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INTRODUÇÃO 

 

Trinidad e Tobago é essencialmente definido por seus numerosos contrastes, que são de fácil 

percepção para observadores atentos. 

Na esfera política, o país se orgulha de sua tradição democrática e de respeito aos direitos humanos. 

Em 1962, ao se tornar independente, adotou a “Order of Council” que, além incorporar as funções 

constitucionais, dispunha sobretudo sobre a organização do novo Estado. Em 1976, adotou a 

constituição vigente, cuja última emenda se deu em 2000.  

Em sintonia com a índole conservadora da sociedade local, na Magna Carta estão refletidos os 

valores essenciais de uma sociedade fundada na família tradicional e na prioridade concedida às 

prerrogativas coletivas em relação aos direitos individuais. Contudo, apesar dessa visão tradicional 

da estruturação da sua sociedade, o país almeja ter participação protagônica no CARICOM - em 

especial no que concerne às relações internacionais intra-bloco -, quando desafios e ameaças 

existentes requerem solução que depende de interpretação moderna, aberta e, portanto, sem pré-

julgamento da realidade. 

Igualmente, embora o país pretenda ser centro regional de serviços ligados à informação 

tecnológica, em particular na área de comunicações e, portanto, na vanguarda da quarta revolução 

industrial, as autoridades locais não são acessíveis1. Semelhante atitude pode gerar eventuais 

transtornos quando se necessitam informações específicas, é um comportamento menos 

transparente e constitui modelo de governança não plenamente alinhado com a tendência mundial. 

Também há dificuldades no acesso e na coleta de informações oficiais disponíveis na internet, as 

quais, mesmo quando obtidas, podem estar incorretas.  

Outro contraste reside na contradição entre a natural amabilidade expressada no cotidiano pelos 

seus habitantes e os expressivos índices de criminalidade. Segundo agências especializadas da 

ONU, em 20152 Trinidad e Tobago teve mais homicídios por cada 100 habitantes do que o Brasil. 

                                                           
1  Modelo de relacionamento baseado no sistema inglês do início de século passado 
2 Últimos dados disponíveis 
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Na área social, embora seja o país com a terceira maior renda per capita das Américas3, a 

expectativa de vida é significativamente menor do que a brasileira e de outros países sul-

americanos.  

Também ressalta o volume de subsídios concedidos pelo governo ao sistema de transporte público 

em comparação com a precariedade do serviço oferecido à população. 

Ainda no plano econômico, o governo pretende tornar a ilha um “hub” regional exportador de 

manufaturas, mas as políticas econômicas implementadas nos últimos anos contribuem para 

impedir o crescimento das manufaturas. Como consequência, o setor industrial tem 

progressivamente reduzido sua participação no PIB nacional. 

Por fim, apesar de o país ter condições climáticas e topográficas para se tornar grande produtor de 

bens agrícolas, sua pauta anual de importações registra que os produtos alimentares consumidos 

pela população são em sua grande maioria obtidos de fontes externas. 

Essa contradições indicam estar ainda em formação não apenas a estrutura produtiva de Trinidad 

e Tobago – apesar da predominância do setor energético -, mas também alguns mecanismos que 

regem o relacionamento da sociedade do país.  

Reformas sociais muitas vezes levam a mudanças de hábito e de consumo que, aliada às naturais 

possibilidades decorrentes de um setor produtivo que ainda não atingiu seu potencial, permitem 

ao Brasil ocupar nichos conjunturais no mercado local, ou ser um dos principais fornecedores de 

importantes e estratégicos setores. O constante deficit anual brasileiro no intercâmbio comercial 

entre os dois países também merece ser considerado. No início da presente década, em termos 

anuais chegou a superar USD um bilhão. Ademais, Brasil e Trinidad e Tobago mantêm relações 

políticas cordiais e e o país caribenho tem recebido cooperação técnica de órgãos brasileiros, de 

forma que existe potencial para aumentar o comércio bilateral, sobretudo no que tange às 

exportações do Brasil.  

O bom relacionamento bilateral existente, portanto, pode contribuir para aprimorar o nível do 

intercâmbio comercial mediante a colaboração mútua dos dois governos e de atores institucionais.  

 

                                                           
3 Atrás somente dos Estados Unidos e do Canadá 
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I - O PAÍS 

 

1 - História 

 Estado soberano insular do Caribe, oficialmente Republic of Trinidad and Tobago, está situado 

ao largo da costa nordeste da Venezuela e a sul de Granada, nas Pequenas Antilhas. Faz fronteira 

marítima com os Barbados a nordeste, com a Guiana a sudeste, e com a Venezuela a sul e a oeste. 

Situa-se na confluência do mar das Caraíbas com o oceano Atlântico. 

O país tem uma área de 5.128 km², e consiste nas ilhas de Trinidad, Tobago e numerosas ilhotas. 

A ilha da Trinidad é a maior e mais povoada, representando cerca de 94 por cento da área total e 

96 por cento dos habitantes. 

As duas ilhas são de clima tropical (com temperaturas elevadas durante todo o ano, entre 28 e 36 

graus), úmido, com vegetação luxuriante e terreno montanhoso. Sua localização permite-lhe evitar 

o chamado "cinturão de Furacões", fenômeno relativamente frequente no Caribe. Port of Spain (ou 

Porto de Espanha), capital do país e sua principal cidade, faz parte de importante conurbação, com 

população estimada em 545 mil habitantes (segundo dados governamentais de 2018).  Esse 

montante representa quase metade da população do país, avaliada em 1,325 milhões de acordo 

com recente projeção do governo. Trinidad e Tobago possui a segunda maior população de língua 

inglesa no Caribe, depois da Jamaica. 

