
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO 
EXPORTAR 

MÉXICO 

 

 
 



2 

 

 

 

COLEÇÃO ESTUDOS E DOCUMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como Exportar 

 

 

México 
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos 

Divisão de Inteligência Comercial 

Brasília, 2018 



3 

 

 

 

Coleção: Estudos e Documentos de Comércio Exterior 

Série: Como Exportar 

CEX: 261 

 

Elaboração: Ministério das Relações Exteriores – MRE 

                        Departamento de Promoção Comercial e Investimentos – DPR 

                        Divisão de Inteligência Comercial – DIC 

                        Embaixada do Brasil na Cidade do México  

                        Setor de Promoção Comercial – SECOM 

 

Coordenação: Divisão de Inteligência Comercial  

Distribuição: Divisão de Inteligência Comercial  

 

 

 



4 

 

Os termos e apresentação de matérias contidas na presente publicação não traduzem 

expressão de opinião por parte do MRE sobre o "status" jurídico de quaisquer países, 

territórios, cidades ou áreas geográficas e de suas fronteiras ou limites. Os termos 

"desenvolvidos" e "em desenvolvimento", empregados em relação a países ou áreas 

geográficas, não implicam tomada de posição oficial por parte do MRE. 

 

Direitos reservados. 

O DPR que é titular exclusivo dos direitos de autor (*) permite sua reprodução 

parcial, desde que a fonte seja devidamente citada. 

 

        (*) Este guia foi registrado no Escritório de Direitos Autorais da Fundação 

        Biblioteca Nacional (ISBN 85-98712-82-6). 
 

 

 

 

             O texto do presente estudo foi concluído em fevereiro de 2018 

       

B823c 

 

Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de 

Inteligência Comercial. 

Como Exportar. México. / Ministério das Relações 

Exteriores. – Brasília: MRE, 2018. 

100p. (Coleção estudos e documentos de comércio 

exterior). 

1. Brasil - comércio exterior. 2. México – comércio 

exterior. I. Título. II. Série. 

 

                                                    CDU 339.5 (81:83) 

 



5 

 

ÍNDICE 
 

 

INTRODUÇÃO .........................................................................................................................  

SIGLAS E ABREVIATURAS ...................................................................................................  

MAPA .......................................................................................................................................  

DADOS BÁSICOS ....................................................................................................................  

1. ASPECTOS GERAIS. ....................................................................................................... 13 

1.1. Geografia ..................................................................................................................... 13 

1.2. População e centros urbanos .......................................................................................... 15 

1.3. Organização política e administrativa ............................................................................. 20 

1.4. Participação em organizações e acordos internacionais .................................................... 21 

2. ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS. ............................................................................. 22 

2.1. Conjuntura econômica ................................................................................................... 22 

2.2. Principais setores de atividade ........................................................................................ 24 

2.3. Moeda e finanças .......................................................................................................... 30 

3. COMERCIO EXTERIOR GERAL DO PAÍS ................................................................... 35 

3.1. Evolução Recente ......................................................................................................... 35 

3.2. Origem e Destino do Comércio ...................................................................................... 37 

3.3. Composição segundo grupos de produtos ........................................................................ 40 

4. RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-MÉXICO ............................................................ 43 

4.1. Intercâmbio comercial bilateral ..........................................................................................  

    4.2. Composição do intercâmbio comercial bilateral ............................................................... 45 

4.3. Investimentos bilaterais ................................................................................................. 48 

4.4. Principais acordos econômicos com Brasil ...................................................................... 49 

4.5. Linhas de crédito de bancos brasileiros ........................................................................... 51 

4.5. Principais setores ..............................................................................................................  

5. ACESSO AO MERCADO ................................................................................................. 53 

5.1. Sistema tarifário ............................................................................................................ 53 



6 

 

5.2. Regulamentação das atividades de comércio exterior ....................................................... 55 

5.3. Documentação e formalidades ....................................................................................... 61 

5.4. Regimes Aduaneiros ..................................................................................................... 62 

6. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ...................................................................... 64 

6.1. Infraestrutura interna ..................................................................................................... 64 

6.2. Infraestrutura para importação e exportação .................................................................... 65 

7. ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO ....................................................................... 67 

7.1. Canais de distribuição ................................................................................................... 67 

7.2. Comércio eletrônico ...................................................................................................... 73 

8. RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS .................................................... 75 

ANEXOS ............................................................................................................................... 79 

I. ENDEREÇOS .................................................................................................................... 79 

II. FRETES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL ............................................................ 95 

V. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 98 

 

  



7 

 

INTRODUÇÃO 
 

Considerado pelo Banco Mundial como país de renda média alta, com um PIB da ordem de 

US$ 1,046 trilhão e renda per capita da ordem de US$ 9 mil, o México é a segunda maior 

economia da América Latina, após o Brasil, ocupando o 15º lugar entre as maiores 

economias do mundo. 

O Banco do México (Banxico), em seu relatório de final de novembro de 2017, estimou 

que o crescimento da economia mexicana deve situar-se na faixa de 1,8 a 2,3% em 2017 e 

entre 2 e 3% em 2018. A inflação, em 2017, deve atingir cerca de 6,6%, voltando ao centro 

da meta de 3% anuais no último trimestre de 2018. O cenário de inflação acima da meta 

tem estimulado autoridade monetária mexicana a trabalhar com a taxa básica de juros no 

patamar de 7%, acima dos níveis observados nos últimos anos no México. O Banxico 

fundamenta esse cenário em alguns choques inflacionários: i) a volatidade do câmbio dólar 

estadunidense (US$)-peso mexicano (MXN), causado, principalmente, pelas eleições norte-

americanas de 2016 e pelas incertezas na renegociação do Tratado de Livre Comércio da 

América do Norte (TLCAN); e ii) alta dos preços dos combustíveis, decorrente 

liberalização em curso desse mercado.   

O México é o maior exportador e importador da região latino-americana, bem como o 13º 

comércio mundial. Em 2017, as exportações mexicanas atingiram o montante de US$ 409,5 

bilhões e as importações, por seu turno, US$ 420,4 bilhões. Trata-se de economia de 

elevado grau de abertura comercial: o grau de abertura da economia (exportações + 

importações / PIB) é de 71,5%. Quase 60% do universo tarifário encontra-se isento de 

impostos de importação. A média (ponderada) do imposto de importação é de apenas 4,7%, 

sendo de 23,6% para produtos agrícolas e 3,3% para bens industriais. O país tem 12 

acordos de livre comércio com 46 países, além de nove acordos comerciais de abrangência 

limitada com os países da ALADI.  

O volume de comércio entre Brasil e México é de grande importância para as duas 

economias. O México é o 7º principal parceiro comercial do Brasil, quase a mesma posição 

ocupada pelo Brasil entre os principais sócios comerciais mexicanos, 8º posição, dados de 

2017. O fluxo de comércio ainda apresenta grande potencial de crescimento, considerando 

que Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina (juntas representam 

cerca de 65% do PIB regional). Após superar os US$ 10 bilhões, em 2012 e 2013, o valor 

do comércio bilateral foi de US$ 8,8 bilhões em 2017, demonstrando fortes sinais de 

recuperação, após queda em torno de 30% de 2015 para 2016.  
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACE Acordo de Complementação Econômica 

ACE-53 Acordo de Complementação Econômica No. 53 

ACE-55 Acordo de Complementação Econômica No. 55 

AELC Associação Europeia de Livre Comércio 

ALADI Associação Latino-americana de Integração 

ANIQ Associação Nacional da Indústria Química 

APEC Foro de Cooperação Ásia - Pacífico 

BANXICO Banco do México (Banco Central) 

BM Banco Mundial 

CDMX Cidade do México 

CEPAL Comissão Econômica para América Latina 

CFE Comissão Federal de Eletricidade 

CNVB Comissão Nacional Bancaria e de Valores 

CONCAMIN Confederação de Camarás Industriais 

CONDUSEF Comissão Nacional para Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços 

Financeiros 

FMI Fundo Monetário Internacional 

IGI Imposto Geral de Importação 

IMMEX Indústria Maquiladora de Exportação 

INEA Instituto Nacional para a Educação dos Adultos 

INEGI Instituto Nacional de Estatística e Geografia 

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

MERCOSUL Mercado Comum do Sul 

OCDE Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

OMC Organização Mundial do Comércio 

PEA População Economicamente Ativa 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PNEA População não economicamente ativa 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PROSEC Programas Setoriais 

PTR-4 Preferência Tarifaria Regional No. 4 

SAGARPA Secretaria da Agricultura 

SAT Serviço de Arrecadação Tributaria 

SCT Secretaria das Comunicações e dos Transportes 

SE Secretaria de Economia do México 

SECTUR Secretaria de Turismo 

SEGOB Secretaria de Governo (Ministério do Interior) 

SEMARNAT Secretaria do Meio Ambiente 

SENER Secretaria de Energia 

SH Sistema Harmonizado de classificação de mercadorias 
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SHCP Secretaria da Fazenda 

SRE Secretaria das Relações Exteriores 

STyPS Secretaria do Trabalho 

TELMEX Telefones do México 

TIGIE Tarifa do Imposto Geral de Importação e Exportação 

TLC Tratado de Livre Comércio 

TLCAN Tratado de Livre Comércio da América do Norte 

TLCUE Tratado de Livre Comércio México-União Europeia 

TPP Acordo Transpacífico de Associação Econômica 

UE União Europeia 
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DADOS BÁSICOS 
 

Superfície: 1,96 milhão de km
2
 

População: 127 milhões de habitantes 

Densidade demográfica: 57,3 hab./km
2
 

População economicamente ativa: 53,5 milhões de pessoas 

Principais cidades: Cidade do México (CDMX), Ecatepec 

(Estado do México), Tijuana (BC), Puebla 

(Pue), Guadalajara (Jal), León (Gto.), 

Ciudad Juárez (Chih.), Zapopan (Jal.), 

Monterrey (NL) e Netzahualcóyotl 

(Estado do México). 

Moeda: Peso Mexicano (MXN) 

Cotação
1
: MXN$ 20,63 = US$ 1,00  

PIB (preços correntes) 
2
: US$ 1,15 trilhão (2017)  

 

 

 

Fonte: Banco do México. 

 

 

 

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Abril, 2017.  

 

                                                           
1
 Taxa do câmbio médio do ano 2016. A cotação atualizada está disponível no site do Banco Central do México (Banxico) 

no link: http://www.banxico.org.mx/ 
2
 Estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, atualizada em abril de 2018, 

pode ser consultada no site: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx 
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Fonte: FMI, World Economic Outlook, abril de 2018. 

P= projeção.  

 

 

Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap, June 2018.  

. 

 

Fonte: MDIC/SECEX, Junho de 2018. 
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1. ASPECTOS GERAIS 
 

1.1. Geografia  

 

Localizado na América do Norte, o México estende-se por mais de 3 mil km de noroeste a 

sudeste, tem litorais em duas grandes massas de água: o Oceano Pacífico (com o Golfo da 

Califórnia entre o continente e a península da Baixa Califórnia) a oeste e, a leste, o Golfo 

do México e o mar do Caribe, que conduzem ao Oceano Atlântico. Nos litorais encontram-

se planícies costeiras, e no México central planaltos elevados e montanhas. 

O terreno e o clima variam dos desertos do norte à floresta úmida tropical no sul. Os 

principais rios mexicanos são o Rio Bravo del Norte (também conhecido como Rio 

Grande), fronteira com os Estados Unidos, o Grijalva, o Balsas, o Yaqui, o Rio 

Usumacinta, que serve como fronteira com a Guatemala, e o Rio Hondo, fronteira com 

Belize.  

Distâncias internas 

 

A Cidade do México (CDMX), capital e principal centro financeiro do país, está a quase 3 

mil km da fronteira com os Estados Unidos, bem como a 1.445 km da fronteira com a 

Guatemala. Com relação às principais cidades, a CDMX localiza-se a 541 km de 

Guadalajara (Jalisco) e 893 quilômetros de Monterrey (Nuevo León). Com relação aos 

portos, encontra-se a 835 km de Manzanillo (Colima) e 454 km de Veracruz (Veracruz), o 

principal porto de tráfico de mercadorias entre o Brasil e o México.  

Do ponto de vista logístico, a empresa brasileira precisa considerar:  

1. O desafio logístico de região montanhosa. A topografia mexicana encarece o 

transporte rodoviário de mercadorias. Segundo alguns analistas, o custo do 

transporte pode anular a vantagem de mão de obra barata que o México oferece aos 

investidores estrangeiros. 

2. Há uma integração logística entre o México e os Estados Unidos. A distância 

entre os principais centros industriais e os portos mexicanos faz com que as 

empresas mexicanas utilizem os portos de Galveston (Texas), Los Angeles e Long 

Beach (Califórnia), nos Estados Unidos, para suas operações de exportação e 

importação.  

Países vizinhos: Estados Unidos, no norte, e Guatemala e Belize, no sul.  

As relações econômicas entre o México e seus países vizinhos são marcadamente desiguais. 

Enquanto que o México destina aos Estados Unidos 83,7% das suas exportações, para 

Guatemala exporta apenas 0,45% e 0,003% para Belize. 
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Estados Unidos é o país que mais turistas envia ao México, com 8,6 milhões, em 2015, 

enquanto que Guatemala é o 14º emissor de turistas, com apenas 82,2 mil. Belize 

praticamente não envia turistas ao México.  

A fronteira México-Estados Unidos tem extensão de 3.142 km, habitada por mais de 83 

milhões de pessoas. É a fronteira mais transitada do mundo. A fronteira entre o México e 

Guatemala tem 964 km; com Belize, apenas 278,2 km.  

As empresas sediadas nos Estados Unidos têm realizado 46% dos investimentos diretos 

(IED) no México acumulados entre 1999 e 2016, estimados em US$ 213,5 bilhões, 

enquanto que a IED guatemalteca no México, estimada em apenas US$ 129,5 milhões não 

representa nem 1% dos investimentos estrangeiros totais.  

Segundo o jornal El Economista
3
, os investimentos das empresas mexicanas nos Estados 

Unidos estimaram-se em US$ 18 bilhões, em 2016. A Secretaria de Economia do México 

estimou, em 2011, a IED mexicana na Guatemala em US$ 2,2 bilhões. Em 2013, o governo 

mexicano estimou em apenas US$ 37,5 milhões os investimentos mexicanos em Belize.  

Tanto os Estados Unidos quanto Guatemala tem Tratado de Livre Comércio com México.  

Temperaturas e índices pluviométricos 

 

O Trópico de Câncer divide o país em zonas temperadas e tropicais. Terras ao norte do 

vigésimo quarto paralelo têm temperaturas mais baixas durante os meses de inverno. Ao sul 

do vigésimo quarto paralelo, as temperaturas são constantes durante todo o ano e variam 

em função da altitude. Isto dá ao México um dos sistemas climáticos diversos. 

Áreas ao sul do 24º paralelo, com elevações de até 1.000 m (a parte sul de ambas as 

planícies costeiras, bem como a Península de Yucatán), têm uma temperatura média anual 

entre 24-28 °C. Ambas as costas do México, com exceção do litoral sul da Baía de 

Campeche e do norte de Baja California, também são vulneráveis aos furacões durante o 

verão e o outono. As áreas baixas ao norte do vigésimo quarto paralelo são quentes e 

úmidas durante o verão. Muitas das grandes cidades no México estão localizadas no Vale 

do México ou nos vales adjacentes, com altitudes geralmente acima de 2.000 m. Isto lhes 

dá um clima temperado durante todo o ano, com temperaturas médias anuais entre 16 e 18 

°C. No norte do México apresenta clima seco e extensa região desértica.  

 

 

                                                           
3
 Leia-se em: http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/01/28/5-datos-sobre-destacadas-inversiones-

mexicanas-eu  

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/01/28/5-datos-sobre-destacadas-inversiones-mexicanas-eu
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/01/28/5-datos-sobre-destacadas-inversiones-mexicanas-eu
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1.2. População e centros urbanos 

 

População 

 

O México é o 10º país mais populoso do mundo
4
, o mais populoso país de língua espanhola 

e o segundo mais populoso da América Latina, depois do Brasil. O povo mexicano foi 

formado, majoritariamente, pela presença de elementos indígenas e espanhóis.  

As entidades federativas que concentram maior população são a o Estado do México, a 

Cidade do México, Veracruz, Jalisco e Puebla. Enquanto as menos populosas são Baja 

California Sur, Colima, Campeche, Nayarit e Tlaxcala. 

População Ativa 

A população economicamente ativa (PEA) é composta por 53,5 milhões de pessoas. De 

acordo com dados de 2017 do INEGI, o índice de desemprego é de 3,6%.  A população 

com emprego concentra-se no setor de serviços (61,2%), indústria (25,2%) e no setor 

agropecuário (12,8%). Quase 60% da população economicamente ativa está empregada no 

setor informal.  

Principais centros urbanos 

 

As principais zonas metropolitanas do México são a Zona Metropolitana da Cidade de 

México, com mais de 20 milhões de habitantes, integrada pela Cidade do México e os 

Municípios vizinhos do Estado do México, a Zona Metropolitana de Guadalajara, integrada 

pela Cidade de Guadalajara (capital) e seus municípios vizinhos do Estado de Jalisco, e a 

Zona Metropolitana de Monterrey, em Nuevo León, formada por 11 municípios.  

 

 Estados Habitantes (milhões) 

ZM da Cidade do México D.F. (capital federal), México, Hidalgo 20,1 

ZM de Guadalajara Jalisco (capital estadual) 4,4 

ZM de Monterrey Nuevo León (capital estadual) 4,1 

ZM de Puebla - Tlaxcala Puebla (capital estadual e Tlaxcala) 2,7 

ZM de Toluca Estado de México (capital estadual) 1,9 

ZM de Tijuana Baja California 1,7 

ZM de León Guanajuato 1,6 

ZM de Juárez Chihuahua 1,3 

ZM de La Laguna Coahuila e Durango 1,2 

ZM de Querétaro Querétaro (capital estadual) 1,0 

A ZM da Cidade do México localiza-se no centro do país, a ZM de Guadalajara no 

Ocidente (próximo ao Pacífico) e Monterrey no norte do país.  

 

                                                           
4
 A população mexicana foi estimada pela Organização das Nações Unidas em 21/06/20017, em 129 milhões de 

habitantes. O México é, segundo a ONU, o 10º país mais populoso do mundo.  
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Principais indicadores socioeconômicos  

 

Apesar de predominante estabilidade macroeconômica, permanecem no México as 

disparidades entre as populações urbana e rural e entre os estados do norte (mais 

desenvolvidos) e o sul do país, bem como entre os ricos e os pobres. A classe média 

apresenta tendência de crescimento desde meados da década de 1990. 

Estão em situação de pobreza 46,2% dos mexicanos, quase 56 milhões de pessoas. 9,5%, 

quase 12 milhões de pessoas, estão em situação de pobreza extrema (miséria). México é um 

país de baixo salário mínimo (US$ 105). O México tem buscado competir com a China e 

com outras economias asiáticas para oferecer mão-de-obra barata e competitiva.  
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2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 2016 2017 2018
(1)

2019
(1)

2020
(1)

Crescimento real do PIB (%) 2,91% 2,04% 2,29% 3,04% 2,96%

PIB nominal (US$ trilhão) 1,08 1,15 1,21 1,29 1,35

PIB nominal "per capita" (US$) 8.807 9.304 9.723 10.205 10.657

PIB PPP (US$ trilhões) 2,37 2,46 2,57 2,71 2,84

PIB PPP "per capita" (US$) 19.356 19.903 20.617 21.499 22.365

População (milhões habitantes) 122,27 123,52 124,74 125,93 127,09

Desemprego (%) 3,88% 3,42% 3,50% 3,45% 3,42%

Inflação (%)
(2) 3,36% 6,77% 3,56% 2,96% 3,00%

Saldo em transações correntes (% do PIB) -2,12% -1,64% -1,92% -2,22% -2,17%

Dívida externa (US$ bilhões) 422,66 445,68 481,11 502,07 526,50

Câmbio  ( Ps / US$)
(2) 20,73 19,79 20,03 20,45 20,85

Origem do PIB ( 2017 Estimativa )

Agricultura

Indústria

Serviços

(2) Média de fim de periodo.

(1) Estimativas FMI e EIU.

Principais indicadores socioeconômicos do México

3,9%

31,6%

64,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nos dados  do IMF - World Economic Outlook Database, April 2018 e da EIU, Economist 
Intelligence Unit, Country Report May 2018.
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INDICADOR VALOR ANO 

   

População em situação de pobreza (milhões de pessoas) 55,3 2014 

     População em situação de pobreza moderada 43,9 2014 

     População em situação de pobreza extrema 11,4 2014 

População em situação de pobreza (% do total) 46,2 2014 

     População em situação de pobreza moderada 36,6 2014 

     População em situação de pobreza extrema 9,5 2014 

Salário mínimo por dia (US$ dólares) 3,65 2016 

Salário mínimo por mês (US$ dólares) 109,5 2016 

Televisão (% de moradias) 98,3 2015 

Tempo de utilização de TV (horas por semana) 12,8 2014 

Usuários de internet (por cada 100 hab.) 58 2016 

Tempo de acesso médio por dia (hh:mm) 6,11 2014 

Computadores (% da população) 32,1 2015 

Telefone celular (% da população) 76,2 2015 

Telefone fixo (% da população) 40,6 2015 

Radio (% da população) 68,9 2015 

Tablet (% da população) 22,6 2015 

Consola de Videojogos (% da população) 13,2 2015 

Automóvel (% das moradias) 43,5 2015 

Consumo de aço (kg x hab.) 186 2015 

Consumo de energia elétrica (kWh per capita) 2057 2015 

Fabricação de veículos (% crescimento) 5,9 2015 

 9,8 2014 

 1,7 2013 
                  Fonte: INEGI, Banco Mundial, Instituto Federal de Telecomunicações. 

