após a importação 
da matéria prima, o prazo para manufatura e reexportação é de 180 dias, 
podendo ser prorrogado por autorização das autoridades alfandegárias, em 
casos específicos.
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Zonas francas

ao norte do país, na cidade de Iquique (www.zofri.cl), e no extremo sul, em 
punta arenas, existem zonas francas, as quais se consideram zonas estran-
geiras pela legislação aduaneira chilena. ao ingressar em uma zona franca e, 
na medida que permaneçam em seu território, as mercadorias estrangeiras 
não pagam direitos, impostos e demais taxas cobradas pela alfândega, inclu-
sive o Imposto sobre o Valor agregado (IVa), de 19%.

as mercadorias introduzidas naquelas duas zonas francas podem ser exibi-
das, embaladas, desembaladas, enlatadas, etiquetadas, divididas, comer-
cializadas, montadas, entalhadas, terminadas, integradas, manufaturadas ou 
transformadas industrialmente.

as mercadorias procedentes das zonas francas e destinadas ao uso ou con-
sumo nas distintas regiões do país estão sujeitas às normas gerais de impor-
tação e não se beneficiam das preferências tarifárias estipuladas no ACE-35 
entre o Chile e o MERCOSUL.
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VI - ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

1. Canais de distribuição

Considerações gerais

O comércio importador chileno caracteriza-se pela dispersão entre os prin-
cipais centros urbanos. Santiago e Valparaíso localizam-se na zona central; 
Concepción, ao sul de Santiago, a 516 km; punta arenas, zona franca no 
extremo sul, a 2.000 km; Iquique, zona franca no norte, a 1.843 km; e arica, 
no extremo norte, a 2.051 km. Como mercado consumidor, baseado no último 
censo de 2012, Santiago destaca-se por concentrar cerca de 40% da popula-
ção do país.

Principais canais de distribuição

O exportador brasileiro interessado em estabelecer contato com importadores 
chilenos pode fazê-lo de diversas formas, dependendo das particularidades 
do produto. a nomeação de agente ou representante local tem demonstrado 
ser meio eficaz para conseguir posicionamento no mercado. Uma vez iden-
tificadas as necessidades específicas do exportador, é recomendável avaliar 
cuidadosamente os candidatos antes de tomar uma decisão, procurando refe-
rências profissionais, bancárias e comerciais.

No mercado chileno, os principais agentes na distribuição de mercadorias são 
os seguintes:

a) importador atacadista: vende suas mercadorias diretamente aos varejistas 
e, dependendo do produto, também aos consumidores ou usuários. No caso 
de máquinas ou insumos, cuja venda se efetua em diferentes pontos do país, 
utiliza os serviços de distribuidores locais;



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201274

Como Exportar   CHILE                                                                                       

b) importador varejista: importa diretamente para si e completa seu estoque 
com o que adquire dos atacadistas; vende o produto diretamente ao público 
e, às vezes, abastece também outros varejistas que não são importadores;

c) representante importador: representa e importa para si e para terceiros. 
Geralmente trabalha com várias representações. Às vezes, procura uma re-
presentação somente para mantê-la em seu poder e não prejudicar o êxito 
comercial de outras linhas de mercadorias similares por ele representadas. 
ainda que o exportador brasileiro se dê conta desse procedimento depois de 
algum tempo, o prejuízo já estará consumado. por essa razão, é necessário 
que o exportador brasileiro tome a precaução de evitar entregar suas repre-
sentações a empresas locais que possam vir a praticar concorrência desleal 
em relação a seus produtos;

d) agente comissionado: representa firmas estrangeiras e não atua como im-
portador. Sua remuneração se faz exclusivamente na base de comissões so-
bre as vendas, procurando em geral ter exclusividade na representação para 
uma parte ou todo o território chileno. a prática demonstra, no entanto, que 
contatos feitos à distância, por meio de simples troca de correspondência, 
raramente produzem os resultados esperados. pretender que um agente opere 
com eficiência, com base apenas em listas de preços e amostras, não é uma 
atitude realista. É quase indispensável que, antes de nomear um agente, o 
exportador visite o mercado chileno para aprofundar os seus conhecimentos 
sobre a organização e possibilidades reais do candidato dada a importância 
para o futuro comercial de sua empresa de poder contar com um colaborador 
idôneo e de bom nome na praça. por outro lado, também é importante que o 
agente visite o Brasil a fim de se familiarizar com os métodos de produção e 
administração do exportador. O contato frequente entre exportador e agente é 
altamente recomendável;

e) distribuidor exclusivo: trata-se basicamente de um representante que atua 
como importador único. É importante considerar que a exclusividade só deve 
ser concedida depois de cuidadoso exame das características do mercado lo-
cal para o produto a ser exportado.  Um erro de apreciação do desempenho de 
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uma firma pode arruinar as perspectivas do exportador no mercado chileno. 
A qualificação dos distribuidores únicos tende a decrescer na razão direta da 
falta de competição; 

f) empresa estatal: normalmente adquire, por meio de concorrência pública ou 
restrita, de algumas empresas previamente selecionadas, produtos nacionais 
e importados, comprando às vezes diretamente do exterior. Nesses casos, a 
empresa estatal chilena exige, como condição prévia indispensável à efetiva-
ção de qualquer aquisição, serviço ou apresentação em concorrência, que a 
firma interessada esteja inscrita como empreiteira, consultora ou fornecedora 
de material em seu ‘registro de fornecedores’. Recomenda-se, assim, que a 
empresa brasileira escreva ou se dirija à entidade estatal chilena solicitando 
o formulário de inscrição no chamado ‘registro de fornecedores’. Em geral, 
essas ofertas públicas são anunciadas em jornais chilenos ou estrangeiros. a 
margem de comercialização dos produtos importados apresenta grande va-
riação, em função do tipo de mercadoria, do grau de saturação do mercado e 
da solidez econômica do importador.

Canais recomendados às empresas brasileiras

a) matérias-primas: dependendo das características, recomenda-se a desig-
nação de agente ou representante local exclusivo que, por sua vez, poderá 
efetivar as vendas aos interessados, aos quais serão diretamente consignados 
os embarques;

b) produtos alimentícios: nessa área, também recomenda-se a designação de 
agente comissionado ou distribuidor exclusivo, dependendo do produto a ser 
comercializado;

c) bens de consumo duráveis: ainda que os bens de consumo duráveis inclu-
am variada gama de produtos, é recomendável trabalhar sempre que possível 
com representantes ou distribuidores exclusivos.  Em alguns casos, a forma-
ção de joint-ventures com empresas locais tem demonstrado ser um meio 
eficaz de acesso ao mercado; 
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d) bens de capital: geralmente, a comercialização de bens de capital se faz por 
intermédio de um distribuidor exclusivo, que importa do fabricante estrangeiro 
e utiliza sua própria rede de lojas, distribuidores regionais ou vendedores iti-
nerantes que cobrem todo o país. O agente comissionado torna-se, contudo, 
opção interessante nos casos em que as características físicas ou financei-
ras dos bens desaconselhem ou impeçam a formação de estoque.  De todo 
modo, no intuito de zelar devidamente pela imagem do produto, é importante 
garantir assistência técnica pós-venda adequada e o fornecimento regular de 
partes e peças de reposição.

Compras governamentais 

No âmbito do setor público chileno, os diversos organismos governamentais, 
estão permanentemente estabelecendo licitações públicas para fornecimento 
de bens e serviços.

No Ministério de Obras públicas (MOp) do Chile (http://www.mop.cl/), existe 
o “programa de Concesiones”, que contrata obras e serviços de infraestrutura 
sob a modalidade de exploração por concessão. No endereço eletrônico da 
‘Coordinación de Concesiones de Obras públicas’, (www.concesiones.cl), se 
pode obter informações sobre projetos de concessões a licitar, em construção 
e em operação. 

O “Ministerio de Vivienda y Urbanismo” (www.minvu.cl) contrata regularmente 
obras de construção de unidades habitacionais populares e de infraestrutura 
de conjuntos residenciais. No endereço eletrônico da “Secretaria Regional de 
Vivienda y Urbanismo” (http://www.serviurm.cl/) pode-se obter informação 
detalhada sobre as concorrências públicas realizadas. além disso, no por-
tal de licitações públicas “Mercado público” (http://www.mercadopublico.cl/) 
também é possível acessar oportunidades de licitações públicas.
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O organismo da área de saúde pública no Chile encarregado das aquisições 
é a “Central Nacional de abastecimiento” (CENaBaST). Na página web da 
entidade (www.cenabast.cl), estão disponíveis informações sobre processos 
de aquisições, bases de licitações, chamadas a licitações e requisitos para 
inscrição de fornecedores.