A ilha de Trinidad foi colônia espanhola desde a chegada de Cristóvão Colombo de 1498 até 1797, 

quando a Inglaterra se apoderou do país, impulsionada por conta de sua localização ser então 

considerada estratégica.  

No início do período colonial, a Espanha demonstrou limitado interesse na região por não poder 

explorar na região minerais preciosos como ouro e a prata. Até o século XVIII a economia de 

Trinidad foi marcada pelo cultivo de tabaco, cacau, e mão-de-obra indígena, posteriormente 

substituída por africanos escravizados. 

Como resultado, a composição demográfica da ilha resultou ser majoritariamente composta por 

pessoas escravizadas e, na primeira metade do século XIX, o país vivenciou amplo debate sobre a 

abolição do trafico de africanos e do sistema escravista. 
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A abolição definitiva da escravidão se deu em 1838. No período que seguiu a emancipação, os 

debates sobre trabalho livre e cidadania se fortalecem, os quais, aliados à chegada de milhares de 

imigrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidade de trabalho vindos das demais 

ilhas caribenhas, geram as condições necessárias para a introdução de intensas transformações 

sociais. Essas decorreram, principalmente, do enfrentamento da população negra com autoridades 

coloniais após a abolição da escravatura.  

O país obteve a sua independência em 1962, se tornou uma república em 1976 e, na ocasião, optou 

por fazer parte do sistema da Commonwealth. O sistema de representação parlamentar se tem 

pautado pelo fortalecimento das instituições democráticas nacionais, a garantir seu funcionamento 

adequado e sem sobressaltos, a exceção de tentativa, em 1990, de golpe de estado perpetrada por 

organização muçulmana radical - Jamaat al Muslimeen -, quando insurgentes ocuparam por seis 

dias a sede do Parlamento.  

A falta de apoio popular e a pronta iniciativa governamental, que imediatamente cercou os 

amotinados, decretou o fim da sedição mediante a rendição dos revoltosos. Cabe ressaltar ter 

contribuído para a condenação da população, que se revelou essencial para a frustração da 

iniciativa, a falta de objetivos programáticos pretendidos pela intentona, bem como seu caráter 

sectário. Naquela ocasião, esteve diretamente envolvida apenas pequena parcela de uma orientação 

religiosa minoritária. Desde então, o país tem sido regido por sistema democrático de governo. 

 

2 - Geografia 

Trinidad e Tobago é um país da América Central, embora as ilhas sejam uma extensão geológica 

da América do Sul. Localizada no mar do Caribe, em frente à costa leste da Venezuela, Trinidad, 

a maior das ilhas, possui 4828 km² enquanto Tobago conta com 330 km². O relevo de Trinidad é 

caracterizado por três cadeias de montanhas baixas que se estendem de leste a oeste ao redor do 

território em cujo centro existe uma planície onde se desenvolve, principalmente, a cultura de 

legumes e vegetais que abastecem o consumo interno. Partes da costa leste e oeste apresentam 

formação de terrenos pantanosos. O ponto culminante é o monte del Aripo, com 940 m de altitude 

integrando a cadeia de montanhas do noroeste. Ao norte do país, as montanhas são cobertas por 

florestas. 
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Tobago, cuja capital é Scarborough, possui praias com brancas areias e barrancos de coral ao redor 

da ilha, que tem gerado o interesse de turistas estrangeiros. O centro dessa ilha é montanhoso, 

enquanto no sul e na sua costa oeste localizam-se as planícies.  

Trinidad 

Posição: Latitude 10 1/2°N, longitude 61 1/2° W 

Área física: Retangular na forma, mede 60 quilômetros por 80 quilômetros. 

Cidades principais: Porto de Spain, San Fernando, Arima, Pont Fortin e Chaguanas. 

 

Tobago 

Posição: Latitude 11°N, longitude 60°W 

Área física: seu formato lembra a de um peixe, e mede 42 quilômetros por 10 quilômetros. 

Cidades principais: Scarborough, Roxborough, Charlotteville. 

Densidade populacional em 2016: 266 habitantes por km²  

População urbana em 2018: 53,2 por cento (desde 2015 a taxa de migração rural foi, na média, 

0,22 por cento)  

 

3 - Ocupação da terra4   

agricultura: 10.6 por cento 

Terra arável 4.9 por cento, composto por colheitas permanentes 4.3 por cento e pastagens 1.4 por 

cento 

Florestas – 44 por cento e 

outros: 45.4 por cento 

 

4 - Contato telefônico 

O código de telefonia internacional do país é 1, seguido do código regional 868. 

 

 

                                                           
4 Segundo estimativas de 2011 do governo trinitário 
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5 - Clima 

O clima é tropical úmido – média anual de 75 por cento de umidade relativa do ar e de temperatura 

de 29 graus -, composto por duas estações: nos primeiros cinco meses do ano é o período 

considerado de seca, e a estação chuvosa ocorre nos demais sete meses. 

As temperaturas recordes, máxima e mínima, registradas no país foram 39º centígrados em Port of 

Spain e 12º centígrados na região mais elevada da ilha de Trinidad, no nordeste da ilha, cuja 

altitude (cerca de 900 metros) lhe confere clima mais agradável do que o da planície. A parte mais 

alta da cadeia montanhosa é marcada por chuvas mais intensas e coberta por névoas na maior parte 

do ano. 