 

Principais caraterísticas do consumidor local 

i. 76% dos consumidores moram em centros urbanos.  

ii. As preferências dos consumidores dos Estados Unidos influenciam os hábitos de 

consumo dos mexicanos.  

iii. A família e os amigos exercem forte influência sobre as decisões de compra.  

iv. Os consumidores mexicanos, geralmente, são fieis a uma marca.  

Alfabetização 

No México, segundo o Banco Mundial, 94,5% da população maior de 15 anos está 

alfabetizada. 

População Estudantil 

O sistema educativo mexicano está integrado pelos seguintes níveis:  

i. Pré-escolar: de 3 a 5 anos de idade. Consta de três graus ou níveis. É obrigatório ter 

cursado os três graus antes de entrar na escola primária.  
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ii. Educação primária: dos 6 aos 12 anos. Pessoas maiores de 15 anos só podem 

cursar educação primaria por meio de Instituto Nacional de Educação dos Adultos 

(INEA). É obrigatório cursar a primária.  

iii. Educação Secundária: é obrigatória. Três anos. É ministrada a alunos de 12 a 16 

anos. Pessoas maiores de 16 anos só podem cursar educação secundária por meio de 

Instituto Nacional de Educação dos Adultos (INEA). Ter cursado educação 

secundária é indispensável para iniciar estudos de nível médio superior.  

iv. Educação Média Superior: Ministrada a estudantes de 15 a 18 anos de idade. É 

também uma exigência para iniciar estudos de nível superior. É composto por três 

subsistemas: 1) Bacharelado Geral: que inclui o bacharelado aberto e à distância; 2) 

Educação Profissional Técnica: que treina profissionais qualificados em diferentes 

áreas e 3) Bacharelado Tecnológico, que oferece carreira técnica profissional e, ao 

mesmo tempo prepara os alunos para ingresso no ensino superior. 

v. Educação Superior: seguinte à educação média superior. Ministrado por 

Universidades, Institutos Tecnológicos e Escolas para Professores. Compreende 

quatro níveis: Licenciatura (Bacharelado no Brasil), Especialidade, Mestrado e 

Doutorado.  

 População estudantil (ciclo 2015-2016) 

Nível 

Milhões de 

Estudantes Percentual 

Pré-escolar 4,8 13,2 

Primário 14,2 39,0 

Secundário 6,8 18,7 

Bacharelado 4,9 13,5 

Universitário 3,3 9,1 

Outros estudos 2,4 6,6 

TOTAL 36,4 100,0 
                                        Fonte: SEP - Sistema Nacional de Informação Estatística Educativa 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Segundo o Informe sobre Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), o México classificou-se, em 2016, 77ª do índice de 

desenvolvimento humano (IDH), entre os países de desenvolvimento humano “alto”.  

Segundo o PNUD, o México é um país jovem e urbanizado: a idade média dos mexicanos é 

de 27 anos. 79% da população é urbana.  

 

Sustentabilidade ambiental 

A matriz energética do México está centrada nos combustíveis fósseis, fonte de 90,1% da 

energia primária do país.  
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Apesar de apresentar potencial, particularmente em energia eólica e solar, a geração de 

energia a partir de fontes renováveis é incipiente.  

A superfície florestal do país vem diminuindo ao longo dos últimos anos. 

Trabalho e emprego 

29,2% dos mexicanos empregados têm empregos considerados "vulneráveis". 18,2% dos 

jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham.  

Integração internacional 

A economia mexicana tem perfil aberto ao comércio exterior. A relação comércio exterior / 

PIB foi de 71,5% em 2016. As remessas dos mexicanos que trabalham nos Estados Unidos 

são importante fonte de divisas para o país. A campanha para atrair turismo ao México tem 

sido bem-sucedida. O país recebeu, em 2016, 35 milhões de turistas, o 8º maior receptor de 

turistas no mundo.   

 

1.3. Organização política e administrativa 

 

Organização política 

 

O México é uma República Federal integrada por 32 unidades federativas, entre elas a 

Cidade do México (antigo Distrito Federal), que é também a sede do Governo Federal. O 

Governo Federal tem atribuições econômicas para modificar os impostos mais relevantes, 

incluindo os impostos de importação, bem como administrar as mais importantes empresas 

do setor energético. O Presidente da República e os governadores dos estados são eleitos a 

cada seis anos, sem possibilidade de reeleição. Os estados têm seus próprios poderes 

legislativo e judiciário.  

O sistema político é formado por três poderes: Executivo, Legislativo, e o Poder Judiciário.  

A Constituição atual está vigente desde 1917 e têm sido alvo de várias reformas desde sua 

promulgação.  

O México é um país pluripartidarista. Entre as principais forças políticas estão: o “Partido 

Revolucionário Institucional” (PRI); o “Partido da Revolução Democrática” (PRD); o 

“Partido da Ação Nacional” (PAN); e o MORENA.  

O poder executivo é formado por 18 Ministérios (no México chamadas de Secretarias). Os 

titulares são nomeados pelo Presidente. As principais Secretarias são:  

 Secretaria de Economia (SE);  

 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA);  

 Secretaria de Hacienda (SHCP); 

 Secretaria de Turismo (SECTUR);  
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 Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE);  

 Secretaria de Energia (SENER); 

 Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT); 

 Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS);  

 Secretaria de Gobernación (com funções semelhantes a um Ministério do Interior). 

 

Organização administrativa 

 

Os 32 estados que integram a Federação são: Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Cidade do 

México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, 

Zacatecas e  Cidade do México.  

 

 1.4. Participação em organizações e acordos internacionais

 

México faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), participa ativamente nos 

organismos interamericanos, nos mecanismos de consulta e acordos políticos regionais, 

como: Grupo do Rio, o Grupo dos Três, a Conferência Ibero-americana, a Cúpula América 

Latina e o Caribe - União Europeia, a Cúpula das Américas, o Sistema de Integração 

Centro-americana (SICA), a União de Nações Sul-americanas, o Foro do ARCO do 

Pacífico Latino-americano e a Cúpula América Latina e o Caribe sobre Integração e 

Desenvolvimento (CALC). Além disso, o México participa ativamente em fóruns 

multilaterais e regionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o mecanismo 

da “Ásia-Pacific Economic Cooperation” (APEC), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Associação Latino-americana de Integração 

(ALADI) e, futuramente, do Acordo Estratégico Transpacífico de Integração Econômica 

(TPP). 

O México possui 12 Tratados de Livre Comércio com países 46 países incluindo os Estados 

Unidos e Canadá (TLCAN), Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Chile, a União Europeia 

(TLCUE), Israel, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguai, a Associação Europeia de 

Livre Comércio (AELC), Japão e Peru. Essa rede representa acesso a mais de um bilhão de 

consumidores de países que representam, em conjunto, 60% do PIB mundial. 

Atualmente, está em negociação a ampliação de acordos comerciais com o Brasil e a 

Argentina. O TLCAN (com EUA e Canadá) encontra-se atualmente em processo de 

renegociação.   
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2. ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS 
 

2.1. Conjuntura econômica 

 

 

As principais características da economia mexicana são:  

i. A dinâmica de crescimento ligada ao mercado externo;  

ii. Setor agrícola de desenvolvimento ainda incipiente;  

iii. Assimetrias regionais e industriais; 

iv. Concentração da renda, da população e do comércio exterior; 

v. Tradicionais domínios de determinadas empresas em setores específicos da 

economia;  

vi. O peso expressivo da informalidade na economia.  

O México é o 13º maior exportador mundial. A relação comércio exterior (exportações + 

importações) sobre o PIB é de 71,5%. A média do imposto geral de importação é de apenas 

4,7%. O regime de maquiladoras
5
 faz do país uma significativa zona de processamento de 

exportações. Uma redução no ritmo de crescimento da economia global, em geral, ou dos 

Estados Unidos, em particular, tende a afetar a economia mexicana com rapidez.  

Agricultura: o setor representa apenas 3,9% do PIB. O setor agrícola perde todos os anos 

grandes volumes de mão-de-obra para os grandes centros industriais e os Estados Unidos. 

Ainda hoje a agricultura mexicana é influenciada pela reforma agrária, da década de 1930. 

O setor agrícola, assim como os setores de confecção de couro e calçados, tendem a maior 

resistência à competição internacional.  

Indústria: Em linhas gerais, os estados do centro-norte e norte são mais industrializados. A 

indústria automotiva, eletroeletrônica e a indústria de turismo estão entre as mais 

competitivas do México. As indústrias de couro, calçado, têxtil e agrícola e agrícola são 

geralmente classificadas como de baixa competitividade.  

Concentração da renda, da população e do comércio exterior. Menos de 1% da 

população detém 21% do PIB. Três grandes zonas metropolitanas concentram parte 

expressiva da produção e da população: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Mais 

de 80% das exportações mexicanas destinam-se aos Estados Unidos.  

Alguns setores da economia mexicana continuam a operar sob forte domínio de algumas 

empresas. É o caso de telecomunicações (Telmex), na televisão (Televisa), no setor 

petroleiro (Pemex), bem como geração e distribuição de energia elétrica (CFE).   

                                                           
5
 As “maquiladoras” são empresas de montagem e acabamento de produtos para exportação, instaladas em território 

mexicano. A grande maioria é norte-americana, mas há também japonesas, canadenses, coreanas. Elas importam peças 
e componentes, que foram fabricados em outros países, para montar os produtos no México aproveitando as vantagens 
do baixo custo da mão-de-obra e proximidade com o mercado estadunidense, entre outras. Estas empresas pertencem, 
principalmente, ao setor eletroeletrônico, autopeças  e têxteis (peças para serem costuradas). Montados, os produtos 
são embalados, embarcados em caminhões, trens, aviões e exportados para os Estados Unidos e outros mercados. 
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Segundo o Instituto Nacional de Geografia e Informática (INEGI) a economia informal 

representou, em 2015, 23,6% do PIB mexicano. Calcula-se que quase 60% da população 

mexicana ocupada trabalha em condições de informalidade.  

  Importações de bens de capital

 

As importações mexicanas de máquinas não elétricas (SH 84) e elétricas (SH 85) são da 

ordem de US$ 157 bilhões em 2017 (patamar estável ao longo dos últimos anos). As 

máquinas representam, aproximadamente, 38% das importações mexicanas totais. 

A indústria mexicana de bens de capital foi impactada pelo o processo de abertura da 

economia mexicana na década de 1990. O número de empresas fabricantes de máquinas-

ferramentas passou de 2.600, em 2002, para apenas 400, em 2014. Em geral, a política de 

aquisição de bens de capital tanto do setor público, nos grandes projetos do setor 

energético, quanto das empresas privadas, privilegia a aquisição de bens de capital com 

tecnologia de ponta nos mercados internacionais.  

A economia mexicana está baseada no setor serviços, setor que mais contribui para o 

crescimento do PIB.  

 PIB por setores (% no PIB total) 

Anos Setor Primário Setor Secundário Serviços Outros 

1995 3,9 30,0 63,9 2,1 

2000 3,7 32,2 60,7 3,4 

2005 3,6 30,9 62,2 3,3 

2010 3,4 30,2 64,6 1,8 

2016 3,1 32,5 61,6 2,8 
                              Fonte. Elaboração própria com dados do Banco do México 

Emprego 

 

A informalidade é forte característica do mercado de trabalho mexicano. As políticas do 

Governo têm sido no sentido de flexibilizar a legislação trabalhista. A taxa de desemprego 

tem apresentado queda, registrando 3,6% da população economicamente no último 

trimestre de 2017.  

 

Inflação 

 

O índice nacional de preços ao consumidor (INPC) teve crescimento de 3,36% no ano de 

2016, mostrando alta em relação ao ano anterior (2,13%). O INPC encerrou 2016 

levemente acima do centro da meta Banxico (3%). As autoridades mexicanas têm atribuído 

esse cenário a três choques inflacionários: a desvalorização cambial do peso mexicano 

desde meados de 2014, a liberalização dos preços dos combustíveis e o aumento do salário 

mínimo no início de 2017. 
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A previsão oficial para 2017 é de inflação no patamar de 6,77%, consideravelmente acima 

da meta. O Banxico estima que a inflação deve retornar ao centro da meta no último 

trimestre de 2018.   

 Inflação (INPC) 

 

                                    Fonte: Banco Mundial e INEGI 

 

2.2. Principais setores de atividade 

 

Agropecuário 

 

A área dedicada à produção agrícola no México ocupa pouco mais de 13% do total do 

território nacional. 

O território mexicano inclui uma costa de 11.500 km banhada pelos Oceanos Atlântico e 

Pacífico, além de uma grande diversidade e riqueza natural. Suas características territoriais 

fazem com que o país tenha diferentes tipos de condições favoráveis para o 

desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca.  

O setor agroindustrial é uma peça chave na economia do México, com mais de 500 

produtos que vêm do campo, como: cereais, frutas, vegetais, bovinos, aves, suínos e aves. 

Segundo a Secretaria de Agricultura (SAGARPA), em 2014 foram destinados 26.9 milhões 

de hectares para agricultura no México, o que empregou aproximadamente 6 milhões de 

pessoas. Os produtos mais cultivados pela agricultura mexicana são: milho branco, sorgo, 

feijão, café; cana de açúcar e trigo. 

 

O México é:  

1º posição no ranking dos principais exportadores de abacate, manga, goiaba e mamão;  

2º posição na exportação de tomate, aspargos e limão, sorgo e chiles; 

3º produtor de frutas vermelhas e nozes;  

4º maior produtor de feijão; 

5º produtor de laranjas, cana-de-açúcar;  
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6º produtor mundial de milho; 

8º maior produtor de cocos e abóbora; 

9º produtor mundial de cítricos, abacaxi; 

10º produtor mundial de café e tomates. 

 

Segundo a SAGARPA, 109.8 milhões de hectares estão destinadas para a produção de 

proteína animal, com uma população aproximada de 528 milhões de aves para produzir 

carne ou ovos; 16.1 milhões de suínos, 32.9 milhões de bovinos e 17.3 milhões de ovinos e 

caprinos. Em 2015, o volume de exportações de carne bovina cresceu 18,19% em relação a 

2014.  

A aridez torna parte do território mexicano de difícil cultivo.  

O setor agrícola é baseado na agricultura tradicional de subsistência: baseia-se no cultivo de 

pequenas lavouras para consumo próprio de milho, feijão, abóbora e nas terras quentes, 

algumas frutas tropicais como o abacate.  

Os principais cultivos são a cana-de-açúcar, milho, sorgo, trigo, laranja, tomate, banana, 

feijão, batata, uva e algodão. Nas planícies costeiras do Golfo do México, predomina a 

cana-de-açúcar; nas terras quentes de Veracruz e no sul do país, o café. 

A produção de laticínios está concentrada em zonas próximas aos grandes centros urbanos. 

Segue-se, em importância econômica, a criação de suínos e em menor escala, de ovinos. 

Mineração 

 

O México está estrategicamente localizado no centro norte do continente americano e essa 

posição transforma-se numa vantagem competitiva bastante importante em relação às rotas 

de comércio, à circulação de mercadorias e de matérias primas. A história da mineração no 

México tem seu início desde o período pré-colonial e continua até hoje. A proximidade 

com os Estados Unidos e a intensa atividade de mineração, que ocorreu logo após a queda 

da cidade de Tenochtitlán (1521), fizeram que o México se tornasse um dos principais 

atores mundiais no setor de mineração. Durante as duas grandes guerras mundiais, houve 

um aumento significativo na demanda de matérias primas como o antimônio, cobre, 

magnésio, prata, ferro e mercúrio. O México, devido à diversidade das suas estruturas 

geológicas, foi envolvido no esforço global para suprir a demanda por matérias-primas. Ao 

final do século passado, o país já tinha desenvolvido tecnologias modernas para exploração 

mineral. Atualmente existem  mais de 902 projetos de exploração ativos, principalmente de 

ouro, prata, cobre, zinco e chumbo. Mais de 20 projetos de mineração são esperados para os 

próximos anos; 35 dos quais se encontram em fase avançada. Segundo a ProMéxico, de 

2005 a 2015, foram extraídas 845,7 toneladas de ouro e 46.818.534 toneladas de prata. 

Apenas em 2015 foram produzidas 113,1 toneladas de ouro e 4.895.671 toneladas de prata. 

O México é o maior produtor mundial de prata. Está entre os 10 maiores produtores de 

ouro, cobre, bismuto, fluorita, celestita, cádmio, molibdênio, chumbo, zinco, sal, entre 

outros.   
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O México é o primeiro destino do investimento em exploração mineral na América Latina e 

o quarto no mundo, de acordo com o relatório divulgado pela SNL Metals & Mining 2015. 

É o quinto país com o melhor ambiente de negócios para as empresas de mineração, de 

acordo com relatório da consultoria Behre Dolbear. 

Indústria 

 

Segundo o IV Informe de Governo (2016), a indústria manufatureira representa 16,8% do 

PIB mexicano e 82% das exportações. Em 2016, o índice da atividade industrial (que inclui 

todas as indústrias, inclusive a manufatureira) registrou queda de 0,56%.  

Após crescer 3,1% em dezembro de 2015, a indústria manufatureira cresceu apenas 1,8% 

em dezembro de 2016. Infelizmente, segundo projeções da Confederação de Câmaras 

Industriais (CONCAMIN), em 2017, espera-se uma queda de aproximadamente 1,0% na 

atividade industrial.  

 Automotiva 

 

Desde 1990, o México tem se transformado em país de grande produção e exportação no 

setor automotivo, uma das maiores e mais dinâmicas plataformas de exportação de setor. 

Em 2015, o país bateu o seu recorde de produção, 3,5 milhões de carros. 

Atualmente, o México é o 8º lugar no ranking mundial dos maiores fabricantes de veículos. 

É também o 7º maior exportador do segmento. 

Quase 30% das exportações mexicanas (S$ 114,4 bilhões), são produtos da indústria 

automotiva (veículos terminados e autopeças). Os Estados Unidos são o principal destino 

das exportações mexicanas de veículos (81,2% em 2017). 13,7% dos carros 

comercializados nos EUA são fabricados no México.  

Segundo estatísticas relativas a maio de 2017, divulgadas pela Associação Mexicana da 

Indústria Automotiva (AMIA), o setor automotivo mexicano voltou a atingir volume 

inédito de produção, quando foram fabricadas 327.832 unidades, aumento de 17,3% em 

relação a maio de 2016. No agregado dos cinco primeiro meses de 2017, foram produzidas 

1.549.709 unidades, aumento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2016. Foi a 

primeira vez na história que o México produziu mais de 1,5 milhão de veículos em período 

inferior a seis meses.  

As exportações mexicanas de automóveis também têm alcançado cifras recordes. Em maio 

de 2017, foram exportados 257.736 unidades, aumento de 13,9% em relação a maio de 

2016.  

A exportação de veículos do México para o Brasil, no mesmo período, alcançou 15.937 

unidades - aumento de 51,6%. O expressivo aumento posicionou o Brasil como o quarto 

principal destino de carros mexicanos, atrás apenas dos EUA, Canadá e Alemanha, e logo à 

frente da China. (dados de 2017) 
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Eletroeletrônica 

 

A fabricação de equipamentos e componentes eletrônicos de todos os tipos, incluídos os 

equipamentos para geração e distribuição de energia elétrica representam 7,6% do PIB 

manufatureiro mexicano e 20% das exportações mexicanas (US$ 82 bilhões). 

 

Em 2013, o México foi o principal fornecedor de equipamentos para geração e distribuição 

de energia elétrica ao mercado dos Estados Unidos.  

México é o maior exportador de produtos eletrônicos da América Latina, também é o 4º 

exportador de computadores do mundo e o 6º exportador de telefones celulares.  

No segmento de eletrodomésticos, ó México é o maior exportador da América Latina e 6º a 

nível global. Em 2013, o país foi 2º exportador mundial de lavadoras de roupa com 

capacidade superior a 10 kg e o 3º de equipamentos de ar condicionado, fogões a gás, 

geladeiras por compressão e aquecedores (boilers) elétricos.  

Alimentos e bebidas 

 

A Indústria de alimentos inclui a venda de todos os produtos alimentícios (embalados e não 

embalados); a indústria das bebidas, a venda de todas as bebidas (alcoólicas e não 

alcoólicas). O México representa 8,4% do valor da indústria alimentícia em todo o 

continente americano. A indústria de alimentos e bebidas mexicana é impulsionada por 

fortes laços comerciais com os Estados Unidos, seu principal mercado estrangeiro. 

De acordo com o INEGI, há mais de 170 mil empresas registradas que produzem alimentos 

e bebidas, e que empregam 793.826 pessoas, o que representa 4% da força de trabalho do 

país. Baseado no crescimento da população e um grande número de jovens (quase 55% da 

população mexicana tem 24 anos ou menos) espera-se que o consumo de comida mexicana 

e de bebidas (excluindo bebidas alcoólicas) continue com um incremento estável até 2018.  

A indústria de alimentos e bebidas é responsável por 26,1% do PIB manufatureiro 

mexicano e 3,5% das exportações (US$ 13,5 bilhões).  

O país é 1º exportador de hortaliças, raízes e tubérculos do continente americano e o 4º do 

mundo. Também é um dos cinco maiores produtores de café orgânico do mundo e 3º 

exportador de café “descafeinado” do mundo. 

O México é o maior exportador de cerveja e de tequila do mundo. Os Estados Unidos 

foram destino de 81% das exportações do produto. O Brasil foi o 9º principal destino das 

exportações mexicanas no setor.  

Brasil e México assinaram em 2016 o “Acordo para o Reconhecimento Mútuo da Cachaça 

e da Tequila como Indicações Geográficas e Produtos Distintivos do Brasil e do México”. 

O Acordo garante a proteção recíproca da Cachaça e da Tequila como "indicações 

geográficas" do Brasil e do México respectivamente. 
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O México também é o 2º exportador mundial de cacau em pó adicionado com açúcar, o 3º 

exportador mundial de chicletes e o 5º exportador de doces (sem cacau) do mundo e o 6º 

exportador mundial de biscoitos. 