No âmbito das Forças armadas e dos Organismos policiais chilenos, realizam-
-se, através de seus respectivos departamentos de apoio logístico, concorrên-
cias públicas para aquisição de suprimentos e equipamentos. 

Estatais chilenas, grandes compradoras de bens e serviços:
Corporación Nacional del Cobre de Chile - CODELCO. (www.codelco.cl) 
Empresa Nacional del petroleo – ENap (www.enap.cl)
Empresa de Ferrocarriles del Estado” – EFE (www.efe.cl)
METRO S/a (www.metrosantiago.cl)
 
Os requisitos para a participação de empresa brasileira em licitação pública 
internacional no Chile são os mesmos aplicáveis a qualquer empresa estran-
geira. Em geral, principalmente nas licitações de obras de grande porte, exige-
-se, como condição prévia, estar inscrita nos “Registros de Contratistas”, ca-
dastros de fornecedores e empreiteiros, mantidos pelos órgãos responsáveis 
pelas licitações. as empresas chilenas, nestes casos, também estão obriga-
das a estar inscritas nos mencionados registros. Em alguns casos, existe a 
exigência, mesmo em se tratando de uma concorrência pública internacional, 
da empresa estrangeira possuir escritório no Chile ou estar associada com 
empresa local. Experiência recente tem demonstrado que, mesmo nos casos 
em que não seja obrigatório, é conveniente para a firma brasileira, na maioria 
das licitações, ter um representante associado, ou mesmo, caso o volume de 
suas atividades neste país assim o justifique, uma filial no Chile.
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2. Promoção de vendas

Considerações gerais

a posição privilegiada ocupada pelo Brasil no mercado chileno decorre, en-
tre outros fatores, do elevado grau de complementariedade existente entre as 
duas economias, bem como do fato de que os produtos brasileiros apresen-
tam, em geral, nível tecnológico adequado e nítidas vantagens de preço em 
relação a seus principais concorrentes, além de fretes, muitas vezes, mais 
econômicos pela proximidade geográfica.

por sua vez, as empresas norte-americanas, europeias, japonesas, argentinas 
e mexicanas, fornecedoras tradicionais do mercado chileno, desenvolvem es-
tratégias permanentes de promoção de seus produtos no país, apresentando 
seus catálogos, folhetos promocionais e embalagens.

À luz das características geográficas do Chile, uma promoção eficaz em 
nível nacional, no caso de bens de capital ou de consumo duráveis, torna-
se condição quase indispensável para poder competir com os produtos 
similares oferecidos pelos demais fornecedores. O importador chileno, por 
sua vez, tornou-se particularmente exigente em vista da ampla gama de ofer-
tas recebidas habitualmente, corolário da política de livre mercado em vigor 
no país. O exportador brasileiro deve, portanto, preocupar-se em oferecer 
seus produtos com seriedade, de modo a consolidar sua empresa no merca-
do local.

Feiras e exposições

A participação em feiras é sempre um meio eficaz de promover novos produ-
tos e de consolidar os que já são comercializados no mercado local. Em vir-
tude do caráter oficial das mostras, as mercadorias nelas exibidas ingressam 
no país sob o regime especial de admissão temporária - regra geral por 180 
dias, contados a partir da data de encerramento do evento.  
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Informações adicionais sobre feiras podem ser obtidas no portal Invest & 
Export Brasil (http://investexportbrasil.gov.br); enviando e-mail ao SECOM da 
Embaixada em Santiago (secom.santiago@itamaraty.gov.br); ou na Divisão 
de Operações de promoção Comercial (doc@itamaraty.gov.br), do Departa-
mento de promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações 
Exteriores (DpR): 
Tel.: (55 61) 2030 8531 / Fax: (55 61) 2030 6007

Veículos publicitários

Como em diversos países, o veículo publicitário de maior alcance é a televi-
são. Destacam-se no Chile a “Televisión Nacional de Chile - Canal 7” (estatal), 
a única que cobre todo o território chileno, e a “TV Universidad Católica de 
Chile - Canal 13”, emissora de grande audiência em Santiago e nas cidades 
mais importantes do país.

Os jornais aparecem em segundo lugar entre os meios de comunicação, me-
recendo especial menção El Mercurio e La Tercera, ambos de grande circu-
lação, especialmente aos domingos. Os principais jornais econômicos são 
Diario Financiero e Estrategia.  Os principais jornais editam periodicamente 
suplementos sobre setores específicos (agricultura, mineração, construção 
civil, informática etc.), contendo artigos e anúncios de empresas importantes.

Consultoria de marketing

Existem no país diversas empresas de consultoria de marketing com capa-
cidade para fazer levantamentos aprofundados de mercado ou de viabilidade 
econômica. as principais empresas chilenas dessa especialidade estão lista-
das no anexo I.

Assessoramento jurídico

O SECOM Santiago recomenda aos empresários brasileiros que desejam 
associar-se a firmas ou a cidadãos chilenos, com vistas a iniciar novos em-



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201280

Como Exportar   CHILE                                                                                       

preendimentos no mercado local, que sejam assessorados por advogado co-
mercial competente, que poderá indicar os procedimentos mais expeditos e 
econômicos para a implantação de empresa.

Os eventuais interessados podem encontrar no anexo I, lista sugerida de pro-
fissionais conceituados no ramo, o que não implica qualquer responsabilidade 
por parte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre os serviços 
prestados. 
a Cámara Chileno Brasileña de Comercio (CCBC) também mantém lista de 
prestadores de serviços jurídicos a serem recomendados.  

3. Práticas comerciais

Negociações e contratos de importação

Correspondência

O espanhol é o idioma utilizado nas negociações com empresas chilenas, 
podendo ser usados, excepcionalmente, o português e o inglês.  apesar da 
proximidade entre os idiomas português e espanhol, há marcantes diferen-
ças quanto a termos técnicos, o que levou as empresas estatais chilenas a 
somente admitir, no caso de concorrências públicas, o uso do espanhol ou, 
alternativamente, do inglês.

Quando se tratar de negócio urgente, é preferível utilizar fax e/ou e-mail e, 
como recomendação especial ao exportador, deve-se procurar responder ra-
pidamente pedidos de informação das empresas chilenas, mesmo que isso 
implique resposta negativa.  
Contratos

Em geral, as condições dos contratos de compra estabelecidos pelas empre-
sas públicas ou privadas chilenas com o exterior não diferem muito entre si, 
apresentando algumas variações quando se trata de licitações, sobre as quais 
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incidem certas exigências adicionais relativas a garantias, seguros, prazos de 
entrega, qualidade, experiência do fornecedor, etc.

No caso de operações rotineiras, o exportador deve remeter uma fatura pro 
forma ou cotação de preços ao importador chileno interessado, no intuito de 
estabelecer claramente as condições de fornecimento. 

a informação contida na fatura pro forma deve ser a mais completa possível. 
Como exemplo, mencionam-se abaixo alguns itens que devem estar clara-
mente indicados naquele documento:

• nome e endereço do consignatário;
• nome e endereço completo do exportador;
• marca, qualidade e descrição minuciosa das mercadorias;
• valores unitários e seu total, em dólares;
• país de origem e procedência;
• valor total FOB, em dólares;
• valores aproximados do frete e do seguro, em dólares;
• prazo de entrega da mercadoria (o qual deve ser rigorosamente respeita-

do, a fim de preservar a imagem do exportador brasileiro);
• porto e via de embarque;
• no caso de licitações abertas por empresas estatais, indicação do peso e 

volume da mercadoria;
• comissão do agente ou representante, se houver, a ser incluída de prefe-

rência no valor FOB;
• forma de pagamento; e
• prazo de validade da oferta.