Port of Spain – Temperaturas médias em graus centígrados 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Otu Nov Dec 

Min 20 20 21 22 23 23 23 23 23 23 22 21 

Max  31 32 32 33 33 32 31 32 32 32 32 31 

 

Port of Spain – Precipitação média em mm 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Otu Nov Dec 

 70 40 30 40 110 250 240 230 180 170 190 140  

Precipitação anual média: 1690 mm 

 

6- Demografia 

A população de Trinidad e Tobago é constituída, principalmente, de etnias africanas e asiáticas, 

estas últimas consistindo principalmente de indianos e chineses. Seus habitantes se concentram na 

parte oeste de Trinidad, enquanto Tobago explora principalmente o turismo. 

Assim, Tobago oferece estrutura básica de acolhimento de turistas, como por exemplo serviço de 

taxis, em oposição à cidade de Port of Spain onde, na prática, inexiste semelhante serviço, à 

excessão de empresa que oferece traslado do aeroporto para a capital e seus arredores. Essa 
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limitação de oferta se estende ao transporte público coletivo na capital, composto apenas por vans, 

que circulam exclusivamente pelas principais avenidas de Port of Spain.  

As tradições populares mais importantes são as derivadas do crioulo local e da cultura hindu 

ocidental. O crioulo mistura elementos africanos, espanhóis, franceses e ingleses. A cultura indiana 

chegou às ilhas com trabalhadores daquele país que foram recrutados para substituir a mão de obra 

escrava após o fim do regime escravista.  Os imigrantes orientais passaram a dominar o setor 

agrícola e muitos tornaram-se comerciantes e profissionais liberais. Os indianos, hinduístas, 

budistas e muçulmanos, preservaram muitos dos costumes asiáticos, incluindo práticas religiosas 

e festas.  

Posteriormente, o país observou levas de imigração de origem sírio-libanesa, cujos descendentes 

lograram ter participação expressiva no comércio local e na construção civil. Mais recentemente, 

o país recebeu imigrantes originários da América hispânica em particular da Venezuela – em maior 

número -, Colômbia e países centro-americanos.  

Na distribuição das nacionalidades, negros, mestiços e brancos perfazem cerca de 61 por cento da 

população enquanto 31 por cento é de origem asiática. O percentual restante é composto 

fundamentalmente por por descendentes dos nativos habitantes da região. 

 

7 - Meios de transporte 

Durante curto período a empresa UBER operou no país, mas saiu do mercado em meados de 2018. 

Como não há taxis circulando em Port of Spain – só há taxis no aeroporto para transportar os 

passageiros que chegam -, a virtualmente única opção consiste em recorrer ao serviço local 

DropTaxi, que funciona mediante solicitação de transporte mediante acesso à plataforma digital 

da empresa. Os pedidos do serviço devem ser realizados até ae 16:00 horas.  

 

8- Indicadores sociais 

A) Alfabetização de maiores de 15 anos (estimativa governamental de 2015): 

População total: 99 por cento 
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homens: 99.2 por cento 

mulheres: 98.7 por cento 

idade média: 32,6 anos  

B) Pessoas abaixo da linha de pobreza – 3,4 por cento 

C) Taxa de conclusão do ensino infantil e fundamental – 99 por cento 

D) Expectativa de vida (estimativa governamental de 2017) : 

homens- 70,2 anos 

mulheres – 76,2 anos 

E) IDH nos últimos 10 anos 5 de acordo com o PNUD: 

2017 – 0,784                    2016  - 0,785                      2015 -  0,783                           2014 – 0,779 

2013 – 0,779                    2012 -  0,774                      2011 -   0773                           2010 –  0,775 

2009  - 0,772                   2008 -  0,773 

 

9 - Salário mínimo 

A menor remuneração estabelecida pela legislação local é de 15 dólares trinitários por hora, 

equivalente a quase USD 2,25. O salário mensal, portanto, corresponde a 2640 dólares ou cerca de 

USD 390. Na prática, quase que apenas imigrantes percebem remuneração tão baixa. Os trinitários 

de menor salário recebem cerca de 20 dólares trinitários por hora. 

 

10- Idioma 

Os procedimentos governamentais ainda têm como base antigos sistemas britânicos. O inglês é o 

único idioma oficial, embora alguns hindu-trinitários falem hindi, amplamente empregado na 

música popular. O idioma mais falado, o inglês de Trinidad, é classificado como um dialeto do 

inglês ou um crioulo inglês (crioulo inglês de Trinidad). A principal língua falada em Tobago é o 

crioulo inglês de Tobago. Ambas as línguas contêm elementos africanos; o inglês de Trinidad 

                                                           
5 A título de comparação, o IDH brasileiro foi de 0,759 em 2017. 
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também é influenciado pelo francês e hindi. Estas línguas crioulas são normalmente faladas apenas 

em situações informais, e não têm um sistema padronizado de escrita. 

Dada à situação de Trinidad da costa da América do Sul, o país tem desenvolvido, principalmente 

nos últimos 20 anos, relação mais intensa com os povos hispano-falantes, e, portanto, o governo 

passou a exigir o ensino do espanhol nas escolas do secundário, a aumentar consideravelmente a 

importância deste idioma. Os regulamentos do governo exigiam também que, em 2010, 30 por 

cento dos funcionários públicos fossem competentes nessa língua. O governo anunciou igualmente 

que o espanhol, junto com o inglês, se tornará a segunda língua oficial da nação em 2020. Apesar 

desse incentivo e do próprio interesse de empresas trinitárias desenvolverem o conhecimento desse 

outro idioma, poucas pessoas conseguem dominá-lo com proficiência, de forma que negociações, 

correspondência, acordos e propostas precisam ser realizados em inglês.    

Apesar de o inglês ser a língua oficial, salvo nos níveis culturais mais elevados, usa-se uma forma 

de “broken english”, de difícil entendimento mesmo para estrangeiros nativos desse idioma. 