Química 

 

A indústria química tem grande importância na economia mexicana, contribuindo com 

1.8% do PIB no país, segundo o último anuário elaborado pela Associação Nacional da 

Indústria Química (ANIQ). A indústria química representa 10,7% do PIB manufatureiro 

mexicano e 2,7% das exportações (US$ 10,2 bilhões). Está concentrada (75%) em 9 estados 

do país. As principais empresas estão localizadas no Estado do México e na Cidade do 

México, concentrando 30% das empresas do setor.  

Produtos químicos, como o ácido tereftálico (usado na fabricação de embalagens PET), 

estão entre os principais produtos exportados pelo México ao Brasil. 

Têxteis e confecções 

 

A fabricação de insumos têxteis, a confecção de tecidos e a fabricação de roupas 

representam 3,3% do PIB manufatureiro mexicano e 2,1% das exportações (US$ 8,2 

bilhões). 

A indústria têxtil mexicana emprega cerca de 420 mil pessoas. Ao longo da última década, 

o setor têxtil do México beneficiou-se das reduções de tarifas resultantes dos acordos de 

livre comércio do México com outros países e com programa federal para o 

desenvolvimento do setor, baseado no apoio à inovação, à qualidade e à competividade, às 

medidas aduaneiras contra a concorrência desleal e às novas possibilidades de 

financiamento para os empresários do setor. 

O Governo mexicano anunciou que, até 2019, será executada a diminuição de tarifas 

alfandegárias para 80 tipos de produtos da indústria têxtil. Além disso, foi implementado 

sistema integral para o avanço da produtividade e competividade.  

Aeroespacial 

México é o 6º fornecedor da indústria aeroespacial dos Estados Unidos. O país conta com a 

quarta maior frota de jatos privados do mundo.  

Segundo estudo da KPMG “Competitive Alternatives 2014” o México é um dos países 

mais competitivos do mundo e o mais competitivo da América do Norte em termos de 

custos de manufatura aeroespacial.  

A indústria aeroespacial mexicana concentra-se nos estados de Baja Califórnia, Nuevo 

León, Querétaro e Sonora. 
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 Maquiladora 

A indústria maquiladora mexicana é um tipo especial de indústria que fabrica, 

essencialmente, bens de exportação, utilizando as vantagens comparativas dos baixos 

salários locais, legislação ambiental e trabalhista favoráveis, combinadas com os baixos 

custos das matérias primas e insumos que podem ser importados livres de impostos.  

Este tipo de indústria pode fabricar praticamente qualquer produto, desde roupa e calçados 

até máquinas e equipamentos aeroespaciais. 

Hoje a indústria maquiladora representa: 

 44% das exportações mexicanas, tornando-se um pilar essencial na economia 

nacional;  

 5.010 empresas maquiladoras no México em 2015;  

 Contribuição com cerca de 2% do PIB do mexicano. 

 Papel e celulose 

Esta indústria conta com 27 empresas e gera mais de 64 mil empregos diretos e 235 mil 

indiretos por meio de 58 usinas em 20 estados no México. 

O México ocupa a 5ª posição entre os principais países recicladores de papel do mundo, 

reutilizando mais de 4,7 milhões de toneladas de papel. Isto representa 87% da matéria-

prima fibrosa utilizada na indústria por ano. 

A indústria tem investido mais de US$ 6 bilhões nos últimos anos, para a modernização de 

sua planta de produção e o desenvolvimento de novos usos sustentáveis. Mais de dois 

terços do consumo de papel, no México, é gerado pela indústria nacional.  

Energia 

O setor energético mexicano começou as suas atividades no inicio do século XX, com a 

iniciativa de algumas empresas privadas. Nos últimos anos, o governo mexicano tem 

empreendido mudanças na Constituição com vistas a modernizar o setor energético no país. 

O resultado foi a Reforma Energética no ano de 2014, que culminou em uma abertura 

maior do setor para investimentos estrangeiros e nacionais, e a melhoria das condições para 

produzir energia no México.  

O principal insumo empregado na produção de energia no México são os hidrocarbonetos 

(87,2 %), principalmente o petróleo bruto (61,3 %) e o gás natural (24,6 %).  

Energias renováveis 

A energia de fontes renováveis representa apenas 7,8 % da produção de energia primária no 

país, principalmente a biomassa (4,3 %). O potencial para gerar energia eólica é de mais de 

40 GW. As regiões com mais recursos eólicos no México são: o Istmo de Tehuantepec, a 

costa do Golfo do México e a Península de Yucatán.   
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O país forma parte do “cinto solar”. A irradiação solar média durante o ano é de 5,5 

kWh/m
2
 e pode atingir valores superiores a 8,5 kWh/m

2
. A energia solar tem potencial de 

geração de 6.500.000 GWh ao ano, equivalente a 27 vezes o consumo total de eletricidade 

do México em 2012. O México tem potencial hidroelétrico de 53.000 MW, um dos maiores 

da América Latina.  

Serviços 

O setor de serviços representa 63,5% do PIB total do país. Em geral, o desempenho do 

setor de serviços tem sido favorável ao longo dos últimos anos. Em dezembro de 2016, as 

vendas cresceram 8,6%, o emprego cresceu 3,4%, as despesas por consumo de bens e 

serviços aumentaram 12,7% e os salários totais pagos pelo setor 7,4%.  

As receitas totais de praticamente todos os segmentos do setor de serviços apresentaram 

desempenho positivo em 2016: transportes, correios e armazenagem, aumentaram 15,2% 

anual; a mídia cresceu 9,3% anual; serviços imobiliários, aumento 20,3% anual; serviços 

profissionais, científicos e técnicos, 13,1% anual; apoio empresarial, aumento 1,7% anual; 

saúde, 4,0%; entretenimento, 19,9% anual e hotéis e restaurantes, 6,7% anual. A única 

exceção foram os serviços educativos: suas receitas totais caíram 0,4%.  

Tecnologias da Informação e das Comunicações 

 

O México atravessa um bom momento na Indústria da Tecnologia da Informação e das 

Comunicações (TIC). O setor contribuiu com 4% do PIB em 2014, e tem a tendência a 

aumentar ainda mais. Este é um resultado das ações do governo em conjunto com as 

empresas privadas estrangeiras e nacionais como: reformas no setor de telecomunicações, a 

estratégia digital do governo mexicano e uma abertura maior do país para a acessibilidade 

de novas tecnologias.  

O México é considerado como um dos líderes mundiais em tecnologia da informação e das 

comunicações; além de ser o quarto destino no mundo mais procurado para instalação de 

serviços de outsourcing de TI (Tecnologia da Informação) e terceirização de processos 

empresariais (BPO). Além disso, o país ocupa a posição de terceiro maior exportador de 

tecnologias da informação no mundo, gerando 100 milhões de dólares no ano de 2015. 

Também é o segundo destino mais atrativo para investimentos no setor das TIC na América 

Latina, superado apenas por Brasil, recebendo 23% dos investimentos em software, em 

2015.  

2.3 Moeda e finanças 

 

A moeda oficial do México é o Peso Mexicano (MXN). A taxa de câmbio é determinada 

livremente pelas forças de mercado (taxa de câmbio flexível ou flutuante). Existem duas 

taxas de câmbio principais: a taxa de câmbio FIX, determinada pelo Banco do México e 

usada para liquidar passivos denominados em dólares a pagar no México e a taxa do 
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câmbio interbancária, que é a mais utilizada para operações de atacado entre bancos, 

corretoras de câmbios, empresas e indivíduos. 

 

 Peso mexicano: taxa do câmbio do dólar (desempenho recente) 
 

 

 

Balanço de Pagamentos e Reservas Internacionais 

 

Em 2016, as reservas internacionais do Banco do México cresceram US$ 428 milhões, 

atingindo o montante de US$ 178,0 bilhões. Este resultado foi possível graças a dois 

fatores: 

i. Uma redução do déficit na conta corrente, que passou de US$ 33,3 bilhões, em 

2015, para US$ 27,8 bilhões, em 2016; e 

ii. Superávit na conta financeira estimado em US$ 35,8 bilhões.  

As remessas internacionais exerceram também um efeito favorável na balança de 

pagamentos ao passar de US$ 24,7 bilhões, em 2015, para US$ 26,9 bilhões, em 2016.  

Em 2016, houve aumento das divisas geradas pelo turismo. Desde 2009 observa-se 

aumento progressivo das divisas geradas pela atividade turística que passaram de US$ 9,9 

bilhões, em 2010, para US$ 19,5 bilhões, em 2016.  
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 Balanço de Pagamentos (Resumo) 

Conceito  2012 2013 2014 2015 2016 

 Conta corrente    -16.559 -30.322 -24.846 -33.347 -27.858 

      Receitas 423.510 434.891 454.002 437.057 432.563 

          Bens e serviços    387.587 400.923 418.952 403.936 398.384 

               Bens    371.442 380.729 397.866 381.049 374.287 

               Serviços    16.146 20.194 21.086 22.886 24.097 

                    Turismo 10.766 11.854 14.320 15.527 19.570 

         Renda    13.154 11.320 11.024 7.915 6.798 

         Transferências    22.768 22.649 24.026 25.206 27.380 

                    Remessas Familiares 22.438 22.303 23.647 24.771 26.970 

      Despesas 440.069 465.213 478.847 470.403 460.421 

          Bens e serviços    401.303 412.815 433.977 427.629 419.295 

               Bens    371.151 381.638 400.440 395.573 387.369 

               Serviços    30.150 31.777 33.537 32.056 31.926 

         Renda    38.559 51.403 43.760 41.869 40.396 

         Transferências    209 995 1.111 905 730 

 Conta financeira 54.905 67.767 57.947 35.245 35.873 

      Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) -2.164 32.587 17.325 22.448 27.526 

           No México    20.306 45.726 25.629 33.181 23.739 

           No exterior    -22.470 -13.138 -8.304 -10.733 787 

      Investimentos em Carteira  73.348 49.032 46.345 27.972 30.709 

           Passivos    81.842 51.119 47.079 20.377 28.647 

               Setor público    56.869 33.156 36.019 16.923 21.424 

               Setor privado    24.973 17.963 11.060 3.454 7.222 

           Ativos    -8.494 -2.086 -734 7.597 2.062 

      Outros investimentos -16.279 -13.853 -5.723 -15.175 -22.362 

           Passivos    -10.005 13.426 15.187 -2.322 2.076 

               Setor público    -1.432 -2.553 3.133 320 -2.591 

               Setor privado    -8.573 15.979 12.055 -2.643 4.667 

           Ativos    -6.274 -27.279 -20.910 -12.853 -24.448 

 Erros e omissões -20.822 -19.656 -16.773 -17.565 -8.150 

 Variação da Reserva Internacional Bruta 17.841 13.150 15.482 -18.085 428 

 Ajustes por valoração -317 4.639 847 2.418 -564 
            Fonte: Banco do México 

 

Finanças Públicas 

Em 2016, o déficit público atingiu o montante de US$ 49,3 bilhões, equivalentes a 2,9% do 

PIB (em pesos), abaixo da meta de 3,0% estabelecida pelo Governo.  

As receitas do setor público somaram US$ 242,0 bilhões, 11,9% acima do resultado de 

2015. As receitas tributárias totalizaram US$ 148,0 bilhões, um acréscimo de 11,9% em 

relação a 2015.  

As despesas do governo federal totalizaram US$ 291,3 bilhões, 6,2% a mais do que em 

2015.  

A reduzida base de contribuintes, a queda das receitas petroleiras bem como o aumento das 

taxas de juros internacionais e locais são as principais caraterísticas das finanças públicas 

no México.  
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Dívida pública. A dívida pública, externa e interna, estimada em US$ 419,8 bilhões, 

deixou de ser um entrave ao crescimento econômico do país já que está, na sua maior parte, 

denominada em pesos e com prazos de pagamento longos. 

 

 Finanças públicas (principais indicadores) 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (US$ a preços correntes) 1.051,13 1.171,19 1.186,60 1.261,83 1.297,85 1.144,33 

Despesas em Saúde 

           % do PIB 3,10 3,07 3,16 3,26 3,26 

      US$ bilhões 32,62 35,92 37,51 41,10 42,30 

      % das despesas do Governo 11,53 11,36 11,47 11,58 11,58 

 Educação 

           % do PIB 5,20 5,15 

         US$ bilhões 54,6 60,4 

         % das despesas do Governo 19,43 19,01 

    Exército 

           % do PIB 0,56 0,55 0,59 0,62 0,67 0,68 

     US$ bilhões 5,90 6,47 6,98 7,84 8,66 7,74 
     Fonte: elaboração própria com dados do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional 

 

Sistema Bancário 

O Sistema Bancário Mexicano caracteriza-se como misto, sendo formado por bancos 

privados e públicos com investimentos estrangeiros e nacionais, e possui limitações nas 

atividades de instituições estrangeiras majoritariamente públicas e é regulado e 

supervisionado pelo Banco do México (Banco Central), Atualmente, os principais bancos 

de varejo no México são: BBVA Bancomer, Santander, Banamex (Citi), Banorte, HSBC, 

Scotiabank e CNBV & Bergent Latin America. De acordo com a Associação de Bancos do 

México (ABM), há 50 bancos comerciais licenciados no México. O Banco do Brasil conta 

com escritório de representação na Cidade do México.  

No âmbito da Secretaria de Economia, há também a Comissão Mexicana Bancária e de 

Valores, que supervisiona e regulamenta as instituições financeiras com o objetivo manter a 

estabilidade e a eficiência do sistema, protegendo os interesses das empresas e dos 

cidadãos. 

Bancos de Desenvolvimento 

Os bancos de investimentos possuem ativos totais estimados em US$ 90,3 bilhões (2016), 

16,2% acima de 2015. O valor dos créditos outorgados aumentou 17,5% nesse período, 

atingindo o valor de US$ 43,8 bilhões. Os lucros somaram US$ 290 milhões.  
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Os bancos de desenvolvimento foram criados pelo governo federal para promover o 

desenvolvimento de indústrias específicas com base no Programa Nacional de 

Desenvolvimento. Neste momento, existem 6 bancos de desenvolvimento: 

 Nafin: desenvolve as PIMEs (pequenas e médias empresas), através de 

financiamento, capacitação e assistência técnica. 

 Bancomext: promove as atividades de exportação. 

 Banobras: financia projetos de interesse público. 

 Bansefi: oferece serviços bancários para os setores popular e rural. 

 SHF: oferece empréstimos e promove construções de moradias para as classes mais 

baixas. 

 Financeira Rural: financia projetos produtivos no setor rural. 
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3. COMERCIO EXTERIOR  
 

3.1. Evolução Recente 

De acordo com dados da OMC, ao considerar-se separadamente o comércio exterior dos 

países da União Europeia, o México se posicionou, em 2017, como o 13º país exportador 

do mundo e o 12º maior importador. Considerando a União Europeia como bloco 

comercial, o México foi o 8º maior exportador e importador mundial, representando 2,35% 

das exportações e 2,35% das importações mundiais.  

Na região latino-americana, o México é o maior exportador e importador. Em 2017, as 

exportações mexicanas atingiram o montante de US$ 409 bilhões e as importações, US$ 

420 bilhões. 

O comércio exterior é um dos motores do crescimento econômico mexicano. Em 2016, a 

relação Comércio Total/PIB atingiu 71,5%.  

Uma comparação entre as 20 maiores economias do mundo, em 2015, conclui que somente 

Alemanha, Coreia do Sul ou Suíça tem um grau de abertura maior do que o México.  

 

 

 

Principais grupos de produtos importados 

 

O México é uma plataforma de exportação ao mercado global, o que significa que grande 

parte de suas exportações manufatureiras são de produtos montados no México com partes 

e peças procedentes do mundo inteiro. Esta realidade se reflete no peso dos bens 

intermediários nas importações mexicanas totais: em 2016, as importações mexicanas 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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desses bens estimaram-se em US$ 294,9 bilhões, correspondendo a 76% das importações 

totais.  

Tomando como base a classificação da OMC por grupos de produtos, o México importa 

principalmente produtos das seções: 

XIII. Obras de pedra, gesso, cimento e produtos cerâmicos; 

XII. Calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante; 

VIII. Peles, couros, peleteria e obras destas matérias; 

XVII. Material de transporte; 

IX. Madeira, carvão vegetal e obras de madeira, cortiça; 

XXI. Objetos de arte, de coleção e antiguidades; 

XXII. Transações especiais; 

XVIII. Instrumentos e aparelhos de ótica e fotografia. 

 

As importações de objetos de arte cresceram a uma taxa média anualizada de 80,7% entre 

2013 e 2016. Entretanto, cabe ressaltar que essa expressiva taxa é resultado de uma 

reduzida base de comparação: as importações passaram de US$ 19,9 milhões em 2013, para 

US$ 117,7 milhões em 2016. 

As mercadorias da seção XXII (“transações especiais”) incluem, principalmente, 

mercadorias importadas ao abrigo dos Programas Setoriais (PROSEC). Estas importações 

cresceram a uma taxa de 14,0%, ao passar de US$ 8,5 bilhões em 2013, para US$ 12,7 

bilhões em 2016. 

Os Programas de Promoção Setorial (PROSEC) são um instrumento dirigido a empresas 

fabricantes de determinadas mercadorias. Por meio desses programas, permite-se importar 

com imposto ad-valorem preferencial (Imposto Geral de Importação) diversos bens 

utilizados na elaboração de produtos específicos, sendo eles destinados à exportação ou ao 

mercado local. 

As seguintes indústrias beneficiam-se de PROSECs: eléctrica, eletrônica, móveis, 

brinquedos, calçados, mineração e metalúrgica, bens de capital, fotográfica, máquinas 

agrícolas, química, plástico e borracha, siderúrgica, saúde, equipamento de transporte 

(exclui indústria automotiva), papel e papelão, madeira, couros e peles, indústria 

automotiva e autopeças, têxteis e confecções, confeitaria (doces, balas e chocolates), café, 

indústria alimentaria e um último programa para produtos diversos. 
6
 

 

Evolução da balança comercial 

 

Entre 2014 e 2016, as exportações mexicanas apresentam leve tendência decrescente. O 

déficit comercial passou de US$ 3,1 bilhões, em 2014, para US$ 13,2 bilhões em 2016. Em 

2017 o saldo comercial, apesar de ainda negativo, foi de US$ 10,9 bilhões. O comércio 

                                                           
6 Para utilizar este benefício a empresa importadora mexicana deve estar cadastrada junto à Secretaria de Economia e contar com a 
devida autorização.  
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total, por sua vez, cresceu 9% de 2016 para 2017, após três anos consecutivos de queda, 

entre 2014 e 2016. 

As importações mexicanas também sofreram queda de 1,2%, em 2015 e 2,1%, em 2016, 

passando de US$ 400 bilhões, em 2014, para US$ 387 bilhões em 2016. A maior queda 

verificou-se no segmento de bens de consumo (7,7%), especialmente de origem petroleiro 

(11,4%). Em 2017 as compras recuperaram o crescimento, em 8,6% com relação a 2016, 

atingindo US$ 420 bilhões. 

 

3.2  Origem e Destino do Comércio 

 

Exportações 

 

As exportações mexicanas atingiram seu valor recorde de US$ 409 bilhões em 2017, 

crescimento de 9,5% com relação ao ano anterior e 401% nos últimos 10 anos. 88% das 

vendas em 2017 foram destinadas aos vizinhos do continente americano e 6% aos países 

asiáticos. 
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Estados Unidos 327,36 80,0%

Canadá 11,38 2,8%

Alemanha 6,95 1,7%

China 6,71 1,6%

Espanha 4,24 1,0%

Japão 4,06 1,0%

Brasil 3,68 0,9%

Coreia do Sul 3,43 0,8%

Índia 3,34 0,8%

Colômbia 3,16 0,8%

 

Subtotal 374,31 91,4%

Outros países 35,15 8,6%

Total 409,45 100,0%

Principais destinos das exportações do México

US$ bilhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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Estados Unidos 194,99 46,4%

China 74,15 17,6%

Japão 18,18 4,3%

Alemanha 16,42 3,9%

Coreia do Sul 15,76 3,7%

Canadá 9,79 2,3%

Malásia 7,89 1,9%

Taiwan 7,44 1,8%

Itália 6,16 1,5%

Tailândia 5,93 1,4%

Brasil 5,44 1,3%

 

Subtotal 362,15 86,2%

Outros países 58,22 13,8%

Total 420,37 100,0%

Principais origens das importações do México

US$ bilhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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Entre 2014 e 2016, as importações mexicanas totais caíram 3,2%, porém em 2017 

retomaram o crescimento, alcançando 8,6% em relação ao ano anterior. Historicamente os 

Estados Unidos são o principal parceiro comercial do México. As importações originárias 

daquele país representam mais de 40% das compras mexicanas. Em seguida, a China é o 

segundo fornecedor nos últimos anos e em 2017, alcançou 18% de participação.  

As importações originárias dos vizinhos do continente americano representaram 52% do 

total das compras mexicanas em 2017. A América do Norte representou 49% e os vizinhos 

da ALADI, representam 2,6%. Já os vendedores asiáticos, supriram 35% da demanda 

mexicana em 2017. 

 

3.3 Composição segundo grupos de produtos 
 

 

Exportações 

 

O México é, essencialmente, um país exportador de produtos manufaturados. Em 2017, 

automóveis de passeio, veículos para transporte de mercadorias e partes e acessórios de 

veículos representaram 23% do total das vendas. As vendas da indústria automobilística 

cresceram 6% nos últimos cinco anos. O México possui 7% da fatia de mercado mundial de 

automóveis, tornando o país como quarto principal exportador em 2017.  

 

Outras indústrias importantes da pauta exportadora são alimentos e bebidas, mineração e 

indústria plástica.  