Em muitos casos as faturas pro forma emitidas pelas firmas brasileiras deixam 
de indicar a forma de pagamento, data de entrega, meio de transporte, local de 
embarque, prazo de validade de oferta, etc. Embora muitos exportadores bra-
sileiros tenham representantes ou agentes no Chile que possam preencher tais 
lacunas, é importante apresentar, como norma, a informação completa desde 
o início, o que dará ideia da organização e seriedade do exportador brasileiro.
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No momento do embarque, a fatura deverá ser preenchida com os valores 
em dólares norte-americanos, assim sendo, não se aceitam documentos com 
valores em moeda brasileira. Esse tipo frequente de equívoco faz com que os 
documentos sejam devolvidos para correção, arcando ambas as partes com 
o consequente prejuízo.

O exportador brasileiro deverá remeter, por via bancária, por intermédio de 
seu banco, ao banco chileno escolhido pelo importador, a fatura original e três 
cópias do conhecimento de embarque, o certificado de seguro (quando con-
tratado no Brasil) indicando o valor do prêmio pago, o certificado de origem da 
aLaDI (quando a transação for contratada ao amparo de concessões outorga-
das no âmbito do MERCOSUL), bem como outros documentos eventualmen-
te necessários. Recomenda-se enviar ao importador chileno duas cópias de 
cada um dos documentos entregues ao Banco, a fim de que este se encontre 
completamente informado da data de embarque, meio de transporte, etc., e 
possa começar a preparar a documentação para a liberação das mercadorias. 
Cabe observar que a liberação efetuada fora do prazo está sujeita a multas, 
juros e cobrança de armazenagem por parte do Servicio Nacional de aduanas.  

Formas de pagamento

Existe ampla liberdade quanto à forma de pagamento; uma das mais utilizadas 
no Chile é a Carta de Crédito Irrevogável, emitida por bancos que realizam 
operações de comércio exterior. Recomenda-se, portanto, que as primeiras 
transações comerciais com cliente desconhecido na praça sejam feitas por 
meio de carta de crédito irrevogável.

Nomeação de agentes

É de suma importância, na designação de agente ou representante, uma 
cuidadosa seleção prévia do postulante. O levantamento poderá ser feito 
por meio de bancos chilenos, das filiais locais de bancos brasileiros ou de 
empresas chilenas especializadas.
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após o exame das informações cadastrais, é aconselhável também um con-
tato pessoal com o postulante. São igualmente recomendáveis visitas poste-
riores aos agentes locais para maior conhecimento recíproco. Deve-se consi-
derar que um agente é parte integrante da empresa, tão importante quanto o 
gerente de vendas para o mercado interno. De fato, para os clientes chilenos, 
que possivelmente jamais entrarão em contato direto com funcionários da 
empresa exportadora, o agente será considerado como “o exportador”. para 
que o agente possa transmitir uma imagem correta da firma a seus clientes, 
precisa estar constantemente informado do que ocorre na empresa brasileira: 
alterações nos preços e prazos de entrega, inovações nas linhas de produção, 
etc. Nesse sentido, o contato permanente entre exportador e agente constitui 
regra geral de conduta.

para a nomeação do agente ou representante local, devem ser levados em 
conta, principalmente, os seguintes fatores:
• a permanência da firma no mercado local, devendo ser desconsideradas, 

em princípio, as empresas recém-instaladas no ramo do comércio inter-
nacional;

• dependendo do produto, a capacidade do agente de prestar assistência 
técnica adequada e serviço de pós-venda;

• o fato de o agente não representar produtos similares ou de empresas 
concorrentes;

• a boa reputação bancária e comercial, tanto da firma chilena quanto de 
seus executivos;

• as condições de trabalho do agente em termos de recursos humanos, 
materiais e financeiros, para implementar um plano de vendas eficiente e 
contínuo; e

• no caso de agenciamento de serviços de grandes empresas, o exportador 
deverá certificar-se de que seus assuntos serão cuidados por um número 
adequado de funcionários, e que a venda de seus produtos não será pre-
judicada caso a firma esteja agenciando outros exportadores.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201284

Como Exportar   CHILE                                                                                       

a atribuição de exclusividade depende da política de distribuição do produto, 
pois, conforme assinalado anteriormente, em virtude da dispersão dos cen-
tros comerciais no Chile, às vezes é recomendável nomear um representante 
para o extremo norte, outro para a zona central e um terceiro para a região 
sul. Existem também empresas que contam com redes de distribuidores nos 
principais centros comerciais, capazes de assegurar adequada comercializa-
ção em todo o país.

Comissão

Entende-se por comissão o benefício pecuniário dado pelo fornecedor a seu 
agente, representante, distribuidor, ou qualquer pessoa física ou jurídica, como 
retribuição pela venda ou colocação de uma mercadoria.

No Chile, qualquer comissão em moeda estrangeira deverá ser convertida em 
moeda nacional, em geral em um prazo de 90 dias contados a partir de sua 
exigibilidade. Embora a liquidação possa ocorrer em prazo inferior ao acima 
indicado, presume-se que a data de pagamento da comissão não deva ultra-
passar l80 dias contados a partir do embarque da mercadoria ou da partida 
do navio, conforme o caso.

Seguro

Não há exigências legais com relação a seguros. Ocorre, porém, que alguns 
importadores locais preferem contratar o seguro no Chile.  Essa questão deve 
ser definida previamente, no início das negociações ou antes do fechamento 
do contrato.

Quando o seguro é contratado no Brasil, é indispensável que os exportadores 
remetam o original da apólice devidamente endossada e com indicação do 
montante do prêmio pago em dólares, permitindo, assim, que os importa-
dores chilenos abram suas embalagens na presença do inspetor de seguros 
local.
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Litígios e arbitragem comercial

Na eventualidade de litígio com empresa local, e caso o contrato comercial não 
contenha cláusula específica sobre arbitragem, recomenda-se ao empresário 
brasileiro que solicite a orientação do Setor de promoção Comercial (SECOM) 
da Embaixada do Brasil em Santiago.
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VII - RECOMENDAÇÕES àS EMPRESAS BRASILEIRAS

1. Acesso ao mercado sob o regime preferencial do MERCOSUL

No Chile, existe uma tarifa aduaneira praticamente uniforme de 6% ad valorem 
sobre o valor CIF, estabelecida por lei. Desde 2009, entretanto, a tarifa efetiva 
situa-se ligeiramente acima de 1%, havendo sido de 1,2% em 2015, segundo 
a Câmara de Comércio de Santiago (CCS).

Os produtos provenientes do Brasil se beneficiam, porém, de tarifa zero, re-
sultado da aplicação de margens de preferência estabelecidas pelo acordo de 
Complementação Econômica MERCOSUL-Chile (aCE-35). 

para as condições gerais de importação de produtos no Chile, recomenda-se 
consultar o portal Invest & Export Brasil (http://investexportbrasil.gov.br), ou 
o CapTa - Sistema de Consultas sobre Tarifas, Regras de Origem e Serviços 
dos acordos Comerciais Brasileiros – no endereço http://www.capta.mdic.
gov.br/index, onde é possível acessar os acordos Comerciais e preferências 
Tarifárias.

alternativamente, o exportador brasileiro pode contatar o SECOM Santiago so-
bre as condições de importação aplicáveis aos produtos que deseja exportar 
para o Chile, indicando, sempre que possível, a classificação tarifária (NCM). 
O e-mail para consulta é secom.santiago@itamaraty.gov.br.

as importações no Chile pagam IVa (Imposto sobre Valor agregado) de 19% 
sobre o valor CIF somado ao direito ad valorem, quando pertinente.

2. Informações tarifárias e estatísticas atualizadas

Os empresários brasileiros poderão obter informações atualizadas sobre ta-
rifas e regulamentação de importações, bem como estatísticas relativas às 
importações chilenas ou ao intercâmbio bilateral, no SECOM da Embaixada 
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do Brasil em Santiago, na Divisão de Inteligência Comercial (DIC) do MRE em 
Brasília, ou por meio de consulta à aprendendo a Exportar.

3. Embarques

A fim de satisfazer as exigências chilenas, os produtos brasileiros deverão 
ser acompanhados dos seguintes documentos, geralmente solicitados pelo 
importador local:

a) Fatura comercial em três vias no mínimo, indicando:
mercadoria;
• quantidade;
• descrição da mercadoria;
• valor unitário (em dólares);
• valor total FOB (em dólares);
• valor do frete (em dólares);
• valor do seguro (em dólares), quando contratado pelo exportador:
• valor total FOB, CIF ou C & F, (em dólares);
• peso e volume da mercadoria; e
• condições de pagamento.
b) Conhecimento de embarque;
c) Lista de romaneio (packing list);
d) Certificado de seguro, quando contratado pelo exportador;
e) Certificado de Origem da ALADI, quando se tratar de mercadoria negociada 
no âmbito do MERCOSUL; e
f) Certificado fitossanitário ou sanitário, dependendo do tipo da mercadoria.