 

11 - Cultura 

A cultura de Trinidad e Tobago é caracterizada por variadas expressões de identidade popular que 

refletem o encontro dos povos que formam o quadro de etnias da ilha. Este sincretismo aparece 

sobretudo nas manifestações religiosas, nos festejos populares e no ritmo nacional, o calipso.  

O Carnaval acontece antes da Quaresma é a festa mais importante e esperada, quando milhares de 

pessoas usam fantasias e ocupam as ruas. Em Tobago, julho é o mês do Tobago Heritage Festival 

(Festival da Herança ou da Tradição), uma ampla mostra da memória histórica, do folclore, dos 

usos e costumes, incluindo as especialidades culinárias. 

 

12 - Religião 

As ilhas apresentam um exótico panorama religioso onde co-existem o cristianismo católico e 

protestante, o hinduísmo e o islamismo, além dos cultos de origem africana. De acordo com os 

últimos censos, 28 por cento da população se declara protestante, 18 por cento católica, 14 por 
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cento testemunhas de Jeová, pouco mais de 20 por cento hinduísta – grupo religioso que 

experimentou o maior crescimento em anos recentes -,  e 19 por cento muçulmana. 

 

13 - Política 

A estrutura política do país é fundada no modelo parlamentar bicameral. O chefe de Estado é o 

Presidente da República, eleito por um colégio eleitoral composto por membros de ambas as casas 

do Parlamento, e o atual ocupante do cargo é Paula-Mae Weeks, eleita por aclamação no início de 

2018. A chefia de Governo é exercida pelo Primeiro Ministro (atualmente Keith Rowley, que 

assumiu o poder em 2015), o qual é eleito por sufrágio geral realizado a cada cinco anos. O 

Governo do Primeiro-Ministro Keith Rowley enfrenta, desde seu início, após a vitória do PNM 

("People`s National Movement") em 2015, um quadro econômico adverso, com sucessivas quedas 

do PIB, dificuldades nas contas externas e deterioração do quadro fiscal, em larga medida 

resultantes da então queda do preço dos hidrocarbonetos no mercado internacional e da não 

diversificação de sua economia, baseada no petróleo e gás.  

Apenas recentemente houve uma reversão da conjuntura econômica adversa, em função da 

recuperação das cotações internacionais das duas mencionadas commodities. 

 Alguns Ministros, sobretudo da área econômica, têm indicado abertamente a necessidade de 

diversificação da economia e do comércio, e, em alguns casos, alertado para a importância de 

investimentos em turismo e na própria agricultura, relegada a um segundo plano neste país, apesar 

de suas riquezas e potencialidades.  

Contudo, a liderança do Primeiro Ministro Rowley parece não estar ameaçada nem ter sofrido 

desafios. Apesar de ser praticamente impensável que o PNM, partido que representa os interesses 

da raça negra em Trinidad, tenha um não-negro como líder, os principais operadores políticos e 

econômicos do governo de Rowley pertencem a outras etnias e religiões: Franklin Khan, 

presidente do partido e Ministro da Energia e Indústria Energéticas, é indiano-muçulmano; Faris 

Al-Rawi, Advogado Geral, cargo equivalente neste país ao de Ministro da Justiça, é de ascendência 

árabe; e Colm Imbert, Ministro da Fazenda, pertence à assim-chamada elite "branca". Mesmo 

outras pastas de prestígio, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da CARICOM e o 

Ministério da Segurança Nacional, são encabeçadas por personagens de pouca articulação 



17 
 

partidária. Seus atuais ocupantes são, respectivamente, o Chanceler Dennis Moses, cujo perfil de 

atuação, em termos de política interna, é considerado tímido e, que, ademais, passou a maior parte 

de sua carreira como funcionário público internacional; e o Major General Edmund Dillon, militar 

de carreira aposentado. 

 Do ponto de vista regional, Trinidad e Tobago mantém-se como importante ator no âmbito 

caribenho, muitas vezes reservando a si a tarefa de porta-voz regional e se oferecendo como sede 

de reuniões internacionais regionais e temáticas. O próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros 

passou a denominar-se, desde a assunção deste Governo, em 2015, de Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e do CARICOM. 

 

14 - Principais ministérios 

Gabinete do Primeiro Ministro, 

Ministério da Agricultura, Solo e Pesca, 

Ministério da Energia e Indústrias Energéticas, 

Ministério das Finanças, 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e CARICOM, 

Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, 

Ministério do Trabalho e Desenvolvimento de Pequenas Empresas, 

Ministério do Comércio e Indústria, e 

Ministério da Procuradoria Geral e Assuntos Jurídicos. 

 

15 - Poder legislativo 

O Poder Legislativo segue o modelo parlamentar bicameral, composto pela “House of 

Representatives” (Câmara dos Representantes), e o Senado, com 31 membros indicados pelo 

presidente. Ambos com mandato de 5 anos. 

Os Senadores são empossados pelo presidente, de acordo com a seguinte orientação: 16 são 

indicados pelo Primeiro Ministro, 06 pelo líder oposicionista e 09 são escolhidos pelo Presidente 
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para representarem outros setores da sociedade civil. Os 41 membros da câmara baixa são eleitos 

por voto distrital por um período máximo de 05 anos.  

 

16 - Poder judiciário 

O país é estruturado à semelhança do britânico, com cortes distritais e uma Suprema Corte, que 

engloba a Corte Superior de Justiça e a Corte de Apelação. O presidente da Suprema Corte é 

indicado pelo presidente, por sugestão do primeiro-ministro e do líder da oposição, e outros juízes 

são indicados pelo presidente por sugestão da Comissão de Justiça. O tribunal de recursos de última 

instância é o Privy Council, em Londres. 