Importações 

 

Dentro das importações mexicanas, da indústria manufatureira, destacam-se as importações 

do segmento de produtos metálicos, máquinas e equipamentos, com 62% das importações 

totais, principalmente de insumos para fabricar outros bens manufaturados.  

O principal segmento da indústria de produtos metálicos, máquinas e equipamentos 

demandante de importações é o eletroeletrônico (44%), máquinas e equipamentos para as 

diversas indústrias (26%) e insumos da indústria automotiva (21%).  
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Automóveis de passageiros 41,69 10,2%

Partes e acessórios de veículos automóveis 26,90 6,6%

Veículos para transporte de mercadorias 24,56 6,0%

Computadores e suas unidades 23,30 5,7%

Óleos de petróleo em bruto 19,93 4,9%

Aparelhos para telefonia 19,56 4,8%

Monitores e projetores 13,25 3,2%

Fios, cabos e outros condutores elétricos 11,26 2,7%

Instrumentos e aparelhos para medicina, odontologia e 

veterinária
7,14 1,7%

Tratores 6,71 1,6%

  

Subtotal 194,29 47,5%

Outros 215,16 52,5%

Total 409,45 100,0%

10 principais grupos de produtos exportados

Composição das exportações do México (SH4)

US$ bilhões

Grupos de Produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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Partes e acessórios de veículos automóveis 86,00 20,5%

Óleos de petróleo refinado 71,00 16,9%

Circuitos eletrônicos integrados 16,39 3,9%

Aparelhos para telefonia 13,45 3,2%

Automóveis de passageiros 11,51 2,7%

Computadores  suas unidades 9,39 2,2%

Gás de petróleo 8,34 2,0%

Interruptores, comutadores, relés e semelhantes 6,08 1,4%

Partes e acessórios de computadores, máquinas de 

escrever ou calcular 
6,04 1,4%

Fios, cabos e outros condutores elétricos 5,16 1,2%

Subtotal 233,36 55,5%

Outros 187,01 44,5%

Total 420,37 100,0%

10 principais grupos de produtos importados

Composição das importações do México (SH4)

US$ bilhões

Grupos de produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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4. RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-MÉXICO 
 

4.1 Evolução recente 

 

O comércio bilateral no período 2000-2017 caracterizou-se pelo crescimento moderado das 

exportações brasileiras ao México, atingindo seu ápice em 2017 com US$ 4,5 bilhões. As 

importações brasileiras originárias do México apresentam-se estáveis desde 2010, com leve 

queda em 2014. Em 2017 atingiu US$ 4,2 bilhões. Como resultado, o saldo comercial 

brasileiro com México manteve-se superavitário nos últimos dois anos, após crescentes 

déficits desde 2009. O México foi o 7º parceiro comercial brasileiro em 2017, 

representando 2,38% do total comercializado.  

O superávit brasileiro foi resultado de um aumento de 18,4% das exportações brasileiras e 

de 20,1% das exportações mexicanas ao Brasil.  

 

 

 

 

 

 

2017 / 2018 Exportações brasileiras Importações brasileiras Corrente de comércio Saldo

2017 (jan-mai) 1.762 1.531 3.293 231

2018 (jan-mai) 1.766 1.987 3.753 -221

0,2% 29,8% 14,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Junho de 2018.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente (X+M) 2.467 2.567 2.926 3.280 4.662 4.917 5.769 6.240 7.407 5.459 7.574 9.091 10.078 10.025 9.033 7.966 7.341 8.752

Exportações brasileiras (X) 1.713 1.871 2.346 2.747 3.958 4.074 4.458 4.260 4.281 2.676 3.715 3.960 4.003 4.230 3.670 3.588 3.813 4.514

Importações brasileiras (M) 754 695 580 533 704 844 1.310 1.979 3.125 2.784 3.859 5.131 6.075 5.795 5.363 4.378 3.528 4.238

Saldo (X-M) 958 1.176 1.765 2.214 3.254 3.230 3.148 2.281 1.156 -108 -143 -1.171 -2.072 -1.564 -1.693 -790 285 276
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Junho de 2018.

Importações

Exportações e importações brasileiras por fator agregado

2017

Exportações

Básicos
11,5%

Semimanufaturados
13,0%

Manufaturados
75,6%

Básicos
1,4%

Semimanufaturados
3,7%

Manufaturados
95,0%
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Importância do País no Comercio Exterior Brasileiro 

 

Em 2014, o México figurava como o 14º mercado de destino das exportações do Brasil, 

chegando em 2017 à 9ª posição, superando a países como Itália ou Coreia do Sul.  

Em contrapartida, em 2014, o México foi o 11º país de origem das importações brasileiras e 

passou a ser o 6º em 2017, superando países como Espanha, França ou Índia. 

O México torna-se, portanto, um mercado cada vez mais importante para o Brasil entre os 

países da ALADI: em 2011, os mexicanos compravam 7,9% das exportações brasileiras à 

região; em 2017, já compravam 11,1%. Segundo a OMC, Brasil é o 5º maior fornecedor do 

México de produtos industrializados.  

Do lado mexicano, o Brasil é o 7º destino das vendas mexicanas (0,9% da fatia de mercado) 

e o 11º fornecedor (1,3% da fatia de mercado) 

 

 

4.2 Composição do intercâmbio comercial bilateral 
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Automóveis de passageiros 281 7,8% 288 7,6% 488 10,8%

Semimanufaturados de ferro ou aço 62 1,7% 75 2,0% 271 6,0%

Veículos para transporte de 

mercadorias
262 7,3% 261 6,8% 247 5,5%

Carnes de frango 54 1,5% 111 2,9% 196 4,4%

Partes e acessórios de veículos 

automóveis
169 4,7% 156 4,1% 167 3,7%

Partes de motores 128 3,6% 96 2,5% 122 2,7%

Pneus novos de borracha 85 2,4% 103 2,7% 112 2,5%

Madeira serrada e polida 49 1,4% 77 2,0% 103 2,3%

Soja em grãos 0 0,0% 46 1,2% 96 2,1%

Milho 51 1,4% 0 0,0% 90 2,0%

Subtotal 1.140 31,8% 1.214 31,8% 1.892 41,9%

Outros 2.448 68,2% 2.600 68,2% 2.622 58,1%

Total 3.588 100,0% 3.813 100,0% 4.514 100,0%

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2018.

Composição das exportações brasileiras para o México (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Automóveis de passageiros

Semimanufaturados de ferro ou aço

Veículos para transporte de mercadorias

Carnes de frango

Partes e acessórios de veículos automóveis

Partes de motores

Pneus novos de borracha

Madeira serrada e polida

Soja em grãos

Milho
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Automóveis de passageiros 998 22,8% 594 16,8% 665 15,7%

Partes e acessórios de veículos 

automóveis
492 11,2% 472 13,4% 617 14,6%

Ácidos para a indústria têxtil 189 4,3% 201 5,7% 185 4,4%

Aparelhos para telefonia 147 3,3% 121 3,4% 149 3,5%

Veículos para transporte de 

mercadorias
7 0,2% 21 0,6% 112 2,7%

Instrumentos e aparelhos para 

regulação ou controlo, automáticos
87 2,0% 105 3,0% 111 2,6%

Aparelhos elétricos de iluminação ou 

de sinalização para automóveis
57 1,3% 54 1,5% 107 2,5%

Computadores e suas unidades 104 2,4% 108 3,1% 98 2,3%

Motores de explosão 18 0,4% 24 0,7% 97 2,3%

Corantes inorgânicos utilizados como 

luminóforos
55 1,3% 46 1,3% 89 2,1%

Subtotal 2.153 49,2% 1.746 49,5% 2.231 52,6%

Outros 2.225 50,8% 1.782 50,5% 2.007 47,4%

Total 4.378 100,0% 3.528 100,0% 4.238 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2018.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017

Composição das importações brasileiras originárias do México (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Automóveis de passageiros

Partes e acessórios de veículos automóveis

Ácidos para a indústria têxtil

Aparelhos para telefonia

Veículos para transporte de mercadorias

Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo,…

Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização para…

Computadores e suas unidades

Motores de explosão

Corantes inorgânicos utilizados como luminóforos
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4.3 Investimentos bilaterais 

 

Investimentos brasileiros no México 

 

Os investimentos representam exemplo de êxito nas relações bilaterais. O Brasil continua a 

ser o maior investidor no México entre os países da ALADI. Segundo dados da Secretaria 

de Economia (SE), em dezembro de 2016 havia, no México, aproximadamente 682 

empresas com capital brasileiro e os investimentos brasileiros acumulados durante o 

período 2000-2016 foram da ordem de US$ 4,299 bilhões. 

  

Segundo a SE mexicana, os investimentos brasileiros no México concentram-se na 

indústria manufatureira (76%), agronegócios (9%), comércio (5%) e serviços financeiros 

(4%).  

 

IED brasileira no México (acumulada - por setores) 

 

                                         Fonte: Secretaria de Economia 

 

Com vistas a incentivar os investimentos bilaterais, em maio de 2015, Brasil e México 

assinaram o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos.  O instrumento cria um 

marco jurídico favorável para promover os futuros fluxos de investimentos recíprocos. 

Atualmente, o maior investimento brasileiro – e o maior realizado no setor petroquímico 

nos últimos 20 anos no país - pertence ao Grupo Braskem – Idesa, para a construção de um 

complexo petroquímico (Etileno XXI) no valor de US$ 5,1 bilhões. A planta iniciou 

operações em março de 2016 e a Braskem prevê produzir uma tonelada de polietileno por 

ano. 
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Investimentos mexicanos no Brasil 

 

O Brasil tem sido um dos países que mais recebem capitais produtivos mexicanos. De 

acordo com o BCB, os investimentos no setor de telecomunicações, estimados em US$ 10 

bilhões, representam 80,6% dos investimentos mexicanos no Brasil, enquanto os 

investimentos na indústria manufatureira, estimados em US$ 2,19 bilhões, corresponderiam 

a 17% dos investimentos. 

Ainda que os investimentos mexicanos no Brasil sejam apenas 2,1% dos investimentos 

totais do país, o México é o maior investidor no Brasil entre os países da América Latina, 

superando a Argentina (US$ 1,525 bilhões), o Uruguai (US$ 4,045 bilhões) e o Chile (US$ 

4,717 bilhões).  

4.4 Principais acordos econômicos com Brasil 

 

O comércio Brasil - México beneficia-se, principalmente, de três acordos comerciais e um 

acordo para evitar a dupla tributação: 

i. O Acordo de Complementação Econômica No. 53 (ACE-53); 

ii. O Acordo de Complementação Econômica No. 55 (ACE-55);  

iii. O Acordo da Preferência Tarifária Regional No. 4 (APTR-4);  

iv. Acordo para Evitar a Dupla Tributação.  

Acordo de Complementação No. 53 

 

O Acordo de Complementação Econômica No. 53 (ACE-53) cobre 796 linhas tarifárias, 

das quais 55% têm margem de preferência de entre 30% e 100%. Tendo em conta o 

reduzido impacto do acordo sobre o comércio entre Brasil e México (cerca de 10% do fluxo 

total nos últimos anos), em 2015 foram retomadas as negociações para a ampliação de sua 

abrangência.  

A partir da visita presidencial de maio de 2015, decidiu-se aprofundar a liberalização 

vigente e ampliar sua cobertura e incluir outros temas de interesse, como serviços, 

comércio eletrônico, compras governamentais, facilitação de comércio, medidas sanitárias e 

fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, propriedade intelectual e coerência 

regulatória. Espera-se, portanto, que a conclusão das negociações tenha um impacto 

significativo na corrente de comércio bilateral. 

Para conhecer a lista de produtos com preferência comercial no ACE-53, consulte:  

http://www.mdic.gov.br/arquivos/ace53anexo1.pdf 

 

Acordo de Complementação Econômica No. 55 

 

O comércio bilateral automotivo é regido pelo Apêndice II do Acordo de Complementação 

Econômica No. 55 (ACE-55), internalizado, no Brasil, mediante Decreto nº 4.458, de 

05.11.2002. Compreende:  

i. Automóveis; 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/ace53anexo1.pdf


50 

 

ii. Veículos com peso bruto total de até 8.845 kg; 

iii. Tratores agrícolas, colheitadeiras, máquinas agrícolas autopropulsionadas e 

máquinas rodoviárias autopropulsionadas; 

Autopeças para os produtos automotivos listados nas alíneas anteriores, inclusive as 

destinadas ao mercado de reposição. 

 

Acordo da Preferência Tarifária Regional No. 4 

 

O Brasil participa de alguns acordos para facilitação do comércio pela redução de tarifas de 

importação, sendo a maioria deles na América Latina e de preferências tarifárias. O acordo 

envolvendo o maior número de Estados-partes celebrado pelo Brasil é o APTR 04 – Acordo 

de Preferência Tarifária Regional 04, celebrado no âmbito da Aladi – Associação Latino-

Americana de Integração pelos 12 Países-Membros. 

As reduções concedidas pelo APTR 04 variam de acordo com o grau de desenvolvimento 

do país exportador. É concedida preferência tarifária maior para mercadoria importada dos 

países considerados de menor desenvolvimento econômico e menor para os países de maior 

desenvolvimento. As preferências, que variam de 6% a 48%, reduzem o percentual dos 

direitos aduaneiros e encargos de efeitos equivalentes, sejam de caráter fiscal, monetário, 

cambial ou de outra natureza, que incidam sobre as importações
7
. 

Há condições consideradas sine qua non para que o beneficiário usufrua do benefício: 

 Necessidade de a mercadoria ser considerada originária do país exportador, 

conforme a regra de origem aplicável, que deve ser confirmada; 

 Necessidade da apresentação de Certificado de Origem comprovando a origem da 

mercadoria, respeitadas as características definidas no acordo; e 

 Necessidade de que, além da origem, a procedência da mercadoria também seja 

daquele país
8
. 

O acordo APTR-4 está vigente desde 1984 e outorga uma preferência comercial de 20% 

sobre o imposto ad-valorem aos produtos não incluídos na lista de exceções. Este acordo é 

o mais abrangente.  

Acordo Brasil-México para evitar a dupla tributação 

 

Em 17.4.2006, foi publicado o Decreto Legislativo nº 58, de 2006, aprovando o texto da 

Convenção entre Brasil e México destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão 

fiscal em relação aos impostos sobre a renda. O Tratado foi promulgado, no Brasil, por 

meio do Decreto nº 6.000, de 26 de dezembro de 2006. A Portaria MF nº 38, de 21 de 

                                                           
7
 A preferência tarifária consiste na redução no Imposto de Importação em determinados percentuais, por exemplo, uma 

mercadoria tem I.I. de 15% e preferência tarifária de 20%. Isso significa que o Imposto de Importação será reduzido em 
20%, ou seja, em três pontos percentuais, pagando-se um imposto de 12% na sua entrada ao México. 
8
 É permitida a utilização da preferência tarifária quando a mercadoria tenha origem e procedência de um País-Membro, 

ainda que ocorra a intermediação comercial de um terceiro país, numa operação denominada triangular, na qual o que 
se movimenta fora do bloco são os documentos relativos à operação internacional. 
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fevereiro de 2007, estabeleceu os métodos de aplicação do Tratado.  Os Atos Declaratórios 

Interpretativos SRF nº 1, de 1º de março de 2007, e RFB nº 22, de 1º de fevereiro de 2008, 

fazem precisões adicionais sobre a interpretação e aplicação do tratado.  

Este acordo permite, às empresas com operações no Brasil e no México, evitar a dupla 

tributação do imposto sobre a renda. 

Como saber se meus produtos têm preferências comerciais no mercado 

mexicano? 

Consulte o Sistema de Consultas sobre Tarifas, Regras de Origem e Serviços dos 

Acordos Comerciais Brasileiros (CAPTA) no site http://capta.mdic.gov.br/  

Mande um correio eletrônico ao Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil 

na Cidade do México: secom.mexico@itamaraty.gov.br  

 

4.5 Linhas de crédito de bancos brasileiros 

 

Apesar de o Banco do Brasil contar com escritório de representação no México, não realiza 

operações com o público. Recomenda-se às empresas brasileiras entrarem em contato 

diretamente com o do BNDES
9
 no Brasil para utilização dos programas de créditos 

disponíveis. 

Para expandir a capacidade exportadora das empresas brasileiras, o BNDES atua em duas 

frentes: apoiando a produção de bens e serviços destinados ao mercado externo (pré-

embarque) e financiando a comercialização desses produtos no exterior (pós-embarque). 

Para concorrer em condições de igualdade com os estrangeiros, os exportadores brasileiros 

podem obter condições de financiamento compatíveis com as oferecidas no mercado 

internacional. Todos os recursos são desembolsados no Brasil, em reais, para os 

exportadores brasileiros, tanto na modalidade pré-embarque como na pós-embarque. 

O BNDES conta com os seguintes programas de apoio ao exportador brasileiro:  

 Financiamento à comercialização de bens brasileiros no exterior, por meio de 

bancos estrangeiros (BNDES Exim Automático): 

 Financiamento à produção de bens para exportação (BNDES Exim Pré-embarque); 

 Financiamento a empresas inovadoras para exportação de bens de capital, bens de 

consumo e serviços de tecnologia da informação (TI) desenvolvidos no Brasil 

(BNDES Exim Pré-embarque Empresa Inovadora) e 

 Financiamento à exportação bens, efetuada por intermédio de uma empresa âncora 

(BNDES Exim Pré-embarque Empresa Âncora): 

                                                           
9 As informações apresentadas neste apartado são apenas uma lista dos programas do BNDES para apoiar aos 

exportadores brasileiros. Para fazer uso desses programas, sugere-se consulta o site: 

http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home ou contara diretamente ao Banco no Brasil.  

http://capta.mdic.gov.br/
mailto:secom.mexico@itamaraty.gov.br
http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home
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 Financiamento à exportação de aeronaves e motores aeronáuticos civis, bem como 

serviços associados (BNDES Exim Pós-embarque Aeronaves); 

 Financiamento à exportação de bens nacionais e serviços associados (BNDES Exim 

Pós-embarque Bens) e 

 Financiamento à exportação de serviços nacionais, incluindo os bens de fabricação 

nacional a serem utilizados e/ou incorporados ao empreendimento (BNDES Exim 

Pós-embarque Serviços). 
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5. ACESSO AO MERCADO 
 

5.1. Sistema tarifário 

 

Classificação de Mercadorias 

 

A nomenclatura alfandegária utilizada no México, tanto para o registro de operações de 

comércio exterior, quanto para a elaboração das estatísticas, é a Tarifa do Imposto Geral de 

Importação e Exportação (TIGIE), integrada por 12.275 linhas tarifárias e baseada no 

Sistema Harmonizado (SH). Em geral, o México aplica tarifas ad valorem
10

, com exceção 

de apenas 59 linhas tarifárias, dentre as quais 15 estão sujeitas a tarifas específicas
11

 e 44, 

relativas ao açúcar e seus derivados, têm tarifas compostas
12

.  

São livres de importação 11.364 posições; estão controladas 1.112 e proibidas 22 posições 

tarifárias. 

 

Para administrar as importações, o México conta com os seguintes instrumentos:  

a) Tarifas de importação: no México, a criação, eliminação ou modificação de tarifas de 

importação é faculdade do Poder Executivo Federal. As importações estão sujeitas a 

direitos “ad-valorem”, específicos ou mistos. O México mantém tarifas sazonais para 

alguns produtos agrícolas, como a soja. As tarifas mexicanas podem ser consultadas na 

internet por meio do Sistema de Informação Tarifária Via Internet (SIAVI) no site 

http://www.economia-snci.gob.mx/; 

b) Normas técnicas: de modo geral, são exigidas tanto para produtos importados quanto 

para produtos fabricados localmente e podem ser consultadas no site da Direção Geral de 

Normas da Secretaria de Economia: http://www.economia-noms.gob.mx; 

c) Quotas tarifárias: são concedidas a países específicos e aplicáveis principalmente na 

importação de produtos do setor agropecuário; 

d) Licenças de importação: aplicáveis, principalmente, na importação de petroquímicos e 

bens usados;  

e) Medidas sanitárias e fitossanitárias: aplicáveis, sobretudo, na importação de produtos 

agrícolas de origem vegetal e animal; 

f) Direitos compensatórios e/ou antidumping: atualmente estão vigentes 69 direitos 

compensatórios que afetam, sobretudo, as importações dos setores siderúrgico, químico e 

produtos industriais diversos. Ao todo, estão cobertos por essas medidas 45 produtos de 18 

países.  

g) Reservas de mercado para produtores nacionais: estão associadas às compras 

governamentais.  

                                                           
10 Tarifa cobrada em bases percentuais sobre o valor da mercadoria. Por exemplo, uma tarifa de 5% significa que o 

imposto de importação equivale a 5% do valor estimado da mercadoria. 
11 Tarifa fixada em termos de encargos monetários específicos por unidade ou quantidade do bem importado. Por 

exemplo, US$100,00 por tonelada métrica de determinado bem. 
12 Em português se chama “tarifa mista”. Trata-se de uma tarifa que combina tarifas ad valorem e específicas. 

http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.economia-noms.gob.mx/
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Estrutura Tarifária  

Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, a média ponderada geral do imposto 

de importação aplicada pelo México é de 4,7%, sendo de 23,6% para os produtos do setor 

agropecuário e 3,3% para os produtos industriais.  

Outras taxas e gravames à importação 

Outras taxas e gravames que podem ser gerados pela importação de mercadorias ao México 

são as seguintes:  

a) Imposto Geral de Importação (IGI);  

b) Imposto sobre o Valor Agregado (IVA); 

c) Imposto Especial sobre Produção e Serviços (IEPS); 

d) Direito de Tramite Aduaneiro (DTA); e 

e) Direito De Armazenagem. 

Imposto Geral de Importação (IGI) 

O Imposto Geral de Importação pode ser:  

 Ad-valorem: quando expressados como percentual do valor da mercadoria na 

alfândega; 

 Específico: quando expressados em termos monetários por unidade de medida (ex. 