No momento do embarque, a fatura comercial original e os demais documen-
tos devem ser enviados por via bancária, juntamente com a notificação do va-
lor do frete, a apólice e o prêmio pago pelo seguro, caso contratado no Brasil.
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a supervisão do desembarque no Chile e os trâmites da liberação alfandegária 
são efetuadas pelos agentes Gerais de alfândega, devidamente autorizados 
pelo Servicio Nacional de aduanas (www.aduanas.cl). 
após encaminhar por via bancária a documentação original de embarque, o 
exportador deve enviar as cópias por correio aéreo registrado diretamente ao 
importador, agente ou representante chileno. Caso o seguro seja contratado 
no Chile, é indispensável comunicar por fax ou e-mail, no momento do em-
barque, o nome do navio ou da empresa transportadora, local de saída (porto, 
aeroporto ou terminal de carga) e número do conhecimento de embarque ma-
rítimo ou aéreo ou carta de porte, de modo a habilitar o importador a avisar 
oportunamente a companhia seguradora.

4. Canais de distribuição

Os principais canais de distribuição existentes estão indicados no Capítulo 
VI. Vale enfatizar que sempre será aconselhável a designação de um distri-
buidor, agente ou representante local, de preferência instalado em Santiago 
ou nos centros comerciais de maior importância. Dependendo do produto a 
ser exportado, é importante escolher representante que visite regularmente as 
grandes empresas, mostrando os produtos diretamente aos chefes de ope-
rações. Estes, uma vez convencidos das qualidades do material, tenderão a 
emitir opinião favorável junto à gerência de compras da empresa com vistas à 
sua aquisição futura.

5. Promoção de vendas

O contrato de representação deverá estipular se o exportador fornecerá amos-
tras e material publicitário ao agente, e quem financiará as despesas de pro-
moção de vendas, pagamento de taxas alfandegárias e liberação de amostras 
e catálogos. É recomendável chegar a um acordo prévio nesse sentido e, se 
houver divisão dos gastos com promoção e publicidade, definir claramente no 
contrato os termos de participação.
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A televisão constitui meio particularmente eficaz para a divulgação e promo-
ção de produtos; em certos casos, os jornais, suplementos especializados ou 
revistas de circulação nacional têm demonstrado boa capacidade de difusão. 
a participação em feiras e exposições também pode abrir excelentes perspec-
tivas de negócios para o exportador brasileiro.

6. Consultoria de marketing 

Existem várias empresas chilenas de consultoria em condições de realizar es-
tudos mais aprofundados de marketing no país. Lista indicativa de empresas 
chilenas de consultoria encontra-se no anexo I.

7. Designação de agentes

Informações cadastrais sobre eventuais candidatos podem ser solicitadas à 
rede bancária local ou ao Banco do Brasil em Santiago (www.bb.com.br/san-
tiago). 
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Também podem ser obtidas informações relevantes junto ao DICOM que pos-
sui registro de empresas inadimplentes por meio do site www.dicom.cl e sites 
do poder Judicial chileno www.poderjudicial.cl.

No processo de escolha do tipo de agente ou representante, o exportador de-
verá optar por aquele que tenha maior familiaridade com o mercado e o produ-
to em questão. As obrigações do agente deverão ser especificadas de forma 
minuciosa, escolhendo-se o tipo de contrato mais adequado aos interesses 
de ambas as partes. Conforme assinalado anteriormente, o agente deve ser 
considerado parte integrante da firma exportadora.

8. Associação com empresas chilenas

Dependendo do produto, poderá ser interessante explorar a possibilidade de 
associação a empresas chilenas no campo industrial ou comercial. Recomen-
da-se, nesse caso, estudo meticuloso das potencialidades do mercado, ca-
bendo lembrar que, em virtude da política chilena de livre concorrência e de 
níveis tarifários reduzidos, às vezes a importação de bens finais resulta mais 
conveniente.

9. Reclamações, litígios e arbitragem comercial

Em casos de litígio e arbitragem comercial, recomenda-se às empresas brasi-
leiras que tentem preliminarmente soluções amigáveis.

Recomenda-se aos exportadores brasileiros que tenham cuidado especial nas 
suas transações comerciais com o Chile, a fim de evitar reclamações que ve-
nham a prejudicar o intercâmbio entre os dois países e a imagem do produto 
nacional no mercado local.  as reclamações mais comuns contra os empre-
sários brasileiros dizem respeito a:
• atraso ou falta de resposta à correspondência;
• falta de pagamento das comissões aos agentes ou representantes;
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• demora injustificada nos embarques (deve-se procurar oferecer prazos de 
embarque realistas, que considerem tanto o cronograma de produção da 
mercadoria quanto a frequência do transporte para o Chile);

• remessa de mercadorias de má qualidade, ou que não correspondam às 
amostras previamente exibidas; e

• demora na remessa da documentação de embarque. Dada a proximidade 
geográfica entre os dois países, o transporte de mercadorias brasileiras 
para o Chile se faz em tempo relativamente curto. assim, torna-se ne-
cessário agilizar ao máximo a remessa da documentação para a libera-
ção da mercadoria na alfândega, evitando, com isso, que o importador 
incorra em despesas extras de armazenagem e eventuais multas, com o 
consequente aumento do preço final do produto. A inobservância desse 
particular tem prejudicado a imagem de alguns exportadores brasileiros 
no mercado chileno;

• remessa da documentação de embarque com erros e discrepâncias, o 
que também retarda a liberação na alfândega;

• envio de cópias das apólices de seguro sem indicação do montante do 
prêmio pago em dólares e sem o endosso correspondente;

• ausência de pagamento referente a indenizações de seguro.  a maioria 
dos importadores chilenos tem optado por contratar os seguros no Chile, 
perdendo o Brasil a venda desse serviço;

• má qualidade das embalagens; e
• cancelamento de entrevistas no último momento.

10. Viagens de negócios

Não são aconselháveis as viagens de negócios nos meses de janeiro e feverei-
ro, tradicionalmente época de férias no Chile, e em dezembro, em vista das fes-
tas de fim de ano. Deve-se ter presente, ademais, que em meados de setembro 
se comemora a independência do Chile, principal feriado local. Recomenda-se 
que as viagens sejam planejadas com antecedência e notificadas, de preferên-
cia por correio eletrônico, aos empresários chilenos a serem contatados.
Caso requeira ajuda do SECOM Santiago, o exportador deverá comunicar ofi-
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cialmente o Departamento de promoção Comercial e Investimentos (DpR), 
indicando os objetivos de sua visita e esclarecendo quais providências neces-
sita. O SECOM poderá eventualmente organizar um programa de entrevistas 
com empresários locais. O e-mail de contato é: doc@itamaraty.gov.br. 