 

17- Principais instrumentos internacionais  

Acordo Agrícola, da OMC 

Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, da OMC, 

Acordo sobre a aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, 

Acordo sobre as medidas de investimento relacionadas com o comércio (TRIM), 

Convenção para o Estabelecimento da Associação dos Estados Caribenhos, 

Tratado de Chaguaramas, que estabeleceu a comunidade caribenha e seu mercado comum, 

composto por 15 países da região, 

Acordo Bilateral de Proteção de Investimentos com Alemanha, Canadá, China, Coreia, Espanha, 

Estados Unidos, França, India, México e Reino Unido,  

Acordo Comercial com Costa Rica, Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá, República 

Dominicana e Venezuela, 

GATT e  

GATS. 
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II - ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

1 – Descrição da economia 

Trinidad e Tobago é 92ª maior economia em termos de Produto Interno Bruto. Ao contrário do 

que acontece com a maioria dos países anglófonos da região caribenha, sua economia é 

principalmente industrial, com ênfase nas indústrias petrolífera e petroquímica, de forma que 

permite ao território atrair investimentos externos vultosos, que contribuem diretamente para o 

fortalecimento de sua economia. Trinidad e Tobago é considerada a nação mais rica do Caribe e o 

terceiro país das Américas em renda per capita, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá, e é 

avaliado pelo Banco Mundial detentor de renda média alta.  

  Sua estrutura produtiva do país, centralizada na indústria de exploração de recursos energéticos 

- petróleo e de gás - determinou que o volume majoritário de insumos financeiros existentes fossem 

vinculados à produção e posterior exportação dessas commodities e seus derivados, a implicar a 

necessidade de a demanda local de bens de consumo duráveis e não duráveis ser coberta por 

importações. O país possui, portanto, economia aberta, de forma a poder atrair investimentos 

externos para a exploração dos seus recursos energéticos naturais, o que lhe garantiu o conceito de 

excelente mercado para investimentos externos. Fundado na condição de maior produtor caribenho 

de gás e petróleo, esse fluxo de capitais lhe garantiu uma das maiores taxas regionais de 

crescimento do PIB e renda per capita.  

Em que pese a dependência de recursos provenientes do setor ligado à exploração de insumos 

energéticos naturais, a área que representa cerca de 80 por cento de suas exportações e cerca de 40 

por cento do PIB, o país se vem estabelecendo como centro financeiro regional, e tem incentivado 

a captação de turistas internacionais, particularmente mediante a promoção de paisagens naturais 

e outras fontes de atração a serem exploradas em Tobago. 

Assim, apesar de promover a exploração dos recursos energéticos naturais como principal 

instrumento de desenvolvimento nacional, que permitiu expressivo crescimento da sua economia 

nos últimos 25 anos, esta estratégia confere ao país não desprezível grau de vulnerabilidade. Sua 

receita em moeda forte permanece diretamente vinculada ao preço internacional das mencionadas 

commodities, sobre as quais o país não possui instrumentos para interferir nas suas cotações. Como 
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resultado, as oscilações dos seus preços internacionais influenciam fortemente o desempenho da 

economia de um país sem instrumentos adequados para contrabalançar efeitos nada desprezíveis 

sob sua principal riqueza e essencial fonte de ingressos de moeda forte. 

De toda forma, a recuperação dos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional 

ensejou reversão da retração do PIB local, que vinha afetando o país desde o início da presente 

década. Se, de acordo com projeções do Banco Central trinitário, de 2013 a 2017, sua atividade 

econômica decresceu de USD 26,4 bilhões para USD 21,9 bilhões, em 2018 sua economia deverá 

crescer 1,4 por cento e, em 2019, 2,0 por cento. O otimismo das autoridades governamentais é 

fundado também nas assinaturas de instrumentos com a Venezuela, para a aquisição de gás natural 

mediante construção de gasoduto, estimada em USD 160 milhões e, com a Guiana, para a 

participação de empresas trinitárias na exploração de reservas de petróleo e gás recentemente 

descobertas. 

Apesar dos dados adversos registrados desde o início da segunda década deste século, a taxa de 

desemprego local tem permanecido em patamares reduzidos (abaixo de 4,0 por cento), e a inflação 

mantida controlada (1,9 por cento em 2017), conforme estatísticas do Banco Central. O somatório 

dos referidos dados tem garantido à economia positivo "rating" fornecido pelas agências 

internacionais de classificação de risco, elemento essencial para uma economia fundada na 

captação de significativos investimentos externos. Em abril de 2018, a Standard & Poor's lhe 

conferiu “BBB+” e a Moody's, em abril de 2017, “Ba1” - última avaliação feita por esta agência. 

Contudo, a baixa produtividade laboral, ineficiente burocracia governamental e corrupção 

continuam a interferir negativamente na evolução do desenvolvimento econômico. 

Ademais, a memória da sua condição de ex-colônia produtora de bens agrícolas para o consumo 

da metrópole europeia ainda persiste nos corações e mentes da população, de maneira a restringir 

maior participação de trabalhadores na agricultura. Dessa forma, eventual desconcentração da 

atividade econômica se torna essencialmente mais complexa e difícil. 

 

 

 



21 
 

2 - Principais Indicadores econômicos: 

O Produto Interno Bruto, conforme se pode observar no gráfico abaixo, sofre influência direta de 

variáveis exógenas. No presente caso, o governo local ainda não conseguiu mitigar a instabilidade, 

sobre sua economia interna, da variação das cotações internacionais do petróleo e do gás, dos quais 

o país é fundamentalmente dependente.  