US$ por quilo); 

 Mistos: quando se tratar de uma combinação dos dois anteriores.  

O imposto a pagar vai depender da posição tarifária da mercadoria ou das preferências 

previstas em algum tratado comercial. A tarifa mexicana pode ser acessada por meio de 

duas bases de dados na internet:  

i. O sistema SIAVI – Sistema de Informação Tarifária Via Internet 

(http://187.191.71.239/) da Secretaria de Economia do México, que contém 

informação sobre barreiras tarifárias e não tarifárias, estatísticas de importação e 

Acordos de Livre Comércio.  

ii. O Sistema Integral de Informação de Comércio Exterior da Confederação dos 

Despachantes Aduaneiros do México, SIICEX – CAAREM, (http://www.siicex-

caaarem.org.mx/), que proporciona informações sobre barreiras tarifárias e não 

tarifárias, bem como do tratamento dos produtos nos diversos acordos comerciais 

Assinados Pelo México.  

Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) 

O IVA consiste numa taxa de 16%. Para calcular o imposto do IVA, no caso das 

importações de bens (tangíveis), considerar-se-á o valor utilizado para fins do cálculo do 

Imposto Geral de Importação, adicionando o montante deste imposto e das outras 

contribuições pagas pela importação. O IVA é pago ao final do processo e não pode ser 

considerado como parte do valor da mercadoria.  

http://187.191.71.239/
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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5.2 Regulamentação das atividades de comércio exterior 

 

A Secretaria da Fazenda é o órgão encarregado de regular as operações de comércio 

exterior. Por meio do Serviço de Administração Tributaria (SAT), a Secretaria da Fazenda 

cobras as taxas e impostos decorrentes da importação e verifica o cumprimento das 

barreiras não tarifárias antes de liberar a mercadoria no final do desembaraço aduaneiro. 

 

Importações Incentivadas 

O país conta com dois programas que permitem a importação de insumos, máquinas e 

equipamentos livres de impostos de importação:  

a) O programa IMMEX (indústria manufatureira, maquiladora e de serviços de exportação); 

e 

b) Programas Setoriais (PROSEC).  

Para mais informações sobre o Programa IMMEX, consulte: 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/siicex-transparencia-immex  

 

Licenciamento de Importações 

Atualmente, o México aplica tanto licenças automáticas (avisos automáticos), quanto 

licenças não automáticas (permissões prévias).  

As licenças automáticas especificam o regime de importação, o valor, a quantidade da 

mercadoria a ser importada, bem como o período de vigência. Os períodos de vigência 

podem ser desde 60 dias a quatro meses, de acordo com o produto, e não são transferíveis. 

A alfândega pode autorizar uma ou mais prorrogações automáticas da licença de 

importação original. As prorrogações podem ser de 30 dias, caso a mercadoria seja 

transportada por via marítima, ou sete dias, nos outros casos.  

As licenças não automáticas (ou permissões prévias) têm como finalidade regular o 

comércio de produtos específicos, não limitar a quantidade nem o valor das importações. 

Por norma geral, são aplicadas a produtos originários de todos os países, exceto quando o 

tema já esteja negociado em acordos comerciais. Esse tipo de licença é requerido para 

importar produtos ao abrigo dos programas PROSEC ou IMMEX. 

A Secretaria de Economia é a entidade responsável pela emissão da maioria das licenças 

não automáticas, ainda que, em alguns casos, as licenças podem ser emitidas por outras 

Secretarias.  

Quotas 

O México aplica quotas
13

 do tipo OMC e também contingentes unilaterais e preferenciais. 

No âmbito da OMC, aplica contingentes a 72 linhas tarifárias: leite em pó, queijo, café, 

                                                           
13 Trata-se de volume ou montante das importações de um produto determinado que um país comprometa a aceitar em seu 

mercado, como parte dos compromissos de acesso mínimo ou acesso corrente, sem aplicar medidas restritivas ao acesso 
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carnes e miudezas comestíveis, gorduras animais, batatas, feijão, trigo, batata, milho, 

açúcar e seus derivados.  

O México mantém também contingentes negociados em vários acordos comerciais 

específicos com a Argentina (105 linhas), Brasil (38 linhas), Colômbia (28 linhas), Costa 

Rica (18 linhas), Cuba (97 linhas), El Salvador (13 linhas), Guatemala (15 linhas), 

Honduras (12 linhas), Israel (21 linhas), Japão (42 linhas), Nicarágua (11 linhas), Peru (50 

linhas), Uruguai (33 linhas) e a União Europeia (4 linhas).  

Importações Proibidas 

A lista de produtos cuja importação ao México está proibida inclui 22 linhas tarifárias e 

engloba principalmente drogas e produtos químicos que podem ser utilizados para a 

fabricação de drogas sintéticas. 

Segundo o site do Serviço de Administração Tributária (SAT)
14

 os gêneros de mercadorias 

proibidas de importar são: 

 Narcóticos; 

 Peixes vivos predadores de qualquer tamanho; 

 Imagens de qualquer tipo que representam a infância de maneira humilhante ou 

ridícula, ou em atitudes de incitação à violência ou destruição; 

 Vestuário e calçados usados, que não fazem parte de sua bagagem pessoal; 

 Armas e munições. 

Medidas “Antidumping” e Direitos Compensatórios 

O órgão de Defesa Comercial do México é a Unidade de Práticas Comerciais Internacionais 

da Secretaria da Economia (UPCI-SE). Em junho de 2017, o México tinha 67 direitos 

compensatórios vigentes, 64 por práticas de dumping e três por subvenções. O país mais 

afetado pelo sistema mexicano de Defesa Comercial é a China (45% das medidas). Os 

produtos penalizados com quotas compensatórias pertencem, principalmente, ao setor de 

“metais básicos e suas manufaturas" (63%).  

Medidas antidumping afetam as exportações brasileiras ao México de:  

1. Papel Bond cortado (TIGIE 4802.56.01 e 4823.90.99): direito antidumping 

definitivo de 37,78%;  

2. Vergalhões de aço (TIGIE: 7214.20.01): direito compensatório definitivo de 

57.69%. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
desse produto. Os Contingentes ou Quotas de importação são considerados barreiras não tarifárias quando não fazem parte 

de um acordo específico de acesso ao mercado no âmbito de um acordo comercial multilateral ou bilateral. 
14 Informação pode ser consultada no site: 

 http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_no_ingresa_Mexico.aspx  

http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_no_ingresa_Mexico.aspx
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Importações Via Postal 

Em geral, o correio é pouco utilizado em operações de comércio exterior. Os diferentes 

serviços oferecidos pelo Serviço Postal Mexicano (SEPOMEX) estão detalhados no site: 

http://www.sepomex.gob.mx/Servicios/Empresariales/Paginas/empresariales.aspx  

 

O valor das mercadorias importadas via postal não pode exceder US$ 1.000 e estão a cargo 

do Serviço Postal Mexicano (SEPOMEX), que avisará à autoridade aduaneira dos envios 

postais com mercadorias importadas. A autoridade aduaneira é a única encarregada de 

determinar as contribuições relacionadas com a importação via postal, abrindo os pacotes e 

revisando a documentação.  

Amostras, Catálogos e Material Publicitário 

As importações de amostras podem ser realizadas em regime temporário ou definitivo 

dependendo das necessidades da empresa. Em todos os casos, é necessário apresentar 

Declaração de Importação (“Pedimento”) e utilizar os serviços de um Despachante 

Aduaneiro.  

As amostras estão isentas do pagamento de impostos de importação. Entretanto, na prática, 

as amostras somente podem ingressar no México através de uma operação de importação 

normal.  

Para que um produto seja considerado amostra, ele deve cumprir com pelo menos um dos 

seguintes requisitos:  

a) que seu valor unitário não seja superior a US$ 1.00; 

b) que os produtos estejam marcados, quebrados, perfurados ou tratados de uma 

maneira que não seja possível a sua comercialização ou para qualquer outro uso que 

não seja de amostras. A marca poderá ser feita com tinta claramente visível, legível 

e permanente; 

c) que não estejam contidos em embalagens para sua comercialização; e 

d) que por sua quantidade, peso, volume e outras condições, indique que apenas pode 

servir como amostra. 

Em todos os casos são exigidos: documentação comercial, bancária, consular ou aduaneira 

que possa comprovar que se trata de amostras sem valor comercial. 

Regulamentação específica 

 

Normas Técnicas 

 

Todos os produtos (nacionais ou importados) devem cumprir com os regulamentos técnicos 

correspondentes. Para importar um produto sujeito ao cumprimento de uma Norma Oficial 

Mexicana (NOM) deve-se contar com “Certificado NOM” expedido pela dependência 

competente do governo ou por um organismo de certificação credenciado. O referido 

certificado deverá acompanhar (em original e cópia) a Declaração de Importação.  

http://www.sepomex.gob.mx/Servicios/Empresariales/Paginas/empresariales.aspx
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Para obter um Certificado NOM, o importador deve enviar amostras ao laboratório 

credenciado e, caso seja comprovado que o produto está de acordo com a NOM, o órgão 

responsável ou o organismo privado de certificação credenciado expede o certificado em 

nome do importador.  

Medidas Sanitárias, Fitossanitárias e Zoosanitárias 

Os produtos para consumo humano, vegetais ou animais, medicamentos, cosméticos, entre 

outros, estão sujeitos ao cumprimento de medidas sanitárias.  

Os órgãos encarregados do sistema sanitário mexicano são:  

i. Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar da Secretaria 

de Agricultura (SENASICA 

ii. Comissão Federal para a Proteção Contra Riscos Sanitários da Secretaria de Saúde 

(COFEPRIS); 

iii. Secretaria do Meio Ambiente (SEMARNAT); 

iv. Comissão Intersecretarial de Biossegurança e Organismos Geneticamente 

Modificados (CIBIOGEM).  

O certificado para importar mercadorias como vegetais, animais ou peixes, tem vigência de 

oito dias após sua emissão e cobrem a movimentação do produto pelo território nacional até 

seu destino final. Em caso de praga ou doença que represente perigo para a sanidade dos 

vegetais, animais ou peixes, a autoridade pode revogar os certificados concedidos e tomar 

outras medidas de segurança.  

 Certificados para importar 

Produtos Órgão Documento Link de ajuda 

Produtos de origem 

vegetal 

SENASICA Certificado Fitossanitário 

para Importação 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/  

Produtos de origem 

animal 

SENASICA Certificado Zoosanitário 

para a Importação 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/m

oduloConsulta.jsf  

Produtos que possam 

representar risco para a 

sanidade aquícola e da 

pesca 

SENASICA Certificado de Sanidade 

Aquícola para a 

Importação 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcra/ 

Espécies animais e 

produtos florestais 

SEMARNAT-

PROFEPA 

Registro de verificação http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/

555/1/mx/sistema_institucional_del_registr

o_de_verificacion_sirev.html  

Produtos que possam 

representar riscos para 

a saúde humana 

SECRETARIA 

DA SAÚDE -  

COFEPRIS 

Licença Sanitária Prévio 

de Importação  

Equipamentos e insumos médicos: 

http://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-

sanitario-de-importacion-de-dispositivos-

medicos-para-uso-personal/COFEPRIS702 

Alimentos: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso

-sanitario-previo-de-importacion-de-

productos/COFEPRIS660 

 

Organismos 

Geneticamente 

Modificados 

SAGARPA ou 

SEMARNAT 

Certificado de 

Autorização 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/autoriza

cion-de-organismos-geneticamente-

modificados/COFEPRIS4116  

 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcra/
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/555/1/mx/sistema_institucional_del_registro_de_verificacion_sirev.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/555/1/mx/sistema_institucional_del_registro_de_verificacion_sirev.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/555/1/mx/sistema_institucional_del_registro_de_verificacion_sirev.html
http://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-de-importacion-de-dispositivos-medicos-para-uso-personal/COFEPRIS702
http://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-de-importacion-de-dispositivos-medicos-para-uso-personal/COFEPRIS702
http://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-de-importacion-de-dispositivos-medicos-para-uso-personal/COFEPRIS702
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-previo-de-importacion-de-productos/COFEPRIS660
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-previo-de-importacion-de-productos/COFEPRIS660
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-previo-de-importacion-de-productos/COFEPRIS660
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-organismos-geneticamente-modificados/COFEPRIS4116
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-organismos-geneticamente-modificados/COFEPRIS4116
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-organismos-geneticamente-modificados/COFEPRIS4116
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O México não possui acordos bilaterais assinados com o Brasil em matéria de saúde animal 

e vegetal para facilitar o comércio de determinados produtos e assegurar a uniformidade de 

procedimentos na matéria.  

Embalagem e Rotulagem 

Praticamente todos os produtos nacionais ou importados destinados para venda no México 

devem ter rótulos em espanhol indicando a informação do produto, guia do usuário e 

garantias. Esta disposição não se aplica para produtos que tenham normas específicas de 

rotulagem ou produtos que, por sua natureza, não possam exibir rótulos: produtos “a 

granel”, animais vivos, livros e outras publicações, peças de reposição e outras 

determinadas pela autoridade. 

O importador é responsável pelo cumprimento das NOMs. Geralmente, o importador não 

precisa demostrar que as informações constantes nos rótulos tenham sido verificadas, 

exceto nos casos de produtos de alto risco sanitário, fitossanitário, zoosanitário ou para a 

saúde, segurança ou proteção do consumidor.  

 

Como saber quais são as Normas Técnicas que eu devo cumprir para exportar ao México? 

Consulte o Catalogo das Normas Oficiais Mexicanas, no site: 

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do  

 

 

Marcas e Patentes 

O Instituto Mexicano da Propriedade Industrial
15

 (IMPI) é a entidade responsável pelo 

registro de marcas e patentes no México. O IMPI conta com sistema para registrar marcas 

on line, que pode ser acessado no site: https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2 

Os documentos básicos para apresentar solicitações de registro de marcas e patentes junto 

ao IMPI são:  

a) Formulário devidamente preenchido e assinado;  

b) Comprovante de pagamento da tarifa; 

c) Descrição da invenção em três vias;  

d) Reivindicações em três vias; 

e) Resumo da descrição da invenção em três vias;  

f) Desenho(s) técnico(s) em três vias.  

Com vistas a obter proteção em vários países, os interessados podem fazer uma solicitação 

no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). O IMPI é o escritório 

receptor de solicitações no México. 

                                                           
15

 http://www.gob.mx/impi  

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2
http://www.gob.mx/impi
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Procedimento para registrar uma marca no México 

O registro de uma marca no México pode ser realizado on line, seguindo os seguintes 

passos:  

Visite o portal de registro de marca por meio do site do IMPI http://www.gob.mx/impi ou 

diretamente no link: https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2 

1. Cadastre-se no site para obter nome de usuário e senha; 

2. Preencha o formulário. Para o caso das marcas inominadas, tridimensionais ou 

mistas, o arquivo para o desenho deve estar em formato GIF e não pesar mais do 

que 100 KB. Os documentos anexos, como procurações (“cartas poder”), regras de 

uso e ata constitutiva devem estar em formato PDF;  

3. Pagar os Direitos. Pode ser realizado por meio de transferência eletrônica utilizando 

os serviços do Portal de Pagamentos e Serviços Eletrônicos (PASE) 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/. O usuário precisa ter conta bancária e estar 

habilitado para fazer transferências. Os bancos que contam com este serviço no 

México são: Banamex, Bancomer, Santander e Socotiabank. Pode-se também 

realizar o pagamento diretamente no balcão do banco, levando impresso o 

documento com a “linha de captura”; 

4. O usuário precisa contar com Assinatura Eletrônica Avançada (FIEL) própria da 

pessoa que irá fazer o trâmite, independentemente de que a marca seja registrada a 

nome de uma empresa; 

5. Deve ingressar periodicamente no sistema de registro de marcas on line para 

consultar as notificações; 

6. Caso tudo esteja correto, receberá notificação de Título de Registro de Marca.  

Regime cambial 

 

Desde 1994, o México adota um regime cambial de livre flutuação. Não existe controle do 

câmbio nem a necessidade de realizar gestões especiais junto à autoridade mexicana para 

realizar operações de exportação, importação ou investimentos. Porém, existem algumas 

medidas adotadas para prevenir a movimentação de recursos de procedência ilícita no 

sistema financeiro mexicano: por exemplo, a partir de certo valor, a aquisição de veículo só 

pode ser paga por meio de transferência eletrônica.  

A política cambial é responsabilidade da Comissão de Câmbio, que está integrada por 

funcionários da Secretaria de Fazenda e do Banco do México. No final de 1994, a 

Comissão concordou que a taxa de câmbio fosse determinada livremente pelas forças do 

mercado (câmbio flutuante). 

O Banco do México divulga as taxas por meio do site: http://www.banxico.org.mx/ 

Pagamento de Importações 

O procedimento mais utilizado para o pagamento das importações é a emissão de uma carta 

de crédito, mecanismo que oferece maior segurança aos exportadores e importadores. Esse 

http://www.gob.mx/impi
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
http://www.banxico.org.mx/
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instrumento tem que ser emitido por banco de primeira linha (internacional). No México, 

estão credenciados para emissão de Cartas de Crédito os seguintes bancos: Afirme, 

Banamex, BanBajio, Bancomer, Bancomext
16

, Bank of America, Bank of Tokio-Misubishi, 

Banorte, BanRegio, BBVA, CIBanco, Deutsche Bank, HSBC, Inbursa, Interacciones, 

Intercam, J.P. Morgan, Monex, Santander, Scotiabank e UBS. 

As cartas de crédito podem ser pré-pagas ou com linha de crédito. As cartas de crédito pré-

pagadas são utilizadas por empresas de recente criação, que não contam com linha de 

crédito e precisam pagar uma importação. Por meio da carta com linha de crédito, é o 

próprio banco emissor que apoia o importador. 

O valor das comissões depende de cada operação e são cobradas pela emissão da carta, por 

alterações, erros ou revisão de documentos. 

 

5.3 Documentação e formalidades 

 

Todos os importadores deverão estar cadastrados no “Padrão de Importadores” da 

Secretaria da Fazenda e contar com Cédula de Identificação Fiscal que, no México, chama-

se de Registro Federal de Contribuintes
17

 (RFC). Para importar determinadas mercadorias 

consideradas sensíveis (têxteis e calçados), exige-se inscrição no Padrão de Importadores 

de Setores Específicos (Padrón Setorial).  

O parceiro mexicano poderá solicitar ajuda do exportador brasileiro para providenciar 

alguns dos seguintes documentos:  

a) Fatura comercial; 

b) Conhecimento de embarque
18

, packing list; 

c) Certificado de Origem, etc. 

Tratando-se do cumprimento de regulações e restrições não tarifarias em matéria de saúde 

animal e vegetal, a documentação deverá ser apresentada no recinto aduaneiro. 

Conselhos práticos ao exportador brasileiro 

 

Para agilizar o desembaraço na exportação de mercadorias ao México, sugere-se ao 

exportador brasileiro:  

Fazer uma pesquisa sobre quais impostos, requisitos, normas técnicas ou licenças são 

exigidos pela autoridade mexicana ao importador. Estabelecer uma comunicação com o 

cliente (importador) mexicano para ter certeza do cumprimento de todas as formalidades;  

                                                           
16

 Banco mexicano de fomento ao comércio exterior. 
17 O Registro Federal de Contribuintes (RFC) do México equivale ao CNPJ e CPF do Brasil.  
18 Documento emitido pela empresa transportadora, ou por seu agente, que representa o contrato de transporte e o 

comprovante de entrega da mercadoria, podendo ainda, constituir prova de embarque da mesma. Este documento confere 

ao consignatário o direito à posse da mercadoria no destino e deve conter sempre nomes do embarcador e do 

consignatário, locais de embarque e destino, descrição da mercadoria, valor e forma de pagamento do frete, local e data de 

emissão, número de originais emitidos etc. Os conhecimentos de embarque mais utilizados nas formas universais de 

transporte são: Conhecimento Marítimo – Ocean Bill of Lading, Conhecimento Ferroviário – Railway Bill, Conhecimento 

Aéreo – Airway Bill, Conhecimento Rodoviário – Roadway Bill. 



62 

 

No caso dos produtos agropecuários, a autoridade mexicana é especialmente criteriosa na 

revisão documental. Embarques enviados diretamente ao México evitam a violação dos 

lacres em outro país;  

Marque e enumere cada caixa, embalagem ou envase para que possam ser identificados 

com as marcas correspondentes e os números que aparecem na Nota Fiscal; 

Adote medidas de segurança para impedir que outras pessoas possam introduzir 

mercadorias ou substâncias proibidas nos pacotes ou envases que você está exportando ao 

México;  

Ainda que estejam isentas deste requisito, marque as mercadorias com o nome do país de 

origem. 

 

Formalidades no embarque 

 

Alguns produtos podem necessitar de certificados ou documentos tanto para serem 

embarcados ao México quanto para comprovar a realização de processos antes do 

embarque dos produtos. Estas formalidades variam segundo a mercadoria. Por exemplo, os 

embarques de madeiras devem estar acompanhados de “Certificado de Fumigação” a ser 

objeto de inspeção na alfândega.  

Animais vivos, produtos de origem animal e da indústria florestal, são objetos de inspeção 

da Secretaria de Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente. Produtos florestais são 

objetos de inspeção pela Secretaria de Agricultura. Além disso, durante todo o trajeto e 

mesmo em seu lugar de armazenamento, a mercadoria poderá ser objeto de inspeção.  

5.4 Regimes Aduaneiros 

 

Todas as mercadorias que entram ou saem do México devem ser destinadas a um regime 

aduaneiro, estabelecido pelo contribuinte de acordo com o uso das mercadorias no território 

nacional ou no exterior. 

Quando uma mercadoria é apresentada na alfândega para entrar ou sair do país, o regime 

escolhido deve ser informado em um documento oficial (“Pedimento”). 