11. Assistência a empresas brasileiras no Chile

a) SECOM Santiago

O Setor de promoção Comercial (SECOM) da Embaixada do Brasil em Santia-
go presta assistência às empresas brasileiras no que se refere a:

• informações sobre importadores ou empresas locais que não estejam dis-
poníveis na Invest & Export Brasil;

• estudos preliminares das possibilidades de mercado para determinados 
produtos;

• dados estatísticos e informações atualizadas sobre tarifas e regulamen-
tação das importações que não estejam disponíveis na Invest & Export 
Brasil;

• apoio à participação em feiras e exposições no Chile;
• apoio em operações comerciais que exijam coordenação especial junto a 

entidades públicas ou privadas chilenas;
• apoio às empresas brasileiras em contatos com entidades, empresários 

ou importadores chilenos;
• levantamento de empresas ou pessoas em condições de assumir repre-

sentação ou agenciamento no Chile; pode-se também utilizar os serviços 
da Invest & Export Brasil, site do Governo brasileiro de promoção comer-
cial, no endereço: http://investexportbrasil.gov.br;  

• emissão de boletins sobre concorrências públicas e sobre programas de 
importação contemplados por empresas estatais;

• informações sobre os mecanismos do Acordo firmado entre Chile e o 
MERCOSUL.
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b) Por parte da agência do Banco do Brasil em Santiago

• informações cadastrais e bancárias sobre empresas locais;
• informações sobre formas e tipos de financiamento às importações con-

cedidos pela rede local de bancos comerciais.

c) Por parte da Câmara de Comércio Chileno-Brasileira

a Câmara Chileno-Brasileira de Comércio organiza eventos informativos para 
seus associados e canaliza consultas empresariais. Mais informações na pá-
gina web http://www.camarachilenobrasilena.cl/ .
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ANEXOS

1. Órgãos oficiais brasileiros no Chile

Embaixada do Brasil 
(Sede permanente em reforma até 2017) 
Calle padre alonso de Ovalle, 1665, Santiago Centro
Tel.: (56 2) 2876-3400
E-mail: brasemb.santiago@itamaraty.gov.br

Chancelaria provisória
avenida apoquindo 3039, salas 201 e 202, Las Condes, Santiago
Tel.: (56 2) 2876 3400 / Fax: (56 2) 2671 5961

Setor de Promoção Comercial (SECOM)
Tel.: (56 2) 2876 3440 / Fax: (56 2) 2698 1021
E-mail: secom.santiago@itamaraty.gov.br 

Consulado Geral do Brasil
Tel.: (56 2) 2820 5800
E-mail: cg.santiago@itamaraty.gov.br 

2. Principais órgãos oficiais chilenos

Ministerio de Agricultura
Tel.: (56 2) 2393 5000 
http://www.minagri.gob.cl/ 
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Ministerio de Bienes Nacionales
E-mail: consultas@mbienes.cl 
http://www.bienesnacionales.cl/ 

Ministerio de Economía Fomento y Turismo
Tels.: (56 2) 2473 3400 
http://siacciudadano.economia.cl/SIaCCiudadano/Default.aspx
http://www.economia.gob.cl/ 

Ministerio de Hacienda
Tel.: (56 2) 2828 2000
https://hacienda.chilesinpapeleo.cl/tramites/disponibles 
http://www.hacienda.cl/ 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Tel.: (56 2) 2901 1000 
http://www.minvu.cl 

Ministerio de Minería
E-mail: ministeriodemineria@minmineria.cl 
http://www.minmineria.gob.cl/ 

Ministerio de Obras Públicas
Tel.: (56 2) 2449 3000 
http://www.mop.cl 

Ministerio de Desarrollo Social
Tel.: (56 2) 2675 1400
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 

Ministerio de Relaciones Exteriores
Tel.: (56 2) 2827 4200 
Orientação telefônica para trâmites Consulares no Chile: 800 364 600
 http://www.minrel.gov.cl/ 
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Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)
Tel.: (56 2) 2827 5100 
http://www.direcon.gob.cl/ 

Dirección de Promoción y Exportación (PROCHILE)
Tel.: (56 2) 2827 5100 
http://www.prochile.gob.cl/ 

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)
Tel: (56 2) 2382 8100
www.cochilco.cl 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
Tel.: (56 2) 2631 8200 
www.corfo.cl 

Servicio Nacional de Aduanas
Tel.: (56 32) 2134 500 
www.aduana.cl 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Tel.: (56 2) 2887-9200 
www.sbif.cl 

Banco Central de Chile
Tel.: (56 2) 2670 2000 
www.bcentral.cl 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
E-mail: ine@ine.cl 
www.ine.cl 

Servicios de Impuestos Internos – Dirección Nacional
Tel.: (56 2) 2239 5111
http://home.sii.cl/ 
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3. Órgãos oficiais chilenos no Brasil

Embaixada do Chile
SES avenida das Nações, Q.803, Lote 11
70407-900 Brasília – DF
Tels.: (55 61) 2103 6100 / 55 61 2103 6101 
Horário (dias úteis): de 09h às 14h.

Consulado Geral do Chile em São Paulo
av. paulista 1009, 10° andar, Sala 1001
01311-100 São paulo – Sp
Tels.: (55 11) 3284 2148 / 3284 2185 / 3284 2044
E-mail: cgspaub@attglobal.net   
http://chileabroad.gov.cl/sao-paulo/en/ 
Horário (dias úteis): de 9h às 13h.

Escritório Regional da PROCHILE

São Paulo
Av. Paulista, 1009, 10º Andar, Sala 1002
01311 - São paulo-Sp
Tels.: (55 11) 3251 1578 / 3289 2983
Fax: (55 11) 3289 4245

4. Órgãos oficiais brasileiros para consulta em comércio exterior

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX)
EQN 102/103, Lote 1, asa Norte  
70722-400 - Brasília - DF
Tel.: (55 61) 2027 7562/63 / Fax: (55 61) 2027 7188
E-mail: decex.gabin@mdic.gov.br 
www.desenvolvimento.gov.br



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 99

Como Exportar CHILE 

O DECEX opera o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e atua 
no controle e fomento de operações comerciais. 

Ministério das Relações Exteriores
Divisão de Inteligência Comercial (DIC)
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, anexo I, Sala 514
70170-900 – Brasília – DF
Tel.: (55 61) 2030 8932 / Fax: (55 61) 2030 8954
E-mail: dic@mre.gov.br 
a DIC responsabiliza-se pela coleta, pela organização e pela produção de in-
formações comerciais. 

Divisão de Operações de Promoção Comercial (DOC)
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, anexo I, Sala 426
70170-900 – Brasília – DF
Tel.: (55 61) 2030 8531 / Fax: (55 61) 2030 6007
E-mail: doc@itamaraty.gov.br.
a DOC apoia empresários brasileiros em missões comerciais ao exterior e 
empresários estrangeiros em viagens comerciais ao Brasil. atua, igualmente, 
no setor de turismo.

5. Câmaras de Comércio

No Chile
Cámara Chileno Brasileña de Comercio, Indústria, Turismo y Transporte
E-mail: info@camarachilenobrasilena.cl 
www.camarachilenobrasilena.cl 

No Brasil
Câmara de Comércio Brasil Chile 
Telefax: (55 11) 3815 2724 
E-mail: camchile@sti.com.br
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6. Principais entidades de classe no Chile

Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
Tel.: (56 2) 2231 9764
www.cpc.cl

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Tel.:  (56 2) 2391 3100
E-mail: sofofa@sofofa.cl 
www.sofofa.cl 

Cámara Chilena de la Construcción
Tels.: (56 2) 2376-3300/01
www.cchc.cl 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Tel.: (56 2) 2585 3300
E-mail: comunicaciones@sna.clwww.sna.cl 

Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
Tel.: (56 2) 2820 7000
www.sonami.cl 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)
Tel.: (56 2) 2365 4000 
E-mail: cnc@cnc.cl
www.cnc.cl 

Cámara de Comercio de Santiago 
E-mail: cpn@ccs.cl
www.ccs.cl 

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET)
E-mail: asimet@asimet.cl 
www.asimet.cl 
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7. Principais bancos no Chile

7.1. Bancos brasileiros

Banco do Brasil S.A.
E-mail: santiago@bb.com.br
www.bb.com.br

Banco Itaú
Tel.: (56 2) 2686 0100
https://banco.itau.cl 

7.2. Bancos locais e estrangeiros

Banco Bice
Tel.: (56 2) 2692 2000
www.bice.cl 

Banco de Chile 
Tel.: (56 2) 2653 1111
www.bancochile.cl 

Banco de Crédito e Inversiones
Tel.: (56 2) 2692 7000
www.bci.cl 

Banco Estado
Tel.: (56 2) 2970 7000
http://www.corporativo.bancoestado.cl/ 

Banco BBVA
Huérfanos 1234, Santiago
Tel.: (56 2) 2346 0910
www.bbva.cl 
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Banco Santander
Tels.: (56 2) 2320 3506 / 2647 4070 
www.santandersantiago.cl

Banco Scotiabank Sud Americano
Tel.: (56 2) 600 6 700 500 
www.scotiabank.cl

Banco Security
Tels.: (56 2) 2258 43275/ 2258 44132
http://empresas.bancosecurity.cl/ 