Em dez anos, o PIB caiu cerca de 26 por cento, passando de USD 27,87 bilhões em 2008 para 

USD 22,1 bilhões em 2017. 

 

Ano X PIB USD bilhões 

 

O gráfico abaixo entre 2000 e 2017, reflete crescimento demográfico negativo há anos. Portanto, 

a redução de 11 por cento do PIB per capita nos últimos 10 anos é comparativamente menor do 

que o percentual da queda sofrida por sua economia, em termos absolutos, no mesmo período 

Índice de crescimento populacional X Ano6 

                                                           
6 CIA World Factbook 
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PIB per capita em milhares de USD X Ano 

 

 

3 - Percentual de emprego nos principais setores da economia 

Um ponto importante a ser ressaltado consiste no impacto deletério que sofrem os pequenos países 

dependentes da exportação de petróleo e gás na oferta de empregos. O fenômeno quase universal 

do êxodo rural é historicamente agravado nesses países, em que expressiva parcela da população 

migra para os centros urbanos em busca de trabalho no setor terciário da economia. 

Dessa forma, o setor de serviços tende a aumentar o percentual de empregos no conjunto da 

economia, uma vez que o setor energético tradicionalmente emprega número reduzido de 

trabalhadores em comparação com a importância de sua contribuição para o PIB, e o setor 
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industrial em Trinidad e Tobago não conseguiu ainda atingir a relevância que a estratégia de 

desenvolvimento almejado pelas autoridades. 

A natural consequência dessa estrutura produtiva consiste na escassez de mão-de-obra nas áreas 

rurais implicar constante declínio da produção agrícola e da consequente participação do setor no 

PIB nacional. 

 

A) – percentagem da mão-de-obra por setor econômico: 

O gráfico abaixo, relativo ao período 2007-2017, na sua parte inferior indica o percentual da 

participação da agricultura no PIB; na parte intermediária reflete a participação da indústria 

mais energia na economia trinitária; e na parte superior diz respeito ao percentual do setor de 

serviços. 

 

  Ano X Percentagem no PIB por setor segundo estimativa de 20177:  

 

B) – Ano X PIB como paridade de poder de compra per capita em milhares de  USD:  

        2017- 31,400                                    2016 - 33,500                              2015- 33,100  

                                                           
7 The Statistics Portal 
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        C) Taxa de desemprego: 

Há alguns anos, o desemprego permanece em patamares reduzidos numa reversão do ocorrido na 

última década do século passado, quando chegou a superar 20 por cento. Embora o setor mais 

dinâmico e principal fonte de renda do país (a exploração de petróleo e gás) seja responsável por 

percentual reduzido de postos de trabalho - em torno de 5 por cento -, a natural demanda de serviços 

de apoio e atividades correlatas gerada pelo setor energético garante ao país quase manter o pleno 

emprego, conforme o gráfico abaixo no período de 2015 a 2017: 

 

Percentual de desemprego X semestre  

 

 

4 – Principais setores econômicos  

1) Petróleo  

Trinidad e Tobago iniciou há mais de 100 anos a exploração de recursos naturais energéticos 

circunscritos, primeiramente, a regiões em terra firme e em águas rasas.  Em meados da segunda 

década do presente século passaram a ser explorados novos campos, situados em águas 

relativamente profundas em relação aos primeiros poços perfurados. De acordo com avaliação 

realizada em 2017, as reservas provadas de petróleo são estimadas em 243 milhões de barris. 
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Apesar da descoberta de adicionais campos e de modernas técnicas utilizadas na exploração e na 

recuperação da produção de poços maduros, a média diária do volume de petróleo extraído vem 

caindo sistematicamente, conforme a tabela abaixo:  

 

Ano X, Milhares de barris por dia8: 

 

Há expectativa governamental de as recentes descobertas do novos campos nas regiões de   

Macadamia and Savannah permitirem a recuperar parte da anterior produção, apesar de ambos os 

campos serem constituídos principalmente de depósitos naturais de gás. Estimativas otimistas 

avaliam que, embora os níveis atingidos no período entre a última metade da década de 70 e o 

início da posterior década não possam ser novamente replicados, a entrada em produção dessas 

novas áreas, cuja previsão do início da exploração se situa entre 4 e 5 anos, poderia eventualmente 

reverter o presente declínio que vem afetando Trinidad e Tobago no que concerne à extração de 

petróleo. 

 

                                                           
8 Energy Chamber of Trinidad and Tobago 
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2) Gás 

A partir do final do século passado, a produção petrolífera perdeu sua prioridade para a exploração 

de gás natural que, desde então, se tornou a principal fonte de recursos do país. De acordo com 

dados de 2015, produziu 40.9 bilhões de metros cúbicos, exportou cerca de 17.9 bilhões e 

consumiu 23 bilhões. Atualmente, o país é o sexto maior exportador mundial de gás natural.  

Segundo estimativa de 2017, tem reservas provadas de 300 bilhões de metros cúbicos e o país 

abriga uma das maiores processadoras de gás natural do hemisfério ocidental –senão a maior -, 

com capacidade diária de quase 2 bilhões de pés cúbicos, que geram o equivalente a 70 mil barris 

de GNL. Após o processamento, o gás é transferido para suprir as geradoras de eletricidade do 

país (toda a energia elétrica local é gerada por termelétricas) e para produção de insumos 

petroquímicos.  