A legislação mexicana prevê seis regimes com suas respectivas variantes: 

 

1. Definitivo 

a. De importação 

b. De exportação 

2. Temporário 

a. De importação 

 Para voltar para o exterior no mesmo estado 

 Para a elaboração, transformação ou reparação 

b. De exportação 

 Para retornar ao país no mesmo estado 

 Para a fabricação, transformação ou reparação 
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3. Entreposto aduaneiro 

4. Trânsito de mercadorias 

a. Interno 

b. Internacional 

5. Elaboração, transformação ou reparação no armazém alfandegário 

6. Recinto fiscalizado estratégico. 

A alfândega mexicana 

 

Para o desembaraço das mercadorias, o México conta com 19 alfândegas na fronteira Norte 

(com os Estados Unidos), 2 alfândegas na fronteira Sul (com Guatemala e Belize), 17 

alfândegas marítimas e 11 alfândegas interiores.  

O Serviço de Administração Tributaria (SAT) determina, por meio de regras, quais aduanas 

estão habilitadas para processar quais mercadorias. Por exemplo, os calçados somente 

podem entrar ao México pelas alfândegas do Aeroporto Internacional da Cidade de México, 

Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, México, Guadalajara, Nuevo Laredo, 

Progreso, Tijuana e Veracruz. 
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6. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 
 

6.1. Infraestrutura interna 

 

Modal rodoviário 

 

O transporte rodoviário é o principal meio modal utilizado no México para a movimentação 

de mercadorias. Segundo pesquisa da Universidade Nacional e do Banco Nacional de 

Comércio Exterior, 80% da mobilização de cargas e 97% dos passageiros utilizam a malha 

rodoviária.  

A rede de rodovias mexicanas cresceu de 323.065 quilômetros em 2000 para 389.345 

quilômetros em 2014, e estão divididas em rodovias federais (aproximadamente 50.000 

quilômetros), de quatro ou mais vias (15.000 km) e privadas (com pedágio), com 9.100 

quilômetros.  

A frota de veículos está integrada por 796.293 caminhões de carga e 95.671 unidades de 

transporte de passageiros. Entre os prestadores de serviços, 143.901 são pessoas jurídicas 

(empresas) e 25.332 são pessoas físicas.  

Modal ferroviário 

 

No que tange ao comércio exterior, o transporte ferroviário é usado com maior frequência 

para operações de importação. O volume de exportações movimentadas passou de 9,4 

milhões de toneladas, em 2000, para 12,8 milhões de toneladas, em 2014. Entretanto, o 

volume de mercadorias importadas passou de 31,4 milhões de toneladas, em 2000, para 

41,2 milhões de toneladas em 2016.  

O sistema ferroviário mexicano conecta principalmente com os portos de Manzanillo 

(Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Tampico e Altamira (Tamaulipas), bem como 

Coatzacoalcos e Veracruz (Veracruz). E com as fronteiras de Mexicali e Tijuana (Baja 

Califórnia), Piedras Negras (Coahuila), Nogales (Sonora), bem como Matamoros e Nuevo 

Laredo (Tamaulipas).  

As tarifas do transporte ferroviário podem ser consultadas no site da Agencia Reguladora 

do Transporte Ferroviário: http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga 

Modal aéreo 

 

O México conta com 76 aeroportos, sendo 64 aeroportos internacionais e 12 aeroportos 

nacionais. Em 2014, os aeroportos mexicanos movimentaram 101,5 milhões de passageiros 

(66,1 milhões de mexicanos e 35,3 milhões de estrangeiros).  

Os principais aeroportos mexicanos são, segundo o número de passageiros transportados: 

http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga
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Aeroporto Internacional da Cidade do México (34,2 milhões), Cancún (17,4 milhões), 

Guadalajara (8,7 milhões), Monterrey (7,1 milhões), Tijuana (4,3 milhões), San José del 

Cabo (3,2 milhões), Puerto Vallarta (3,1 milhões), Mérida (1,4 milhões), Hermosillo (1,3 

milhões) e Culiacán (1,3 milhões).  

Em 2014, o transporte aéreo no México movimentou 37.440 toneladas de carga, sendo 

16,931 toneladas de cargas nacionais (45,2%) e 20.509 toneladas de cargas internacionais 

(54,8%).  

6.2 Infraestrutura para importação e exportação  

 

O Índice de competitividade da infraestrutura elaborado pelo World Economic Forum em 

2013-2014 colocou o México na posição 64º entre os 148 países analisados, superado por 

países como Chile (46) e Uruguai (55), mas acima de países como Brasil (71) e Argentina 

(89).  

O lugar de chegada das mercadorias é relevante em termos logísticos, mas o tratamento 

fiscal das mercadorias é igual em todos os estados. 

Portos e conexões marítimas 

 

O México possui 122 portos, sendo 59 no Oceano Pacífico e 63 no Golfo do México e 

Caribe. A área de armazenagem é estimada em 7,9 milhões de m
2
.  

Estima-se que, em 2015, o sistema portuário mexicano movimentou 292,5 milhões de 

toneladas.  

Por movimentação de carga, em geral, nacional e internacional, os principais portos são: 

 No litoral do Pacifico: Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Isla 

Cedros, Baja California; e Salina Cruz, Oaxaca. 

 No litoral do Golfo do México: Cayo Arcas, Campeche; Coatzacoalcos, Veracruz; 

Veracruz, Veracruz; Altamira, Tamaulipas e Tuxpán, Veracruz.  

No Golfo do México, os principais portos são, em ordem de importância: Veracruz, 

Coatzacoalcos e Tuxpan, Veracruz; bem como Altamira, Tamaulipas.  

O desenvolvimento da marinha mercante mexicana está atrelado ao desenvolvimento de 

seu principal cliente, a indústria petroleira. A frota mercante mexicana é integrada por 

2.577 embarcações: 2.426 são buques de carga. Entre eles, 1.569 barcos pesqueiros (94,1%) 

e 151 barcos de passageiros. 

A principal rota utilizada pelos exportadores brasileiros é a de Santos (SP) – Veracruz 

(Ver). Veracruz é o principal porto comercial do México, com capacidade para movimentar 

todo tipo de mercadoria. O porto conta com boas conexões rodoviárias e ferroviárias com 

os principais centros logísticos do México.  
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Aeroportos e conexões internacionais 

 

Os principais aeroportos do México são o Aeroporto Internacional da Cidade do México 

(23% das operações), Cancún (8,2%), Guadalajara (7,9%), Monterrey (5,8 %) e Toluca 

(5,4%).  

 

O México conta com 63 aeroportos internacionais e 13 nacionais. 1.431 aeródromos e 

9.571 aeronaves divididas em: 2.185 comerciais, 6.966 privadas e 420 oficiais.  

No país, há 343 empresas que oferecem o serviço de transporte aéreo, sendo 54 

especializadas em transporte de carga.  

 

A maior parte da carga transportada por via aérea (56,9%) foi movimentada por empresas 

estrangeiras. As empresas nacionais especializadas em transporte de carga movimentaram 

45,5% do volume total transportado no serviço regular nacional. No serviço internacional, 

70% da carga foi movimentada por empresas estrangeiras. 
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7. ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 
 

7.1. Canais de distribuição 
 

Matérias-primas: como acontece frequentemente nesse mercado, as matérias primas são 

vendidas diretamente às empresas mexicanas que utilizam estes insumos. Entretanto, 

considerando a distância entre o México e o Brasil, bem como a necessidade de contar com 

estoque de produto para fornecer aos clientes mexicanos, várias empresas brasileiras têm 

tido sucesso abrindo no México escritórios de representação com armazéns próprios. Este é 

o caso da Gelnex (gelatina), e de empresas brasileiras da indústria química (Diatom, Duas 

Rodas Industrial).   

 

Bens de consumo: neste segmento, combinam-se os escritórios próprios (Tramontina) com 

representantes locais (NossoCoco, Satus). A necessidade de contar com estoque de 

produtos para fornecer ao mercado obriga as empresas brasileiras a trabalhar com uma base 

local, seja por meio de escritório próprio, ou com parceiro mexicano (como é o caso da 

NossoCoco e da Cachaça Pitú, representada no México pela Comercializadora Verkehr).  

Os principais clientes neste segmento são as grandes cadeias de lojas de autosserviço e os 

atacadistas que usualmente esperam que seja o próprio fornecedor quem acompanhe a 

comercialização do produto e esteja sempre pronto para satisfazer as necessidades dos 

clientes.  

No caso de produtos como os cosméticos, a legislação mexicana exige a existência de uma 

empresa local que possa se responsabilizar junto aos consumidores pela qualidade dos 

produtos.  

Bens de capital: neste mercado, as vendas são realizadas principalmente por meio de 

representantes técnicos, que são empresas locais com capacidade para prestar serviços pós-

venda a clientes espalhados pelo território nacional. A empresa local realiza as vendas, 

inclusive assessorando na contratação de créditos governamentais, e manda o pedido para a 

empresa brasileira.  

Várias empresas brasileiras fabricantes de máquinas para a agricultura e para a indústria 

plástica trabalham seguindo essa estrutura. 

Eventos científicos e/ou acadêmicos: organizar e participar de eventos científicos é mais 

eficaz quando se trata de segmentos de produtos de alto valor tecnológico como o 

farmacêutico, os equipamentos médicos, os equipamentos para a indústria extrativa (oil & 

gas, mineração), etc. 

Revistas especializadas: podem ser em formato impresso e eletrônico. São distribuídas 

entre um público especializado.  
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Visitas de representantes técnicos: na indústria farmacêutica, por exemplo, estima-se a 

visita de um representante da empresa que apresente ao médico um produto e deixe 

algumas amostras para os pacientes. 

Degustações: no mercado varejista, são oferecidas degustações de alimentos e bebidas com 

vistas a estimular o consumo do produto. 

Repartição de Custos de Promoção 

A prática mais frequente é dividir o custo da promoção em partes iguais (50-50) entre o 

fabricante e o distribuidor. No caso de a empresa produtora não ter condições de investir 

em promoção, pode apoiar por meio de produto ou material publicitário (impressos, 

brindes, etc.), deixando a promoção nas mãos do representante local.  

Principais feiras e exposições 

 

As feiras setoriais são as mais utilizadas para a promoção de produtos no mercado nacional 

mexicano. As feiras são de abrangência regional, nacional ou internacional. A proximidade 

com os Estados Unidos gera um efeito curioso: a participação em uma feira nesse país pode 

ter o efeito de promover o produto entre clientes mexicanos. 

 

Como saber quais são as principais Feiras e Exposições no México? 

Consulte o Catalogo Feiras Mexicanas, no site: 

http://www.pisodeexhibicion.com/ 

http://www.nferias.com/mexico/  

 

Regime Alfandegário das Mercadorias Exibidas 

 

As mercadorias a serem exibidas podem ser importadas sob o regime de importação 

temporária. Porém, caso seja necessário, o despachante aduaneiro pode mudar de regime 

para vender os produtos pagando os impostos correspondentes.  

Usualmente, as empresas organizadoras de feiras e exposições contam ou com Despachante 

Aduaneiro próprio, que auxilia os expositores no desembaraço das mercadorias que vão ser 

exibidas, ou fornecem indicações de profissionais.  

Designação de agentes/representantes 

 

Ocasionalmente, o mercado demanda a presença do agente ou representante local. Para 

viabilizar seus negócios, o representante pode exigir contar com a representação exclusiva 

da marca. Não obstante, o exportador brasileiro não deverá aceitar essa cláusula sem 

http://www.pisodeexhibicion.com/
http://www.nferias.com/mexico/
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comprovar a solvência moral e financeira do parceiro, relacionando também a 

exclusividade aos resultados. 

 

Os aspectos a considerar para a designação de um representante são:  

1. Conhecimento do mercado. Resultado tanto da área de especialização, quanto do 

tempo de permanência no mercado da empresa candidata a representar a empresa 

brasileira.  

2. Logística e distribuição. Muito importante acertar os aspectos logísticos da 

comercialização. Há produtos que podem precisar de refrigeração ou cuidados 

especiais, outros podem precisar de algum tipo de processamento prévio à sua 

comercialização. Avaliar também a capacidade de entrega da mercadoria em pontos 

distantes do território nacional.  

3. Aspectos financeiros. O representante atua também como gestor ou facilitador na 

concessão de créditos, podendo assessorar o cliente na contratação de cartas de 

crédito. Isso acontece frequentemente, por exemplo, no setor de máquinas e 

equipamentos. 

4. Serviços pós-venda. É impraticável vender alguns tipos de bens de alto conteúdo 

tecnológico como máquinas, equipamentos médicos ou aparelhos de informática, 

sem contar com representante local capaz de proporcionar serviço técnico oportuno. 

Devem existir peças de reposição no mercado local e presença em feiras e 

exposições. 

5. Solvência moral. Sempre é importante pesquisar a situação legal e financeira do 

cliente potencial. Saber se responde a processos judiciais ou ler seu cadastro na base 

de dados do Sistema Informação Empresarial da Secretaria de Economia 

(www.siem.gob.mx). 

 

Abertura de empresa no México  

 

Diversas empresas brasileiras abriram escritórios de representação comercial visando 

atender melhor o mercado, negociar diretamente com os clientes e manter um estoque de 

produtos para satisfazer a demanda. Para todos os efeitos da lei, os escritórios são 

considerados como filiais de empresas estrangeiras e devem cumprir com todas as 

disposições legais, fiscais, trabalhistas e migratórias que obrigam as empresas locais.  

Sugere-se a contratação de escritório local de advocacia ou Cartório (Notário Publico) para 

realizar todas as gestões correspondentes à abertura de escritório local. Caso seja 

necessário, o Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil poderá fornecer lista 

de prestadores desses serviços.  

 

 

 

file:///C:/Users/lucas/AppData/Local/Temp/www.siem.gob.mx
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Passos para a abertura de empresa no México: 

1. Autorização para usar a Razão Social e elaboração de Escritura Pública no Cartório 

O trâmite é realizado pelo titular do Cartório Público (“Notaria Pública”) na Secretaria das 

Relações Exteriores. Visa a evitar a existência de duas empresas diferentes com a mesma 

razão social. O trâmite também pode ser realizado pela internet no site 

www.tuempresa.gob.mx ou na Secretaria de Economia por meio do site de trâmites do 

Governo Federal https://www.gob.mx/tramites/economia  

O Cartório elabora a Escritura Pública (“Acta Constitutiva”) da empresa, que terá que ser 

assinada por todos os parceiros.  

 

2. Obter Cédula de Identificação Fiscal ou RFC (Registro Federal de Contribuintes) e se 

cadastrar no Registro Público do Comércio 

Alguns Cartórios têm assinado acordos com o Ministério da Fazenda (Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público), por meio do Sistema de Administração Tributária (SAT) para 

elaborar a Cédula de Identificação Fiscal do Contribuinte (RFC). O RFC é necessário para 

elaborar Notas Fiscais (Faturas) e declarar impostos.  

O Cartório também está encarregado de cadastrar a empresa no Registro Público do 

Comércio, que também pode ser feito por meio do site www.tuempresa.gob.mx . No Brasil, 

esse trâmite é chamado de Alvará de Funcionamento, e é basicamente uma licença para 

operar um negócio.  

3. Registro na Previdência Social (IMSS) 

Por Lei, todos os trabalhadores mexicanos devem estar cadastrados na previdência social. 

Quando se trata de uma empresa privada, os trabalhadores devem estar inscritos no Instituto 

Mexicano da Previdência Social (IMSS). Com vistas a agilizar o registro junto ao IMSS, a 

empresa pode fazer um pré-registro no site do IMSS: 

(http://www.imss.gob.mx/patrones/alta-patronal). Também pode ser agendada reunião no 

escritório do IMSS para consultar dúvidas ou preencher o Registro.  

 

4. Registro na Secretaria de Finanças estadual para o pagamento de imposto sobre a Folha 

de Pagamento 

 

Após registro no IMSS, com vistas ao pagamento do Imposto sobre a Folha de Pagamento 

(Imposto sobre Nômina – ISN), a empresa terá que se cadastrar junto à Secretaria de 

Finanças estadual ligada ao Governo do estado em que foi aberta a empresa. Para realizar o 

trâmite, será solicitado o endereço fiscal da empresa bem como a cópia do RFC.  

Os dados de contato das Secretarias de Finanças locais podem ser obtidos no site do 

Sistema Nacional de Coordenação Fiscal – SNCF (http://sncf.gob.mx/)  

http://www.tuempresa.gob.mx/
https://www.gob.mx/tramites/economia
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/patrones/alta-patronal
http://sncf.gob.mx/


71 

 

Restrições à participação de estrangeiros 

A Lei de Investimento Estrangeiro (LIE de 1993) regula as atividades econômicas nas quais 

o capital estrangeiro está sujeito a restrições. A Lei de Aquisições, Arrendamentos e 

Serviços do Setor Público (2000) regula as modalidades de licitações públicas no México. 

No México, as seguintes atividades são exclusivas do Estado e, portanto vedadas ao capital 

privado, seja de nacional ou estrangeiro: exploração e extração de petróleo e outros 

hidrocarbonetos (embora com a reforma de 2013 o Estado possa estabelecer contratos com 

empresas públicas ou privadas); planejamento e controle do sistema elétrico nacional, assim 

como o serviço público de transmissão e distribuição de energia elétrica; geração de energia 

nuclear; exploração de minerais radioativos; telégrafos; correios; emissão de moedas; 

controle, supervisão e vigilância de portos, aeroportos e heliportos.  

Transporte terrestre nacional de passageiros, de turismo e de cargas (excluídas empresas de 

correspondência) e bancos de desenvolvimento são atividades reservadas a nacionais 

mexicanos.  

As seguintes atividades econômicas têm restrições percentuais à participação do capital 

estrangeiro: 

- sociedades cooperativas de produção (até 10% de capital estrangeiro); 

- transporte aéreo nacional, taxi aéreo e transporte aéreo especializado (até 25%); 

- casas de câmbio, seguradoras, fabricação e comercialização de armas e munições; 

impressão e publicação de jornais em circulação exclusiva no território nacional; pesca em 

agua doce, zona costeira e zonas econômicas exclusivas, excluindo aquicultura; 

administração portuária integral; pilotagem de embarcações para navegação interior; 

exploração comercial de embarcações para navegação interna ou de cabotagem; 

fornecimento de combustível a aeronaves, embarcações e transporte ferroviário (até 49%) e 

radiodifusão (máximo de 49%, com possíveis limites inferiores, aplicando-se a 

reciprocidade de acordo com as restrições impostas pelo país de origem do investidor 

estrangeiro); 

- é necessária resolução favorável da Comissão de Investimentos Estrangeiros para 

participação superior a 49% do capital estrangeiro nas seguintes atividades: serviços 

portuários para que embarcações realizem operações de navegação interior, como reboque, 

amarra de cabos e transporte de mercadorias em embarcações de pequeno porte; sociedades 

de navegação dedicadas à exploração de embarcações de trânsito internacional; sociedades 

concessionárias de aeródromos de serviço ao público; serviços privados de educação pré-

escolar, primária, secundária, média superior, superior e combinados; construção, operação 

e exploração de vias ferroviárias que sejam vias gerais de comunicação, e prestação do 

serviço público de transporte ferroviário. 

Os Artigos 25, 27 e 28 da Constituição mexicana, que estabeleciam o monopólio estatal em 

todos os processos de produção petrolífera e de seus derivados, foram reformados por 

emenda constitucional de 2013. No novo formato, o Estado continua a ser o único 
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proprietário dos recursos energéticos do país, mas a exploração poderá ser feita 

conjuntamente com particulares (inclusive sociedade de capital estrangeiro) ou com outras 

empresas estatais. 

É vedada a estrangeiros a propriedade de terras e águas em uma faixa de 100 km ao longo 

das fronteiras terrestres e 50 km ao longo das fronteiras marítimas. Os legisladores 

mexicanos introduziram, mais recentemente, flexibilidades com o objetivo de não repelir 

investimentos estrangeiros nas zonas costeiras e fronteiriças (o capítulo II da LIE abre a 

possibilidade de que instituições de crédito sejam autorizadas pela SRE a adquirir direitos 

sobre bens imóveis na zona restrita, destinando-os ao uso ou aproveitamento por 

estrangeiros, por meio da figura jurídica do “fideicomisso”).  

É igualmente vedada a estrangeiros a compra de propriedades para fins de exploração de 

minas e águas. Neste caso, o Estado poderá conceder o direito a estrangeiros, desde que 

reconheçam junto à Secretaria de Relações Exteriores (SRE) a propriedade mexicana 

dessas terras e não invoquem junto a seus governos nacionais a proteção desses bens. 

Financiamento das importações 

 

O Banco Mexicano de Comércio Exterior (BANCOMEXT) é o Eximbank mexicano e atua, 

principalmente, no financiamento das exportações. Conta também com esquemas de 

financiamento de importações, principalmente de maquinário e equipamentos. 

Concretamente existe um programa chamado Factoring Internacional de Importação, o 

qual facilita a aquisição de máquinas e equipamentos importados pelas empresas.  

Indiretamente, aquisições de máquinas e equipamentos agrícolas importados são 

financiadas por programas oficiais federais e estaduais. Esse é o caso dos programas da 

Secretaria da Agricultura (SAGARPA), FIRA (https://www.fira.gob.mx/Nd/index.jsp), FIRCO 

(http://www.gob.mx/firco) e FOCIR (https://www.gob.mx/focir). Para usufruir desses 

programas, o distribuidor mexicano tem que estar credenciado pelos organismos públicos 

responsáveis. Todos os programas de financiamento da Secretaria de Agricultura podem ser 

consultados no site: 

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/Paginas/default.aspx 

 

Litígios e arbitragem comercial 

 

Antes de fazer negócios com qualquer empresa, o exportador brasileiro pode: 

a) Consultar o cadastro do parceiro mexicano no site do Sistema de Informação 

Empresarial do México – SIEM (www.siem.gob.mx), a maior base de dados de 

empresas mexicanas administrada pela Secretaria de Economia.  

b) Fazer uma pesquisa sobre a situação creditícia de uma empresa no site do Buro 

Nacional de Crédito (www.burodecredito.com.mx), equivalente ao SERASA 

brasileiro.  

https://www.fira.gob.mx/Nd/index.jsp
http://www.gob.mx/firco
https://www.gob.mx/focir
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/Paginas/default.aspx
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c) Utilizar os serviços de organismos privados de investigação de empresas, como a 

Dun & Brandstreet (www.dnbmex.com.mx) ou a Coface (www.coface.com.mx), 

entre outras empresas. 