8. Empresas especializadas em cadastramento

Equifax (Dicom)
E-mail: equifax@equifax.cl 
www.dicom.cl

Cámara de Comercio de Santiago
E-mail: cpn@ccs.cl
www.ccs.cl

9. Principais feiras e exposições

para detalhes sobre local e data, consultar o portal Invest & Export Brasil 
(http://www.investexportbrasil.gov.br/calendario-brasileno-de-exposiciones-
-y-ferias) ou enviar e-mail para o SECOM Santiago (secom.santiago@itama-
raty.gov.br). 
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Principais feiras anuais

FITAL 
Feira Internacional da Região do Maule. Região caracterizada principalmente 
pelo desenvolvimento agrícola, industrial, agroindustrial, florestal e madeireiro.
promotor: FITaL – Fundação Fimaule
Tel.: (56 71) 222 437
www.fimaule.cl

Edifica 
Feira Internacional de Maquinaria, Equipamentos e Sistemas de Construção. 
Feira de máquinas, materiais de sistema, tecnologias, equipamentos, servi-
ços, softwares e produtos em geral para o setor da construção.
promotor: FISa S.a.
E-mail: info@fisa.cl / ventas@feriadelaconstruccion.cl
www.fisa.cl / http://www.feriadelaconstruccion.cl/salon_edifica.php  

Espacio Food and Service 
Destinada a fornecedores, produtores e distribuidores de matérias primas, 
produtos e serviços, equipamentos, arquitetura, logística e outros serviços 
associados a indústria.
promotor: Espacio Riesgo.
http://espaciofoodservice.cl/ 

FISEG 
Feira Internacional de segurança eletrônica, física, informática, rodoviária, in-
dustrial e proteção pessoal.
promotor: Interexpo
E-mail: info@interexpo.cl
http://www.fiseg.cl/notas/index.php   
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Expo Hospital
Exposição internacional de produtos, serviços e tecnologias para hospitais, 
clínicas e laboratórios.
promotor: FISa S.a.
E-mail: info@fisa.cl 
www.expohospital.cl / www.fisa.cl

Principais feiras bianuais

Agrotech
Exposição Internacional de maquinário, equipamentos, serviços e insumos 
dos setores agropecuários e agroindustriais. 

Promotor: FISA S.A.
E-mail: info@fisa.cl 
www.fisa.cl

Expomin 
Exposição Mundial de Mineração. Feira internacional para a indústria de mi-
neração
promotor: FISa S.a.
E-mail: info@fisa.cl 
www.expomin.cl / www.fisa.cl

Expo Naval 
Exposição internacional de defesa naval e marítima para américa Latina 
promotor: FISa S.a.
E-mail: info@fisa.cl 
www.exponaval.cl / www.fisa.cl

FIDAE
Feira Internacional do ar e Espaço. Feira aeroespacial e de Defesa.
promotor: FIDaE
av. Diego Barros Ortiz 2300, Setor Norte 
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E-mail: central@fidae.cl 
www.fidae.cl

Fipach
Feira internacional de equipamentos, produtos e serviços para a indústria de 
panificação e pastelaria. 
promotor: Fechipan
Tel.: (56 2) 2274 6818 
http://www.fechipan.cl/  

Trans-Port
Feira internacional para indústria marítima portuária

Promotor: FISA S.A.
E-mail: info@fisa.cl 
www.trans-port.cl / www.fisa.cl

10. Meios de comunicação

10.1. Principais jornais de Santiago

El Mercurio: www.emol.cl 
La Tercera: www.tercera.cl
Diario Financiero (Economia e Negócios): www.df.cl
Estrategia (Economia e Negócios): www.estrategia.cl
La Nación: www.lanacion.cl
La Segunda: www.lasegunda.cl
Las Ultimas Noticias: www.lun.com

10.2. Principais revistas:

Capital: www.capital.cl
Qué pasa: www.quepasa.cl
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Ercilla: www.ercilla.cl
Caras: www.caras.cl
Cosas: www.cosas.com
El periodista: www.elperiodista.cl

10.3. Canais de Televisão

Telecanal: www.telecanal.cl
La Red: www.lared.cl
UCV Televisión: www.ucvtv.cl
Televisión Nacional de Chile: www.tvn.cl
Megavisión: www.mega.cl
Chilevisión: www.chilevision.cl
Universidad Católica de Chile Televisión: www.canal13.cl

Operadoras de TV por assinatura (cabo e satélite): 

Direct TV: www.directvla.com
VTR: www.vrt.com 
Canal 14: 24 Horas: www.24horas.cl 
Canal 15: CNN Chile: www.cnnchile.com 

10.4. Estações de rádio (Santiago)

Na região metropolitana existem 87 emissoras de rádio, sendo 25 aM e 62 
FM. Entre as mais importantes pode-se citar:

Rádio Bio-Bio 99.7 MHz: http://www.biobiochile.cl/ 
Rádio agricultura 92.1MHz: www.radioagricultura.cl
Rádio pudahuel  90.5MHz: www.pudahuel.cl
Rádio Futuro 88.9MHz: www.futuro.cl
Rádio Carolina 99.3 MHz: www.carolina.cl
Rádio Cooperativa 93.3 MHz: www.cooperativa.cl 
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10.5. Agências de publicidade

BBDO publicidad S.a.
Tel.: (56 2) 2751 4100
www.bbdo.cl
J. Walter Thompson Chilena S.a.C.
E-mail: vicente.valjalo@jwt.com
www.jwt.com
Mc Cann Erickson S.a.
E-mail: latam@mccann.com 
www.mccann.com
Northcote & Ogilvy & Mather
Tel.: (56 2) 2726 8500
www.ogilvy.com
prolam Young & Rubicam S.a.
E-mail: prolam@yr.com 
www.prolam.cl

11. Consultorias de Marketing

Price Waterhouse Coopers
E-mail: lealamos@cl.pwc.com  
www.pwc.com/cl 

Experience
E-mails: annacarolina@experience.cl / cintia@experience.cl / http://experience.cl/

Alta Comunicación
E-mail: pablo@altacomunicacion.cl
http://altacomunicacion.cl
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12. Aquisição de documentação

Banco Central de Chile
Tel.: (56 2) 2670 2000
www.bcentral.cl

Cámara Chilena de la Construcción
Tel.: (56 2) 2376 3300
www.cchc.cl 

Cámara de Comercio de Santiago
E-mail: cpn@ccs.cl
www.ccs.cl

Legal Publishing Chile (LexisNexis)
Tel.: (56 2) 2510 5000
www.legalpublishing.cl

Instituto Nacional de Estadísticas - INE
E-mail: ine@ine.cl 
www.ine.cl
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13. Transporte marítimo

13.1 Empresas logísticas brasileiras
 
Grupo Libra
Tel.: (21) 2203 2470
www.libra.com.br

Agentes Portuários associados ao Grupo Libra no Chile:
 
Sudamericana Agências Aéreas e Marítimas S.A - S.A.A.M 
Tel.: 600 600 72 26 
E-mail: servicioalcliente@saamsa.com
www.saam.cl

Porto de Arica – Região de Arica e Parinacota
Tel.: (56 58) 2202080 
www.puertoarica.cl

Porto de Valparaíso – Região de Valparaíso
Tel.: (56 32) 244 8800
www.puertovalparaiso.cl

Aliança Navegação e Logística & Cia Ltda. – Sede São Paulo
E-mail: alianca@sao.alianca.com.br
www.alianca.com.br
E-mail: alianca@rig.alianca.com.br
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13.2 Empresas logísticas chilenas
 
Compañía SudAmericana de Vapores S.A.- CSAV
(www.csav.com)
Em Valparaíso:
Tel.: (56 32) 220 3000
Fax: (56 32) 220 3333
Em Santiago:
Tel.: (56 2) 2481 9400
Fax: (56 2) 2481 9498

Empremar S.A. 
E-mail: pfont@empremar.cl 
www.empremar.cl

14. Transporte terrestre

14.1 Passageiros

Pluma Conforto e Turismo
E-mail: plumaurgrod@brturbo.com.br
www.pluma.com.br
atendimento pluma 24hrs
E-mail: sac@pluma.com.br 
Tel.: 0800 646-0300

Pluma Chilena Ltda.  
Tel.: (56 2) 2779 6885
E-mail: rodoviaria@pluma.cl
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14.2 Carga

Brasileiras

América Transportes Internacionais Brasil Ltda.
Telefax: (55 11) 418 4478 / 758 1950 / 0800 19 1950 
E-mail: americati@americati.com.br 