 

Produção de gás natural liquefeito em metros cúbicos X Ano9 

 

 

 

 

 

                                                           
9 World Bank collection of development indicators 
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3) Setor químico 

O país dispõe de 11 centros processadores de amônia e 07 usinas de metanol, a lhe garantir, 

segundo dados de 2016, a condição de segundo maior exportador de amônia, com uma participação 

de 18 por cento no mercado mundial (atrás apenas da Russia com 19 por cento) com vendas 

externas de USD 1,14 bilhão. 

O governo local tem incentivado o setor privado a investir em projetos de "downstream"   ligados 

à petroquímica, com vistas a produzir, principalmente, cloreto de cálcio e éter dimetil.  

Outro positivo fator consiste na adoção governamental de medidas de racionalização de gastos 

pela estatal petrolífera (Petrotrin), que culminou, principalmente, com decisão de encerrar as 

atividades da única refinaria existente no país, que há anos opera de forma deficitária. 

Com respeito à amônia, a produção apresentou leve aumento desde o início do século 

Ano X Produção de amônia em milhares de T10 

 

 

                                                           
10 Energy Chamber of Trinidad and Tobago 
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Trinidad e Tobago é, por sua vez, o principal exportador de metanol, com exportações em 2016 

no valor de USD 1,46 bilhão, representando 17 por cento do mercado mundial, embora sua 

produção tenha decrescido desde o fim da década passada. 

 

Produção em milhares de toneladas X Ano11 

 

 

 

4) Setor industrial   

O principal empreendimento fora do setor energético era a siderúrgica Arcelor-Mittal, com 

capacidade anual de 1,36 milhões de toneladas por ano na redução direta do minério de ferro. Sua 

vantagem comparativa seria o custo da energia subsidiada pelo governo local. No primeiro 

semestre de 2016, contudo, decretou falência, após operar com crescentes perdas financeiras em 

função da concorrência de produtores mais eficientes, que passaram a abastecer seus antigos 

mercados consumidores localizados na América Central e Caribe. Apesar do particular interesse 

das autoridades trinitárias de encontrar grupo investidor capaz de adquirir a siderúrgica, até o 

                                                           
11  World Bank collection of development indicators 
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presente momento o problema da continuidade operacional da Arcelor-Mittal permanece 

indefinida.  

A empresa era responsável por cerca de cinco por cento das exportações do país, o que contribui 

para a redução dos postos de trabalho nesse setor. Avaliado separadamente da área energética, o 

setor industrial vem gradativamente reduzindo os postos de trabalho, apesar de as diretrizes de 

política econômica trinitárias ensejarem tornar a ilha “hub” regional de produção manufatureira e 

de serviços financeiros.  

Parte do problema reside na falta de moeda estrangeira disponível no mercado, a dificultar a 

importação de insumos destinados à produção de bens finais. O expressivo período de tempo 

normalmente necessário para transferir divisas ao exterior para o pagamento de fornecedores tem 

afetado o setor produtivo. Muitas iniciativas comerciais planejadas são abortadas, e essas 

desistências prejudicam diretamente o resultado final do setor industrial. 

 

Ano X Percentual de empregados no setor industrial12: 

 

 

 

                                                           
12 World Bank Collection of Development Indicators 
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5) Serviços 

O setor inclui comércio de atacado e varejo, transporte, armazenamento, comunicações, finanças, 

seguro e serviços do Governo e de habitação. Responsável tanto pela maior contribuição para o 

PIB do país como por empregar o maior percentual de trabalhadores, em 2017, segundo dados do 

governo, distribuição e vendas (responsável por 28,4 por cento da economia nacional) e a área de 

transporte (por 22,4 por cento) foram seus principais subsetores.  

A área de telecomunicações, cuja importância tem crescido de forma consistente, é o terceiro item 

mais importante de serviços. Em 2016, contribuiu com cerca de 3,5 por cento do PIB. A estrutura 

existente, composta por duas operadoras de telefonia celular - uma pertencente ao governo e a 

outra subsidiária de empresa internacional europeia -, oferece bom serviço local e excelente 

conexões no que concerne a ligações internacionais. Ademais, em 2016 mais de 73 por cento da 

população utilizava a internet13. 

O país possui cabos submarinos ligando-o aos Estados Unidos, o que também facilita a 

conectividade com países caribenhos e sul-americanos. Estima-se que, em 2017, houvesse 190 

telefones (167 celulares e os demais fixos) por cada 100 habitante. 

Ano X Percentual do PIB da renda auferida pelo governo14 mediante a cobrança do “VAT” - 

imposto sobre consumo  - decorrente da taxação do setor de serviços. 

 

                                                           
13 World Bank Collection of Development Indicators 
14 idem 
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O crescimento do setor acompanhou, em certa medida, as oscilações  que nos últimos anos afetou 

a economia trinitária, conforme demonstra o gráfico abaixo (em 2016 cresceu 5,51 por cento) 

 

Ano X Percentual da variação do percentual do recolhimento do “VAT” sobre serviços15 

 

 

6) Setor Agrícola:  

O passado colonial do país teve como resultado a orientação da sua agricultura para a exportação 

ao mercado europeu. Café, açúcar e cacau por algum permaneceram, após sua independência, os 

principais produtos agrícolas, num período em que a economia representava o mais importante 

setor da economia nacional em termos de postos de trabalho.  

Desde então, vêm paulatinamente reduzindo sua importância. A produção de açúcar não conseguiu 

competir com produtores mais eficientes de outros países, e o mesmo sucede com cacau e café, 

que têm de competir com modernas estruturas produtivas em diversos países. 