A recorrência à arbitragem é cada vez maior e suas resoluções são, geralmente, aceitas 

voluntariamente pelas partes. Esse serviço é oferecido pelas câmaras de comércio locais, 

como a Câmara de Comércio da Cidade do México (www.arbitrajecanaco.com.mx), e 

outras entidades como o Centro de Arbitragem do México.  

7.2 Comércio eletrônico 

 

Segundo o “Estudo sobre o Comércio Eletrônico no México 2016”, elaborado pela 

Associação Mexicana de Internet (AMIPCI) e pela Score, em 2015, o comércio eletrônico 

atingiu um valor de mercado de aproximadamente MXN 257 bilhões (cerca de US$ 13,5 

bilhões), o que representa aumento de 59% em relação ao ano anterior. Entre 2009 e 2015, 

o valor do comércio eletrônico no México registrou aumento de mais de 900%. O comércio 

eletrônico apresenta altas taxas de crescimento comparado a outros segmentos.  

 

Evolução do comércio eletrônico no México 

Ano 

Valor do Mercado  

(MXM - Milhões) Var. % 

2009 24.500 NA 

2010 36.500 49,0 

2011 54.500 49,3 

2012 85.700 57,2 

2013 121.600 41,9 

2014 162.100 33,3 

2015 257.090 58,6 
Fonte: AMIPCI 

 

Em 2016, 71% dos internautas mexicanos realizaram uma compra digital. A maior parte 

dos compradores são millenials, com idades entre 22 e 34 anos (39%), e adultos entre 35 e 

44 anos (24%). Os homens realizam 54% das compras. A maior parte das pessoas que 

costumam comprar pela internet tem estudos universitários (52%).  

Os compradores moram principalmente em três estados: Cidade do México (22%), Estado 

do México (10%) e Jalisco (9%).  

As principais categorias de produtos comprados por meio da internet foram roupa e 

acessórios, downloads digitais e ingressos para eventos.  
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Produtos mais comprados na internet 

Produto 2016 (em %) 

Roupas e acessórios 53 

Downloads digitais 46 

Ingressos para eventos 37 

Videojogos, consolas e acessórios 22 

Móveis, eletrodomésticos e artigos para o lar 21 
Fonte: AMIPCI 

Segundo AMIPCI, 60% dos compradores on line mexicanos adquiriram produtos em lojas 

fora do país. Ainda que os Estados Unidos continuassem a ser o principal país da origem 

dos produtos comprados (61%) por meio da internet, a região asiática registrou aumento 

expressivo como fornecedor de mercadorias. As principais razões para comprar nas lojas on 

line internacionais foram a oferta mais diversificada e o preço competitivo.  

A maior parte das lojas on line têm também uma loja física (58%). As vendas das lojas 

físicas representam, em média, 75% das vendas totais das empresas comercializadoras.  

Direitos do Consumidor 

O organismo encarregado de proteger os diretos dos consumidores mexicanos é a 

Procuradoria Federal do Consumidor (PROFECO).  

Recomenda-se consultar a Lei Federal de Proteção ao Consumidor, disponível no site: 

http://profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf
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8. RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

O México é uma economia de baixa incidência de barreiras tarifárias, com tarifa média 

ponderada de importação, segundo a OMC, de 4,7%. As tarifas são mais baixas a produtos 

industriais e mais altas aos produtos agropecuários. O exportador deve, também, estar 

ciente das restrições não tarifárias, que afetam sobretudo produtos de origem animal e 

vegetal (barreiras fito e zoossanitárias).  

 

É recomendável que as empresas brasileiras participem das feiras mexicanas por meio de 

seus representantes locais, diretamente, ou por meio dos pavilhões brasileiros organizados 

pelas câmaras e associações industriais brasileiras, por vezes com apoio da Apex Brasil.  

Participar de uma feira implica: 

 Disponibilizar produtos e amostras, cumprindo com a legislação local em matéria 

de amostras comerciais. Como mencionado, todos os organizadores de feiras e 

exposições podem sugerir despachantes aduaneiros para desembaraçar os produtos 

de acordo com as leis nacionais.  

 Catálogos e materiais impressos, preferivelmente em espanhol ou inglês.  

 Particularmente relevante é contar com cartões de visita/apresentação.  

 Montagem e decoração de stands. Sempre é útil decorar com artigos tradicionais 

do Brasil ou com elementos que possam despertar a atenção dos visitantes da feira. 

Em qualquer caso, o objetivo é diferenciar o stand. 

 Contato prévio para convidar os clientes potenciais para visitar o stand. Entrar 

em contato, convidar os clientes para visitar o stand, e, se possível, visitá-los 

diretamente nas suas empresas. É possível solicitar auxílio do SECOM para obter 

uma lista de potenciais clientes e os dados das principais empresas atuantes no 

segmento de negócios de sua empresa. Sempre é útil se antecipar: ao receber os 

clientes, saber se a pessoa que visita seu stand é de uma empresa interessada em seu 

produto ou se ela trabalha para um concorrente. 

É importante, também, conhecer o preço de exportação a ser oferecido, considerando dois 

elementos:  

 Os impostos incidentes na importação. Estes impostos podem ser consultados nos 

sites: http://www.siicex-caaarem.org.mx/ e http://187.191.71.239/  

 Os custos do transporte. 

Um problema frequente das empresas brasileiras é o seguimento dos contatos após as 

feiras. No México, devido à grande concorrência, o processo de venda tende a ser vagaroso.  

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://187.191.71.239/
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Muito importante considerar o tempo de traslado de uma mercadoria entre o Brasil e o 

México, que pode ser de até um mês por via marítima. Sugere-se embarcar os produtos com 

um mês de antecedência para evitar problemas.  

 

Remessas de amostras e de material publicitário 

 

O México não tem restrições para o envio de amostras, desde que sejam cumpridas as 

disposições aplicáveis, sendo a mais importante que o produto esteja visivelmente 

destinado a ser amostra (rotulado, perfurado, alterado). 

 

As amostras são artigos que, pela sua quantidade, peso, volume e outras condições de 

apresentação, indicam, inequivocamente, que somente podem ser utilizadas para 

demonstração de mercadorias ou para levantar pedidos. Consideram-se nessa categoria de 

produtos os artigos e outros bens que reúnem os seguintes requisitos:  

 Seu valor unitário não seja superior a US$ 1,00 ou o seu equivalente em moeda 

nacional. 

 Que estejam marcados, quebrados, perfurados ou tratados de jeito que não seja 

possível sua venda ou qualquer outro uso que não seja como amostras. A marca 

relativa consiste no uso de pintura ou tinta que seja claramente visível, legível e 

permanente.  

 Que não estejam contidas em empaques para sua comercialização, exceto quando os 

empaques sejam marcados ou quebrados conforme dito acima.  

 Que não se trate de mercadorias de difícil identificação ou que, pela sua 

apresentação em forma de pós, líquidos ou formas farmacêuticas como pastilhas, 

drágeas, comprimidos, granulados, tabletes, cápsulas, precisem de análises físicos 

ou químicos para conhecer sua composição, natureza, origem e demais caraterísticas 

necessárias para determinar sua classificação tarifária.  

Embarques 

 

Para desembaraçar o produto, o importador (diretamente ou através do seu despachante) 

deverá apresentar alguns documentos que o exportador brasileiro deve providenciar: Nota 

Fiscal (Fatura), Bill of Landing (ou documento equivalente), Certificado da Origem, 

Certificado de Peso, Declaração do valor para a importação (certifica o valor do envio) e 

Packing List (que garante a identidade da mercadoria). Sempre é recomendável fazer o 

seguro dos embarques. 

 

Promoção de produtos em geral 

 

É importante considerar que, devido à abertura da economia mexicana, muitas exportações 

encontrarão concorrência mexicana e internacional. Os Estados Unidos costumam exercer 

influência nos padrões de distribuição e de consumo dos mexicanos. Outro aspecto 
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importante a considerar é a adaptação do produto às particularidades e preferências dos 

consumidores mexicanos.  

 

Práticas comerciais 

 

Idioma: Além de idioma oficial, o espanhol também é o idioma de negócios no México. O 

espanhol mexicano é ligeiramente diferente do espanhol utilizado nos outros países da 

América Latina. A maior parte das empresas mexicanas de médio ou grande porte conta 

com funcionários que dominam o inglês funcional.  

Horários de trabalho e almoço: no México, a jornada laboral é de 48 horas (8 horas por 

dia, 6 dias por semana). A jornada tem início às 9h e termina, em média, às 18h. Algumas 

agências de governo iniciam atividades às 10h e encerram às 19h.  

Férias: no México existem três períodos de férias:  

a) Férias de verão: desde 15 de julho até 15 de agosto, em média;  

b) Semana santa: que inclui a própria Semana Santa e a semana seguinte (14 dias); e  

c) Natal, que inclui também ano novo (14 dias).  

Recomenda-se não marcar reuniões nos períodos de férias, principalmente durante o Natal 

e a Semana Santa, nem nos dias próximos aos feriados.  

Feriados locais:  

01/01 – Ano Novo (oficial) 

05/02 – Constituição de 1917 (oficial) 

21/03 – Natalício de Dom Benito Juárez (oficial) 

Semana Santa (oficiais são apenas quinta e sexta-feira santa) 

01/05 – Dia do Trabalho (oficial) 

05/05 – Batalha de Puebla (oficial) 

10/05 - Dia das Mães (não oficial) 

16/09 – Dia da Independência (oficial) 

02/11 - Dia dos Mortos - Fiéis Defuntos (oficial)  

20/11 – Aniversário da Revolução Mexicana (oficial) 

12/12 – Dia de Nossa Senhora de Guadalupe (não oficial) 

25/12 – Natal (oficial, na prática também inclui o dia 24/12).  

 

Viagens de negócios e assistência a empresários brasileiros 

 

Para tirar o maior proveito de suas viagens de negócios ao México, recomenda-se 

considerar os períodos de férias e os tempos de deslocamentos. A viagem de caráter 

comercial e promocional costuma ter mais benefícios quando conjugada com participação 

em alguma feira de interesse setorial.   
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Sugere-se confirmar as reuniões marcadas alguns dias antes de sua realização, 

preferivelmente por escrito.  

O trânsito em algumas cidades mexicanas, especialmente na capital, deve ser levado em 

consideração quando forem agendadas as reuniões de negócios. Desta maneira, recomenda-

se ter presente o tempo de deslocamento entre reuniões.  

O Setor Comercial da Embaixada poderá auxiliar o empresário brasileiro com as 

informações sobre o mercado mexicano, fornecedores e prestadores de serviços, barreiras 

tarifárias e não tarifárias a produtos específicos. Poderá ainda sugerir contatos empresarias 

ou com entidades do setor público.  
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ANEXOS 
 

I. ENDEREÇOS 

Órgãos Oficiais 

No México 

 

Embaixada do Brasil  

Avenida Lopes de Armendáriz, 130, Colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo 

11000 - Ciudad de México, DF 

Tels.: (52 55) 5201-4531, 5201-7287 

http://mexico.itamaraty.gov.br  

E-mail: secom.mexico@itamaraty.gov.br 

Horário: segunda a sexta de 8h as 17h30. 

 

Consulado Geral do Brasil  

Avenida Paseo de las Palmas, 215, 4º Piso, Oficina 405, Colonia Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo  

11000 - Ciudad de México - DF 

Tel.: (52 55) 4160-3953 

http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/  

E-mail: cgmexico@itamaraty.gov.br  

Horário: segunda a sexta de 8h as 14h. 

 

Consulados Honorários 

 

As funções consulares honorárias são exercidas por cidadãos brasileiros ou estrangeiros 

com disposição para agir, nos meios locais, em favor dos interesses do Estado brasileiro e 

de seus nacionais. O Cônsul Honorário não é servidor da carreira diplomática, nem 

funcionário remunerado do Estado brasileiro, exercendo, voluntariamente, sua função. 

 

Guadalajara 

Consul Honorário: Lic. Jesús Guerrero Santos 

Tel.: (52 33) 3825-9527 

Monterrey 

Consul Honorário: Lic. Eugenio Clariond Reyes-Retana 

Tel.: (52 81) 8133-2803 

Cancún 

Consul Honorário: Lic. Miguel Angel Couchonnal Miranda 

Tel.: (52 99) 8883-1602. 

 

http://mexico.itamaraty.gov.br/
mailto:secom.mexico@itamaraty.gov.br
http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/
mailto:cgmexico@itamaraty.gov.br
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Órgãos oficiais e locais de interesse para os empresários brasileiros  

 

Secretaria de Economia - SE 

Tel.: (52 55) 5729-9100 

www.economia.gob.mx  

Secretaria de Energia (SENER) 

Tel.: (52 55) 5000-6000 

http://www.sener.gob.mx/ 

Promexico (Escritório na Cidade do México) 

 www.promexico.gob.mx  

E-mail: promexico@promexico.gob.mx  

Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar (Senasica) 

Tel.: (52 55) 5905-1000 

http://www.senasica.gob.mx/  

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação 

(Sagarpa)  

Tel.: (52 55) 3871-1000 

www.sagarpa.gob.mx  

Comissão Nacional de Pesca (Conapesca - Sagarpa) 

Tel.: (52 669) 915 69 00 

http://www.conapesca.gob.mx/wb/  

Secretaria de Fazenda e Crédito Público (SHCP) 

Tel.: (52 55) 3688 4600 

http://www.shcp.gob.mx  

Secretaria de Saúde (SS) 

http://www.gob.mx/salud  

E-mail: peticionesciudadanas@salud.gob.mx  

Procuradoria de Defesa do Contribuyente 

Tel.: (52 55) 1205-9000 

www.prodecon.gob.mx  

Comissão Federal Para a Proteção Contra Riscos Sanitários (Cofepris) 

Tel.: (52 55) 5080 5200 

 http://www.cofepris.gob.mx/ 

 

No Brasil 

 

Representação diplomática e consular mexicana no Brasil 

 

Embaixada do México  

SES Avenida das Nações, Quadra. 805, Lote 18  

70412-900 - Brasília - DF 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.sener.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
mailto:promexico@promexico.gob.mx
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.conapesca.gob.mx/wb/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.gob.mx/salud
mailto:peticionesciudadanas@salud.gob.mx
http://www.prodecon.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/


81 

 

Tel.: (55 61) 3204-200 

https://embamex.sre.gob.mx/brasil/  

E-mail: embamexbra@mexico.org.br  

 

Consulado Geral no Rio de Janeiro 

Tels.: (55 21) 3262-3200, 3262-3225 

https://consulmex.sre.gob.mx/riodejaneiro/  

Consulado Geral em São Paulo 

Tels.: (55 11) 3576-5400, 3576-5408 

https://consulmex.sre.gob.mx/saopaulo/  

Conselho de Promoção Turística do México (CPTM) 

Tel.: (55 11) 3088-2129, 3083-5005 

 www.visitmexico.com  

Proméxico (Escritório em São Paulo) 

Tels.: (55 11) 5505-2654, 5505-7670 

www.promexico.gob.mx  

E-mail: brazil@promexico.gob.mx  

 

Consulados Honorários do México no Brasil 

 

Consulado Honorário em Belém 

Tels.: (55 91) 98028-2388, 98854-2572 

E-mail: chermontadv@hotmail.com  

Consulado Honorário em Manaus 

Tel.: (55 92) 3663-5050 

E-mail: chmexico@novidade.com.br  

Consulado Honorário em Fortaleza 

Cônsul: Dr. João Soares Neto 

E-mail: planos@planos.com.br secretaria@shoppingbenfica.com.br  

Consulado Honorário em Recife 

Cônsul: Dr. Antônio Fernando de Castro Dubeux 

Tel.: (0xx81) 3083 1760 

E-mail: consulmexrecife@yahoo.com.br 

Consulado Honorário em São Luis 

Cônsul: Dr. Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves 

Tel.: (0xx98) 3133-5600 

E-mail: secretaria@goad.com.br 

 

 

https://embamex.sre.gob.mx/brasil/
mailto:embamexbra@mexico.org.br
https://consulmex.sre.gob.mx/riodejaneiro/
https://consulmex.sre.gob.mx/saopaulo/
http://www.visitmexico.com/
http://www.promexico.gob.mx/
mailto:brazil@promexico.gob.mx
mailto:chermontadv@hotmail.com
mailto:chmexico@novidade.com.br
mailto:planos@planos.com.br
mailto:secretaria@shoppingbenfica.com.br
mailto:secretaria@goad.com.br
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Órgãos oficiais brasileiros 

 

- Informações sobre o mercado (incluindo condições de acesso, importadores locais e 

oportunidades comerciais) e distribuição das publicações da “Coleção Estudos e 

Documentos de Comércio Exterior” do MRE: 

Divisão de Inteligência Comercial (DIC) 

Tel.: (61) 2030-8932 

E-mail: dic@itamaraty.gov.br  

 

- Apoio a viagens e missões de empresários brasileiros ao país ou a missões econômicas e 

comerciais do país no Brasil: 

Divisão de Operações de Promoção Comercial (DOC) 

Tel.: (61) 2030-8531 

E-mail: doc@itamaraty.gov.br  

- Informações sobre o mercado, documentação e formalidades de embarque; emissão 

exclusiva de certificados de origem para o SGP (se aplicável): 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) 

Tel.: (61) 2027-7000 

http://www.desenvolvimento.gov.br  

E-mail: decex.gabin@mdic.gov.br  

 

Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Tels.: (61) 3317.9989 / 3317.9993 

http://www.cni.org.br 

 

Empresas Brasileiras 

 

Active Sistemas de Automatización, S.A. de C.V. 

www.active-sa.com.br 

Artecola Mexico, S.A. de C.V. 

www.artecola.com.mx  

Avibrás México, S.A. de C.V. 

www.avibras.com.br  

Banco do Brasil - Oficina de Representação no México 

www.bb.com.br  

Bradescard México, S. de R.L. de C.V. (IBI Services - Bradesco) 

https://www.bradescard.com.mx/  

Braskem Idesa, S.A. 

www.braskemidesa.com  

Brasmexsa, S.A. de C.V. 

www.sabordobrasil.com.mx  

mailto:dic@itamaraty.gov.br
mailto:doc@itamaraty.gov.br
http://www.desenvolvimento.gov.br/
mailto:decex.gabin@mdic.gov.br
http://www.artecola.com.mx/
http://www.avibras.com.br/
http://www.bb.com.br/
https://www.bradescard.com.mx/
http://www.braskemidesa.com/
http://www.sabordobrasil.com.mx/
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E-mail: contacto@brasmexsa.com  

BTG Pactual Mexico 

https://www.btgpactual.com  

Butamex, S.A. de C.V. (Soprano) 

www.soprano.com.br  

Cauchos Vipal, S.A. de C.V. 

www.vipal.com  

Clamper Mexico, S.A. de C.V. 

www.clamper.com.mx 

Cmr Mexico, S. de R.L. de C.V. 

www.cmrcia.com.br  

Colorminas, S.A. de C.V. 

www.colorminas.com.br  

Comilbus Mexico, S.A. de C.V. 

www.comilonibus.com.br  

Coplac Mexico, S.A. de C.V. 

www.coplac.ind.br  

Diatom Quimica Mexico, S.A. DE C.V. 

www.diatom.com.br  

Dimep Sistemas, S.A. de C.V.  

www.dimep.com.mx  

DTS Software Latin America, S.A. de C.V. 

www.dtslatin.com  

Duas Rodas Industrial de México, de R.L. de C.V. 

www.duasrodas.com  

Embraer Aircraft Holding Inc. 

www.embraer.com  

EMCC Consulting Group 

www.emcc.com.mx  

Etiquetas Rodak, S.A. de C.V. (Baumgarten México) 

www.baumgarten.com.br  

Falconi Consultores de Resultado, S. de R.L. de C.V. 

www.falconi.com  

Fras-Le México, S.A. de C.V. 

www.fras-le.com.br  

E-mail: ras-lemexico@fras-le.com  

Geomembranas Plásticas, S.A. de C.V. (Geoplas) 

www.geoplas.com.mx  

Gerdau Sidertul, S.A. de C.V. 

www.gerdau.com.mx  

Gonçalves De México, S. de R.L. de C.V. 

www.goncalves.com.br  

mailto:contacto@brasmexsa.com
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Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. (AB InBev) 

http://www.gmodelo.com.mx/  

Grupo Rubaiyat 

http://rubaiyat.com.mx/  

Gympass México, S. de R.L. de C.V. 

www.gympass.com  

H. Stern, S.A. de C.V. 

www.hstern.com.br  

Ibope Inteligência México, S.A. de C.V. 

www.ibope.com.br  

Indústria de Telecomunicacion Electronica Brasileña de México, S.A. de C.V.  

www.intelbras.com.mx  

Industria Textil De Puebla, S.A. de C.V. (Tavex Corporation) 

www.tavex.com.mx  

Integration Consultoria de México, S.A. de C.V. 

http://integrationconsulting.com  

Jacto Mexico (Interman Coporation) 

www.jacto.com.br  

Leader Shoes, S.A. de C.V. (Via Uno México) 

www.viauno.com  

Lovebrand / Bossanova de Mexico SA de CV 

www.lovebrand.com.mx  

Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V. 

http://www.iochpe.com.br/  

Metalfrio Solutions Mexico, S.A. de C.V. 