Grupo GAFOR
Tel.: (55 11) 2107 3100 
www.gafor.com.br
Escritório de Representação no Chile
Tel.: (56 2) 2729 0703

TORA Transportes Industriais Ltda.
E-mail: tora@tora.com.br 
www.tora.com.br

Transportes Vitores
Tel.: (55 55) 3411 0610
E-mails: vitores@vitores.com.br / vitores@vitores.cl 
www.vitores.cl

Chilenas

Schiappacasse Transportes e Gestão Logística 
E-mail: info@schiappacasse.cl
www.schiappacasse.cl
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15. Transporte aéreo

Latam Airlines Group S.A.
Tel.: 600 526 2000
www.lan.com / www.tam.com.br

GOL Transportes Aéreos S.A. 
Tel.: (56 2) 2248 1800
www.voegol.com.br

Sky Airline
Tel.: 600 600 2828
http://www.skyairline.cl/ 

16. Supervisão de embarques

DICTUC S.A - Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
Tel.: (56 2) 2354 4886
E-mail: ingenieria@dictuc.cl
www.dictuc.cl

Fundación Chile
E-mail: info@fundacionchile.cl
www.fundacionchile.cl

International Inspection Services Chile S.A.
E-mail: santiago@iischile.cl
www.iischile.cl
Tels.: (56 9) 8428 5891 / 8428 5894 / 8428 5895
 
John O´Ryan Surveyors
E-mail: central@oryansurveyors.com 
www.oryansurveyors.com
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S.G.S. Chile Ltda.
Tel.: (56 2) 2898 9500
www.cl.sgs.com

17. Escritórios de advocacia

Albagli, Zaliasnik & Cia.
E-mail: az@az.cl 
www.az.cl

Carey y Cía. Ltda.
Tel.: (56 2) 2928 2200
www.carey.cl

Claro y Cia.
Tel.: (56 2) 2367 3000
www.claro.cl

Ferrada Nehme
E-mail: fn@fn.cl
Tel.: (56 2) 2652 9000 
www.fn.cl

Infante, Valenzuela, Molina Abogados
Tel.: (56 2) 2470 6100 
www.ivmycia.cl

Molina Rios
Tel.: (56 2) 2633 0507 
www.molinarios.cl



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012114

Como Exportar   CHILE                                                                                       

Montt Group
Tel.: (56 2) 2544 6800
www.monttcia.cl

Johansson & Langlois 
Tel.: (56 2) 2231 2424
www.jl.cl

Philippi, Yrarrazaval, Pulido & Brunner
Tel.: (56 2) 2364 3700
www.philippi.cl

Porzio, Rios y Asociados
E-mail: porzio@porzio.cl
www.porzio.cl

18. Despachantes 

Agência de Aduanas Hernán Pizarro Ltda.

Matriz em Valparaíso: 
Tel.: (56 32) 245 8900
Fax: (56 32) 221 0492

Em Santiago:
Tel.: (56 2) 2476 8900 
Fax (56 2) 2633-1148

Em Los Andes:
Carretera Los Libertadores 415, 3° andar, Sala 335
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El Sauce
Tel.: (56 34) 237 0837
www.pizarro-comex.cl

Agência de Aduanas Felipe Serrano Solar   
E-mail: info@fss.cl
www.fss.cl

Agência de Aduanas Smith y Cia.  
E-mail: agencia@smith.cl
www.smith.cl

Agência de Aduanas Carlos Duran 

Em Santiago:
E-mail: agcduran@duranage.cl 
www.duranage.cl

Em Valparaíso:
Tel.: 600 450 4040
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II. FRETES 

Fretes Marítimos

para obter informações atualizadas sobre fretes marítimos Brasil - Chile, os 
empresários brasileiros deverão consultar, no Brasil e no Chile, as empresas 
relacionadas no anexo I.

Fretes terrestres

para obter informações detalhadas sobre fretes terrestres (rodoviários), o em-
presário deverá consultar as empresas de transporte relacionadas no anexo I, 
(14.1 passageiros e 14.2 Cargas).

Fretes aéreos

Informações atualizadas sobre fretes aéreos poderão ser obtidas na seção de 
cargas das companhias aéreas que operam entre Chile e Brasil, relacionadas 
no anexo I.
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III. COMUNICAÇÕES COM O BRASIL

1. Telefones

Empresas de Telefonia:

VTR
Consultas: 600 800 9000
www.vtr.com

Telefonica Chile
Consultas: 600 600 3000
www.telefonicachile.cl

Claro
Consultas: 800 171 171 / (56 2) 2583 8380
www.clarochile.cl 

2. Correspondência postal

Existem 69 agências de correios na Região Metropolitana de Santiago.  a 
principal é a agência de Correios Central, considerada monumento histórico 
funciona no centro de Santiago, na plaza de armas.

O aeroporto Internacional de Santiago arturo Merino Benítez (www.aeropuer-
tosantiago.cl) dispõe das seguintes agências de correios:

Correos de Chile 
Tels.: (56 2) 2956 1320/ 2956 1515

Correos de Chile
Tel.: 600 950 2020
www.correos.cl
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Empresas de correios e couriers particulares:

DHL Worlwide Express Chile Ltda.
Tel.: 800 800 345 / Cellular (56 2) 2666 2050
www.dhl.com

FedEx - Federal Express - Chile
Tels.: (56 2) 2361 6000 / 800 36 3030 (dentro do Chile)
www.fedex.com

UPS - United Parcel Service
Tel.: (56 2) 800 74 2587 
www.ups.com
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IV. INFORMAÇÕES SOBRE CONCESSÕES NO MERCOSUL

Em 1996, o Chile firmou o Acordo de Complementação Econômica com os 
países-membros do MERCOSUL, o chamado aCE-35. Em função desse acor-
do, existem preferências tarifárias para os produtos brasileiros exportados 
para o Chile. atualmente, a totalidade dos produtos do intercâmbio comercial 
Chile-Mercosul beneficia-se de tarifa zero.

Recomenda-se aos empresários brasileiros interessados que dirijam consul-
tas específicas sobre as tarifas aplicáveis a seus produtos a: Invest & Export 
Brasil (http://investexportbrasil.gov.br) 

Divisão de Inteligência Comercial (DIC)
Tel.: (55 61) 2030 8932 / Fax: (55 61) 2030 8954
E-mail: dic@itamaraty.gov.br  

Setor de Promoção Comercial, Turismo e Investimentos (SECOM)
Tel.: (56 2) 2876 3440 / Fax: (56 2) 2698 1021
E-mail(s): secom.santiago@itamaraty.gov.br 
http://santiago.itamaraty.gov.br

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
SBN - Quadra 01 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen 
Brasília - DF - CEp: 70040-903 
Tel. (55 61) 3317 9989 / Fax. (55 61) 3317 9994
www.cni.org.br

Editoras que publicam, no Brasil, as Listas de Concessões na ALADI (as-
sinatura):

Edições Aduaneiras
Av. Paulista, 1.337 - 23º andar - São Paulo – SP
Tel.: (55 11) 3545 2500 / Fax: (55 11) 3545 2501
www.aduaneiras.com.br



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012120

Como Exportar   CHILE                                                                                       

V. INFORMAÇÕES PRÁTICAS

1. Moeda
 
a unidade monetária chilena é o peso ($), dividido em centavos, embora na 
prática os centavos não sejam utilizados. as moedas atualmente em circu-
lação são de 1, 5, 10, 50, 100 e 500 pesos. as notas são de 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000 e 20.000 pesos. 

2. Câmbio
 
Não há maiores restrições para a troca de dólares norte-americanos por pe-
sos chilenos. Informações sobre cotações diárias do dólar norte-americano 
(dólar observado) estão disponíveis na página web do Banco Central do Chile 
(www.bcentral.cl). Os principais hotéis mantém serviço de câmbio. Casas de 
câmbio podem ser encontradas no Centro, principais centros comerciais e no 
aeroporto internacional de Santiago.