www.metalfrio.com.mx  

Mexbraz Importadora, S.A. de C.V. (PPA México) 

www.ppa.mx  

Mexppar Tlane, S.A. de C.V. (SEG México) 

www.segmexico.com.mx  

Mxbr Moto Parts, S.A. de C.V. 

www.mxbr.com.mx  

Natura Cosméticos de México, S.A. de C.V. 

www.natura.net  

Netshoes Mexico, S.A. de C.V. 

www.netshoes.com.mx  

NFS 

www.nfs.mx  

Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.  (Odontoprev, Totaldent) 

http://www.odontored.com.mx  

OKI BR Mexico, S. de R.L. de C.V.  

www.okibrasil.com  
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http://rubaiyat.com.mx/
http://www.gympass.com/
http://www.hstern.com.br/
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http://integrationconsulting.com/
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Ourofino de México, S.A. de C.V. 

www.ourofino.com  

Oxiteno Mexico, S.A. de C.V. 

www.oxiteno.com.mx  

Peopleone Technology Services 

http://itpeopleone.com  

Petroleo Brasileiro Mexico, S. de R.L. de C.V. (Petrobras) 

www.petrobras.com.mx  

Plastiglas de Mexico, S.A. de C.V. (Unigel México, S. de R.L.) 

www.plastiglas.com.mx  

Polomex, S.A. de C.V. (Marcopolo) 

www.marcopolo.com.br  

Progen Promotora Generadora de Ingenierias S.A. de C.V. 

www.progen.mx  

Rennermex, S.A. de C.V. 

http://www.rennerwoodcoatings.com/  

Samot Industria Mecanica, S.A. de C.V. 

www.samot.com  

Satus Inteligencia Comercial 

www.satus.com.mx  

Steck de Mexico, S.A. de C.V. 

www.steck.com.br  

Stefanini Mexico, S.A. de C.V. 

www.stefanini.com.mx  

Titanium Fix Mexico, S.A. de C.V. 

www.titaniumfix.com.mx  

Tito Global Trade Services, S.A. de C.V. 

www.titoonline.com  

Totvs Mexico, S.A. de C.V. 

www.totvs.com  

Tramontina de Mexico, S.A. de C.V. 

www.tramontina.com.mx  

Usimeca Mexico, S.A. de C.V. 

www.usimeca.com.mx  

Weg Mexico, S.A. de C.V.  

http://www.weg.net/mx 

 

Câmaras de Comércio 

 

Camara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO) 

http://www.ccmexico.com.mx  

http://www.ourofino.com/
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Confederacion de Câmaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO) 

http://www.concanaco.com.mx/ 

Conselho México - Brasil (CAMEBRA) 

http://www.camebra.mx/  

Comebra Guadalajara 

E-mail: gdl@camebra.mx  

Câmara Mexicana 

www.camaramexicana.com.br  

 

Principais Entidades de Classe Locais 

 

Associação dos Distribuidores de Instrumentos Para Uso Científico e Materiais Para 

Laboratório (DICLAB) 

 www.diclab.com.mx  

Associação das Empresas Médicas (ASEMED) 

http://asemed.org.mx/  

Associação Mexicana de Cafés e Cafeterias de Especialidade A.C. (AMCCE) 

http://www.amcce.org.mx/ 

Associação Mexicana dos Distribuidores de Automotores (AMDA) 

http://www.amda.mx/ 

Associação Mexicana de Distribuidores de Máquinas (AMDM) 

http://amdm.org.mx/ 

Associação Mexicana de Energia (AME) 

http://asociacionmexicanadeenergia.com.mx/ 

Associação Mexicana de Gás Natural (AMGN) 

http://www.amgn.org.mx/index.html 

Associação Mexicana de Genéricos (AMEGI) 

http://www.amegi.com.mx/ 

Associação Mexicana dos Provedores da Indústria de Comunicação (AMPIC) 

http://www.ampic.org.mx/index.php 

Associação Nacional dos Distribuidores de Tecnologia e Informática, A.C. (ANADIC) 

http://www.anadic.com.mx 

Associação Nacional dos Distribuidores de Vinhos e Bebidas (ANDIVYL) 

http://www.andivyl.com.mx/portal/index.php 

Associação Nacional de Importadores y Exportadores de Produtos Florestais A.C. 

(IMEXFOR) 

www.imexfor.com 

Associação dos Bancos do México (ABM) 

https://www.abm.org.mx/  

Associação dos Operadores Logísticos do México (AOLM) 

http://www.concanaco.com.mx/
http://www.camebra.mx/
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http://www.camaramexicana.com.br/
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http://www.anadic.com.mx/
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http://www.imexfor.com/
https://www.abm.org.mx/
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http://aolm.org.mx/  

Associação Mexicana de Ciber Segurança (AMECI) 

https://www.ameci.org/  

Associação Mexicana de Controle Automático (AMCA) 

http://amca.mx/inicio.aspx  

Associação Mexicana de Publicidade (AMAP) 

http://www.amap.com.mx/  

Associação Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

http://www.anatel.org.mx/  

 

Confederações e Federações  

 

Confederação de Câmaras Industriais (CONCAMIN) 

www.concamin.mx  

Confederação de Câmaras Nacionais de Comércio, Serviços e Turismo 

(CONCANACO) 

Web:  http://www.concanaco.com.mx/  

Confederação da Indústria de Comunicação Mercadotécnica (CICOM) 

http://www.cicomweb.org/  

Confederação dos Criadores de Suínos Mexicanos 

http://www.cmp.org/  

Confederação Nacional das Associações de Comerciantes de Materiais e 

Equipamentos Elétricos, A. C. (CONACOMEE) 

http://www.conacomee.org.mx/  

E-mail: oficina@conacomee.org.mx  

gerencia@conacomee.org.mx  

Confederação Nacional dos Distribuidores de Aço (CONADIAC) 

http://www.conadiac.org.mx/  

E-mail: conadiac@conadiac.org.mx  

Confederação Nacional de Organizações Pecuárias (CNOG) 

http://www.cnog.org.mx/  

Federação Mexicana da Indústria Aeroespacial (FEMIA) 

http://www.femia.com.mx/  

 

Principais Empresas de E-Commerce 

 

Cinemex 

http://cinemex.com/  

Linnio 

https://www.linio.com.mx/  

 

http://aolm.org.mx/
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mailto:oficina@conacomee.org.mx
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http://cinemex.com/
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Mercado Libre 

http://www.mercadolibre.com.mx/  

Pengo Stores 

http://www.pengostores.com/  

Ticketmaster 

http://www.ticketmaster.com.mx/  

Walmart 

https://www.walmart.com.mx/inicio  

Netshoes Mexico, S.A. de C.V. 

www.netshoes.com.mx  

Cinepolis De Mexico, S.A. de C.V. 

www.cinepolis.com.br  

Grupo Coppel, S.A. de C.V. 

 http://www.coppel.com 

 

Principais Bancos 

 

Brasileiros 

 

Banco do Brasil – Escritório de Representação no México 

Tel.: (52 55) 5281-7245 

www.bb.com.br  

 

Mexicanos 

 

Banco Inbursa 

www.inbursa.com.mx  

Banco Interacciones 

www.interacciones.com  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

http://www.iadb.org  

E-mail: BIDMexico@iadb.org  

Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte-IXE) 

http://www.banorte.com  

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 

http://www.bancomext.com.mx  

Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) 

www.banamex.com.mx  

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

http://www.banobras.gob.mx  

Banco Santander 

www.santander.com.mx  

http://www.mercadolibre.com.mx/
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BBVA Bancomer 

 www.bancomer.com  

CAF- Banco de Desarrollo de America Latina 

http://www.caf.com  

HSBC Mexico 
www.hsbcpremier.com  

Intercam 
www.intercam.com.mx  

International Finance Corporation - World Bank Group 

www.ifc.org 

Nacional Financiera (NAFIN) 
http://www.nafin.com  
E-mail: info@nafin.gob.mx  

Scotiabank 
www.scotiabank.com.mx  
 

Meios de Comunicação 

 

Principais jornais 

 

El Economista 
http://eleconomista.com.mx/index.php  

El Financiero 
www.elfinanciero.com.mx  

El Universal 
http://www.eluniversal.com.mx  

Excelsior 
http://www.excelsior.com.mx/  

Reforma 
http://www.reforma.com  
 

Principais revistas 

 

“Piso de Exhibición” 

www.pisodeexhibicion.com 

 “Carnepress” 

http://www.carnepress.com/  

“Espacios de Construcción y Maquinaria” 

www.revista-espacios.com  

 “Infoagro” 

 www.infoagro.com/mexico  

 “Comedores Industriales” 

http://comedores-industriales.com.mx/  

“Eficiencia Energetica” 

http://www.fide.org.mx  
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http://www.caf.com/
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“Modern Machine Shop” 

http://www.mms-mexico.com/  

http://www.gardnerweb.com/  

“Revista 2000 Agro” 

http://3wmexico.com/  

 “Expansion” 

http://grupoexpansion.mx/  

“KS News” 

Www.Ks.Com.Mx  

 “Más Expos Congresos y Convenciones” 

http://www.masexpos.com/  

 “Mexico Energy” 

www.mexicoenergy.mx  

“Dulcelandia” 

http://produccionesmanila.com/  

 “Visión Empresarial Querétaro” 

www.visionempresarialqueretaro.com.mx  

 “Aniame” 

E-mail: publicacionesaniame@aniame.com   

“Petroquimex” 

 www.petroquimex.com  

 “Transportes y Turismo” 

 www.tyt.com.mx  

 “Mexico Now” 

 www.mexico-now.com  

 

Canais de Televisão 

 

Cablevision, S.A.B. 

 www.cablevision.net.mx  

Canal Once Xeipn Television 

http://oncetv-ipn.net/  

Corporacion Novavision, S.A. de C.V. (SKY) 

 www.sky.com.mx  

Grupo Televisa, S.A.B. 

 www.televisa.com.mx  

Megacable 

www.megacable.com.mx  

TV Azteca, S.A.B. 

www.gruposalinas.com.mx  
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Estações de rádio 

 

Comercializadora de Servicios de Imagen, S.A. de C.V. 

 www.imagen.com.mx  

Grupo Multimedios, S.A de C.V. 

www.multimedios.com  

Grupo Radio Centro, S.A de C.V. 

www.radiocentro.com.mx  

Instituto Mexicano de La Radio 

www.imer.com.mx  

México Radio, S.A. de C.V. 

www.abcradio.com.mx  

NRM Comunicaciones 

www.nrm.com.mx  

Organización Editorial Mexicana, S.A de C.V. 

www.oem.com.mx 

Promomedios de Occidente, S.A. de C.V. 

www.promomedios.com  

Radio Fórmula, S.A. 

www.radioformula.com.mx  

Servicios Radiopolis, S.A. de C.V. 

www.televisa.com  

Stereorey Mexico, S.A. 

www.mvsradio.com.mx  

Teleformula, S.A. de C.V. 

www.radioformula.com.mx  

 

Principais agências de publicidade 

 

Alazraki Transmedia Networks, S.A. C.V. 

www.alazraki.com.mx  

Archer Troy Publicidad, S.A. de C.V. 

www.archertroy.com  

BBDO México, S.A de C.V. 

www.bbdomexico.com  

Best Value Media México, S.A. 

 www.havasworlwidevale.com 

Carat Mexicana, S.A. de C.V. 

www.dentsuaegisnetwork.com  

Cerezo Marketing, S.A de C.V. 

www.cerezomarketing.com.mx  

Corporación Interpublic Mexicana, S.A de C.V. 
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www.mcaann.com  

FCB México, S.A de C.V. 

www.fcb.com  

G. Asociados, S.A de C.V. 

www.ganem.mx  

Grey Mexico, S.A. de C.V. 

 www.grey.com  

Grupo Pauta Creativa, S.A de C.V. 

www.pautacreativa.com.mx  

Grupo Promocional Devicom, S.C. 

www.devicom.com.mx 

Grupo Vale Euro RSCG, S.A. 

www.havaes.com  

Havas Media, S.A de C.V 

www.mpg.com  

Ingenia Group Internet Desarrollo, S.A.P.I. de C.V. 

www.ingeniagroup.com  

IPG Media Brands Communications, S.A. de C.V. 

www.initiative.com  

LEO Burnett Mexico, S.A. de C.V. 

www.leoburnett.com.mx  

Lion Comunations México, S.A. de C.V. 

www.publicis-mexico.com.mx 

Llorente & Cuenca de México, S. de R.L de C.V. 

www.llorenteycuenca.com  

Mindshare De Mexico, S.A. de C.V. 

www.mindshareworld.com  

Ogilvy Y Mather, S.A. 

www.ogilvy.com.mx  

Starcom Worldwide, S.A de C.V. 

www.starcom.com.mx  

Teran Tbwa S.A. de C.V 

www.terantbwa.com.mx 

Verticecom, S. de R.L. de C.V. 

www.verticecom.com 

Young & Rubicam, S. de R.L de C.V. 

www.yr.com.mx 
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Consultorias 
 

Despachantes Aduaneiros 

 

Agencia Aduanal Oñate Willy Y Compañía, S.C. 

 www.owcia.com 

Agencia Aduanal Importadora EM&H, S.A. de C.V 

https://imemh.com/ 

SE Global Logistics 

www.se-gl.com  

Tito Global Trade Services 

 www.titoonline.com   

 

Aquisição de Documentação 

 

Toda a documentação tarifária e estatística sobre o México pode ser obtida, sem custo, 

por meio da internet. É responsabilidade do importador mexicano consultar a autoridade 

para saber se foram realizadas mudanças nos requisitos e é responsabilidade do 

exportador brasileiro ajudar o cliente mexicano para cumprir com esses requisitos.  

SIAVI – Sistema de Informação Tarifária Via Internet 

http://187.191.71.239/  

Barreiras tarifárias e não tarifárias. Estatísticas de importação. Acordos de Livre 

Comércio. Dados de empresas exportadoras.  

SIICEX – CAAREM  

http://www.siicex-caaarem.org.mx/  

Barreiras tarifárias e não tarifárias e acordos comerciais.  

Catalogo de Normas Oficiais Mexicanas 

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do  

Base de dados de texto completo das Normas Técnicas vigentes. 

 

Companhias de Transporte com o Brasil 

 

Marítimas 

 

Brasileiras 

 

Golfo S.A. DE C.V. 

www.acgolmar.com.mx 

Terminales Marítimas Transunisa S.A. de C.V. 

www.transunisa.com 

http://www.owcia.com/
https://imemh.com/
http://www.se-gl.com/
http://www.titoonline.com/
http://187.191.71.239/
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Hamburg Süd México, S. A. de C. V. 

www.hamburgsud.com 

 

Estrangeiras 

 

Agencia Grupo CSAV México, S.A. de C.V. 

www.csav.cl 

Agunsa Agencia Naviera S.A. de C.V. 

www.agunsa.com.mx 

Altamarítima, S.A. de C.V. 

www.trafimar.com.mx 

CMA-CGM México S.A. de C.V. 

www.cma-cgm.com 

Hapag Lloyd México, S.A. de C.V. 

www.hapag-lloyd.com 

Maersk México, S.A. de C.V. 

www.maerskline.com  

Mediterranean Shipping Company México, S.A. de C.V. 

www.mscmexico.com 

Nippon Yusen Kaisha Line (NYK Line) 

www.nykline.com 

Tuscor Lloyd’s U.K. de México, S. A. de C. V. 

www.tuscorlloyds.com 

      

Aéreas 

 

Brasileiras 

 

Latam Cargo Brasil  

www.latamcargo.com 

 

Estrangeiras 

 

Avianca Cargo Brasil  

www.aviancacargo.com.br 

Aeroméxico – Repres. Brasil Cargo Service  

www.aeromexicocargo.com.mx 

Qatar Airways  

www.qrcargo.com 

Centurion Cargo Brasil   

www.centurioncargo.com  

Copaair Cargo Brasil 

www.copacargo.com  
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Supervisão de Embarque 

 

A supervisão de embarques é um serviço complementário de transporte de mercadorias 

que o importador contrata separadamente.  

O serviço é prestado por empresas de segurança privada.  

 Fluxo Operacional 

 

O agente deve apresentar uma requisição de importação (emitida pelo Ministério da 

Economia), além de nota fiscal, conhecimento de embarque, autorização de isenção e 

certificado estabelecendo a origem dos bens de modo que os impostos e taxas 

correspondentes possam se aplicar. 

Os impostos gerais de importação dependem da fração tarifária na qual os bens 

importados estejam classificados, em conformidade com a Tarifa da Lei de Impostos 

Gerais de Importação e Exportação, ou a Tabela de Taxação Mexicana proposta nos 

acordos de livre comércio. Para fins de taxação, todos os importadores mexicanos 

devem se candidatar e se registrar ao “Padrón de Importadores”, mantido pelo 

Ministério de Finanças e Crédito Público (Fazenda).  

No caso de material médico e produtos de saúde, além de estar em conformidade com 

os padrões aplicáveis, os produtos manufaturados estrangeiros precisam ter um 

representante/distribuidor autorizado no México e ser registrado junto ao Ministério da 

Saúde. 

 

II. FRETES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL 
 

Marítimos 

 

Para informações específicas e atualizadas sobre fretes marítimos, os empresários 

brasileiros interessados deverão dirigir consulta, no Brasil, às empresas de transportes 

marítimos relacionadas no Anexo I. 

 

Comunicações: Tarifas Mexicanas 
 

Telefone 
 

O custo por minuto de uma ligação telefônica entre o México e o Brasil é de 

aproximadamente US$ 0,90 por minuto. Não aplica desconto por horário.  

O código DDI do país é 52, para ligar a numero na cidade do México o empresário 

brasileiro deve que discar:  

Para telefone fixo: + Código DDI + (Código DDD) + Número telefônico 

Para celular: deve ser adicionado o número 1 entre o código DDI e o código DDD  
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Telegramas 

 

Não há tabela de custo de serviços de telegramas. O custo do serviço pode mudar 

segundo a localidade mexicana de origem e destino da mensagem, recomenda-se ao 

empresário brasileiro entrar em contato com agencia mais próxima no Brasil.  

Estando no México, pode consultar o escritório mais próximo da empresa 

“Telecomunicações Nacionais” (Telecomm), no site: 

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=2

02  

 

Correspondência postal 

 

O custo do serviço depende do peso e das dimensões do pacote:  

Não podem ser enviados pacotes com peso superior aos 20 quilos.  

 

 

 

Peso Alto Cm Largo Cm Ancho Cm Preço US 

1 10 10 10 42,14 

5 20 20 20 66,34 

10 20 20 20 109,38 

15 30 30 30 153,31 

20 40 40 40 194,55 
Fonte: http://www.correosdemexico.gob.mx/datosabiertos/gobmx/gobmx_TarPortal.html 

 

Informações Práticas 

 

Moeda: peso mexicano (MXN$) = 100 centavos. Em papel: 20, 50, 100, 500 e 1.000. 

Em metal: 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, 2,00, 5,00 e 10,00. Cotação em 27/05/2013: PM$ 

19,12 =US$ 1,00 (em 15 de dezembro de 2017).  

 

Pesos e medidas: Sistema Métrico Decimal. 

Comunicações: uma ligação de 10 minutos ao Brasil tem custo médio de MXN$ 100,00.  

Fusos: no México existem três fusos horários: a) tempo do centro (UTC – N), tempo do 

Pacífico (UTC-[N+1]) e o tempo do Nordeste (UTC-[N+2.]). Onde UTC é o Tempo 

Universal Coordenado e N é 6 horas para inverno e 5 horas para o horário de verão. O 

horário de verão vai desde o 1º domingo de abril até o último domingo de outubro.  

Horário comercial: das 9h às 14h (pausa para o almoço) e fim das atividades às 18h. Os 

bancos e os negócios iniciam atividades às 8h e fecham, em média, às 16h. 

Corrente elétrica: 115/120 volts – 60 ciclos (todo o país). 

Visto de entrada: O acordo entre o Brasil e o México de isenção de vistos de curta 

duração em passaportes comuns está vigente desde 16 de maio de 2013. A isenção de 

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=202
http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=202
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vistos não significa que outros requisitos não possam ser solicitados ao viajante no 

momento do controle migratório (por exemplo, passagem de retorno, prova de meios de 

subsistência, comprovante de hospedagem, etc.). Recomenda-se aos viajantes 

brasileiros, no caso de viagens ao México, que consultem as páginas eletrônicas do 

Consulado-Geral do Brasil no México (www.cgmexico.itamaraty.gov.br) e do Serviço 

Exterior mexicano para conhecerem as condições de ingresso naquele país e outras 

informações úteis para a sua viagem. Os brasileiros que, ao desembarcarem em qualquer 

ponto no México, tenham problemas no momento do controle migratório devem 

solicitar autorização para contatar o Consulado-Geral do Brasil na Cidade do México da 

seguinte forma: telefone fixo: 55-4160-3953 (chamadas a partir da Cidade do México); 

plantão: (04455) 3455-3991 (chamadas a partir da Cidade do México); (0155) 3455-

3991 (chamadas a partir de qualquer outro local no México); (00xx52155) 3455-3991 

(chamadas a partir de qualquer lugar do Brasil) e e-mail: 

assistencia.cgmexico@itamaraty.gov.br 

Vacinas: O governo mexicano não exige vacina contra febre amarela ou outras vacinas 

para passageiros brasileiros que viajam com destino ao México. 

Alfândega e câmbio: Não há restrição quanto ao limite de dólares (em espécie, cheques 

de viagem, e/ou carta de crédito) que é permitido entrar no México, para pagar as 

despesas de permanência, mas há obrigação de declarar quando o montante for superior 

a US$ 10.000 dólares.  

Informações sobre os principais hotéis bem como diárias podem ser consultadas no site: 

https://www.tripadvisor.com.mx/ ou  https://www.hoteles.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com.mx/
https://www.hoteles.com/
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