3. Períodos recomendados para viagem 
 
Deve-se evitar, na medida do possível, as viagens entre os meses de dezem-
bro e fevereiro, pelo aumento do fluxo de turistas no país. Fevereiro é, tradi-
cionalmente, o mês de férias no Chile, o que pode dificultar a realização de 
contatos e encontros de negócios. Também o período de 18 a 20 de setembro 
é reconhecido como pouco ativo por coincidir com os feriados nacionais. 
Recomenda-se a reserva de hotel com certa antecedência. (Lista de hotéis 
disponível no item 14)
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4. Feriados

1° de janeiro  ano Novo
Data móvel  Sexta-Feira Santa
1° de maio  Dia do Trabalho
21 de maio  Combate Naval de Iquique
29 de junho  São pedro e São paulo
15 de agosto  assunção de Nossa Senhora
18 de setembro  Dia da Independência
19 de setembro  Dia das Glórias do Exército
12 de outubro  Descobrimento da américa
1° de novembro  Todos os Santos
08 de dezembro  Imaculada Conceição
25 de dezembro  Natal

5. Fuso horário
 
Desde 2015 o Chile adotou permanentemente o horário de verão, razão pela 
qual não há diferença de fuso horário com o Brasil (horário de Brasília), exceto 
durante a vigência do horário de verão brasileiro.

6. Horários
 
Comércio: das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, das 10h 
às 14h. O comércio nos centros comerciais funciona diariamente, das 10h às 
21h, inclusive aos sábados e domingos. 
 
Escritórios: de 09h às18h
Indústria: de 08h30 às 18h30
Repartições públicas: de 09h às 18h
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Bancos: de 09 às 14h
 

7. Pesos e Medidas
 
Sistema métrico decimal.

8. Corrente elétrica
 
Residencial: 220 volts, 50 ciclos
Industrial: 380 volts, 50 ciclos
 

9.  Documentos de viagem

para nacionais brasileiros, são aceitos pelas autoridades chilenas de imigra-
ção  passaporte ou carteira de identidade com fotografia recente. Vide item 13 
abaixo, sobre pagamento de despesas de hotel com passaporte.

10. Visto de entrada
 
Os brasileiros portadores de carteira de identidade (com fotografia recente) ou 
de passaporte estão dispensados de visto de entrada. a permanência autori-
zada do visitante é de 90 dias, prorrogável por 30, 60 ou 90 dias.

11. Vacinas
 
Não há necessidade de certificado internacional de vacinação.
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12. Condições Meteorológicas
 
para prognósticos do tempo, pode-se consultar o Serviço de Meteorologia da 
Direção de aeronáutica Civil do Chile (www.meteochile.cl).

13. Transportes

Traslados entre o aeroporto internacional de Santiago e hotéis são oferecidos 
por empresas especializadas, na forma de ‘serviço compartilhado’ em vans 
ou ‘serviço exclusivo’. alguns hotéis oferecem traslados como cortesia; deve-
-se checar essa possibilidade no momento da reserva. Há facilidade de táxis 
em todos os bairros de Santiago. para informações sobre as linhas de metrô, 
consulte www.metrosantiago.cl  (Metro de Santiago).

14. Hospedagem

a lista abaixo de hotéis e apart-hotéis de Santiago tem caráter meramente 
informativo.

Conforme a legislação chilena, pagamentos de despesas de hotéis em dólares 
norte-americanos em espécie ou cartão de crédito internacional não chileno 
estão isentos de IVa (imposto de valor agregado), cuja taxa é de 19%. para 
tanto, é necessária a apresentação do passaporte (carteira de identidade não 
é válida) e da cópia do ‘formulário de imigração’ preenchido na chegada ao 
Chile.

Hotéis 

Crowne Plaza Santiago
Tel.: (56 2) 2638 1042 
E-mail: reservations@crownesantiago.cl 
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Grand Hyatt Santiago
E-mail: info@hyatt.cl 
http://santiago.grand.hyatt.com/pt/hotel/abridged/home.html 

Intercontinental      
E-mail: santiago@interconti.com 
www.interconti.cl 

Marriott      
Tel.: (56 2) 2426 2000
www.santiagomarriott.com 

Plaza San Francisco
E-mail: hotel@plaza.sanfrancisco.cl 
www.hotelsanfrancisco.cl 

Ritz Carlton Santiago 
Tel.: (56 2) 2470 8500
www.ritzcarlton.com 
 
Sheraton San Cristóbal
E-mail: info@sancristobaltower.cl
www.sancristobaltower.cl

Hotel W
Tel.: (56 2) 2770 0000
www.starwoodhotels.com/whotels/index.html 

Bonaparte
E-mail: hotel@bonaparte.cl
www.hotelbonaparte.com 

Holiday Inn Express     
E-mail: reservas.hie@talbot.cl 
www.holidayinn.cl 
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NH Ciudad de Santiago
Tel.: (56 2) 2341 7575
www.nh-hoteles.com 

Novotel Vitacura  
Tel: (56 2) 2499 2200 
E-mail: h5233-re@accor.com 
www.novotel.com

Plaza El Bosque Park & Suites   
Tel.: (56 2) 2498 1800
E-mail: dep.reserva@plazaelbosque.cl 

Santiago Park Plaza
E-mail: bookings@parkplaza.cl  
www.parkplaza.cl 

Apart-Hoteis

Aconcagua Apart Hotel 
E-mail: info@aconcaguaparthotel.cl 
www.aconcaguaparthotel.cl 

Plaza El Bosque 
E-mail: dep.reserva@plazaelbosque.cl 
www.plazaelbosque.cl 

Santa Magdalena
E-mail: info@santamagdalena.cl 
www.santamagdalena.cl 

Tempo Rent 
E-mail: reservas@temporent.cl
www.temporent.cl 
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Time Suites
E-mail: reserva@time.cl 
www.time.cl 

para outras opções de hospedagem em Santiago e demais cidades chilenas, 
consultar a Secretaria Nacional de Turismo - SERNaTUR em www.sernatur.cl 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 127

Como Exportar CHILE 

BIBLIOGRAFIA

para elaboração do presente estudo foram consultadas várias fontes de 
informação e dados estatísticos, dentre os quais destacam-se:

• aLaDI, Estadísticas de Comercio Exterior
• Banco Central do Chile
• Banco Central do Chile, Compendio de Normas de Cambios 

Internacionales (www.bcentral.cl)
• Banco Central do Chile, Indicadores Económicos 
• Banco Central do Chile, Informe Económico y Financiero -
• Banco Central do Chile, Manual de procedimientos y Formularios de 

Información del Compendio de Normas de Cambios Internacionales 
(www.bcentral.cl)

• Banco Mundial, World Development Report (http://datos.bancomundial.
org/pais/chile)

• Brasil Export: Guia de Comércio Exterior e Investimento (http://www.
brasilexport.gov.br)

• CapTa - Sistema de Consultas sobre Tarifas, Regras de Origem e 
Serviços dos acordos Comerciais Brasileiros (http://www.capta.mdic.
gov.br/index)

• Codelco, www.codelco.cl
• Comisión Chilena del Cobre, Boletín Estadístico Mensual - abril 2005 

(www.cochilco.cl)
• Comisión Nacional de Energía, www.cne.cl
• Comité de Inversiones Extranjeras, www.cinver.cl
• Empresa Nacional del petroleo (ENap), www.enap.cl
• Fundo Monetário Internacional, International Financial Statistics – 

Yearbook 
• Fundo Monetário Internacional, Chile: International Reserves and Foreign 

Currency 
• Liquidity (http://www.imf.org/external/np/sta/ir/chl/eng/curchl.htm).
• Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Compendio Estadístico (www.ine.cl)
• Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Resultados preliminares del Censo 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012128

Como Exportar   CHILE                                                                                       

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Balança Comercial 
Brasileira - 

• Sistema alice (aliceweb - http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/alice.
asp)

• Ministério de Planificación y Cooperación (Mideplan)
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Evolução 

do Comércio Exterior Brasileiro - 1950 a 2002 (www.mdic.gov.br/
indicadores/Outras_Estatisticas/EvolucaoCEbrasileiro.xls)

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Intercâmbio 
Comercial 

• Brasileiro por Blocos Econômicos e países 
• Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Indicadores de la Industria - Mayo 

2004.
• Subsecretaría de Telecomunicaciones, Estadísticas del Sector de 

Telecomunicaciones en Chile
• Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 

Información Financiera - (www.sbif.cl)
• US Department of State, Background Note: Chile (http://www.state.gov/r/

pa/ei/bgn/1981pf.htm).