Esse declínio dos volumes produzidos afeta o conjunto do setor e não apenas as mencionadas 

emblemáticas culturas. De acordo com dados da University of West Indies, de 2016 a 2018 o 

percentual de empréstimos para a agricultura foi reduzido de 15.82 por cento para 4.54 do total de 

empréstimos concedidos internamente, e a mão-de-obra contratada apresentou redução de 25.7 mil 

                                                           
15 idem 
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trabalhadores para 21 mil, com a consequente expressiva diminuição nas quantidades produzidas. 

A Carne de porco caiu de 3,866 mil T para 1,91 mil T; a carne de gado de 707 T para 285 T, e os 

tomates de 3,465 mil T para 2,223 mil T. 

Como reflexo deste quadro adverso, o governo se tem esforçado para relançar a agricultura a fim 

de promover a criação de oportunidades de trabalho sustentável e produtivo, diversificar a 

economia, aumentar a segurança alimentar do país e combater a sangria de divisas internacionais 

decorrente da crescente importação de alimentos, a qual é agravada pelo elevado preço 

internacional das commodities agrícolas e, consequentemente, dos produtos delas derivados.  

É paradigmático observar que, em 2017, apenas 8 por cento dos alimentos básicos consumidos 

pela população local foi produzido no país.  

Contudo, o eventual êxito da política nacional de relançamento do setor requer mudanças 

estruturais no sistema de produção agrícola mediante a ampliação da tecnificação rural e da 

expansão do agronegócio, além de medidas financeiras como o retorno do financiamento de safras 

em volumes mais expressivos. 

 

5 - “Free zones” 

Em 1988, foi criado o “The Trinidad and Tobago Free Trade Zones Programme”, destinado 

principalmente a encorajar investimentos locais e do exterior em projetos voltados para a criação 

de novos postos de trabalho, qualificação de mão-de-obra e permitir explorar novos nichos de 

exportação de produtos não tradicionais.   

De acordo com a legislação que regula a iniciativa, além de benefícios fiscais que essas “free 

zones” têm direito, os que trabalham dentro desse espaço físico não necessitam visto de trabalho. 

Recentemente, foi concedido a empresa originária da China autorização para investir USD 500 

milhões na construção de dique seco destinado a reparar e realizar manutenção periódica de 

grandes embarcações, tanto de transporte de carga como de passageiros. 

Esse montante a ser investido equivale a cerca de 2,5 por cento do PIB do país. 
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III - MOEDA E FINANÇAS 

 

Ano fiscal 01 de outubro – 30 de setembro 

Orçamento fiscal em 2017 USD 6.916 bilhões 

Gastos públicos em 2017: USD 7.838 bilhões. 

 

 1 - Taxa de Câmbio 

O câmbio em Trinidad e Tobago é centralizado pelo Banco Central, de forma que cabe ao governo 

estabelecer a paridade da moeda do país com outras divisas. Dessa forma, é vedada a compra de 

moeda estrangeira a particulares, e nem os residentes têm acesso a cartões internacionais de 

crédito. Assim, autoridades monetárias utilizam sua capacidade institucional para manter sob 

estrito controle as desvalorizações cambiais, contribuir para o controle da inflação e, sobretudo, 

manter as reservas internacionais. 

 

                                                Preço de compra                                Preço de venda  

                                            Dólar norteamericano16                        Dólar norteamericano                                                

Setembro -   2018        6.7240                                              6.7819 

Setembro   - 2017        6.7321                                              6.7803 

Setembro -   2016                   6.6910                                              6.7421 

Setembro   - 2015                   6.3184                                              6.3625 

Setembro  -  2014                  6.3254                                              6.3687 

Setembro  -  2013        6.4085                                              6.4409 

Setembro  -  2012        6.3795                                              6.4370 

Setembro  -  2011        6.3699                                              6.4264 

Setembro  -  2010                         6.3154                                              6.3722  

                                                           
16 Banco Central de Trinidad e Tobago 
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2 -  Reservas Internacionais 

Como resultado do aumento dos preços internacionais do gás e do petróleo, aliado a análises de 

que seu preço deverá permanecer elevado nos próximos anos, o governo avalia que suas reservas 

em moeda forte voltarão a crescer, a seguir o padrão experimentado quase ininterruptamente nos 

últimos 25 anos. 

Em setembro de 2018, O país possui reservas externas no montante de USD 7,465 bilhões17, que 

representam cerca de 11 meses de importações. 

 Conforme se pode conferir pela tabela abaixo, a variação das reservas em moeda forte, nos últimos 

dez anos acompanhou, a grosso modo, a oscilação dos preços do petróleo e do gás natural no 

mercado internacional. 

 

Ano X em Milhões de USD18 

 

 

O volume das reservas internacionais também sofre direta influência da persistência do deficit 

fiscal, o qual abriga o governo a vender divisas para se financiar e do saldo em conta corrente, 

ligado essencialmente ao comportamento das exportações.  

                                                           
17 Banco Central de Trinidad e Tobago 
18 CIA World Factbook   
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Conforme o gráfico abaixo elaborado pelo Departamento de Economia da UWI, desde há pelo 

menos 10 anos se pode conferir a relação direta entre o volume das reservas internacionais e total 

das vendas do moedas fortes para o setor privado. 

          

                  
     

Ano X Vendas em USD milhões, ao setor privado em vermelho 

Ano X Volume de reservas do governo em USD milhões, em azul 

 

Este outro gráfico soma às duas varáveis anteriores o desempenho da conta corrente no mesmo 

período. 

 

Ano X Desempenho em USD milhões, da conta corrente em cinza 

Ano X Vendas em USD milhões, ao setor privado em azul 

Ano X Volume de reservas do governo em USD milhões, em vermelho 

 

 

 



36 
 

3 - Finanças públicas  

Mudanças expressivas na política econômica local foram ensejadas partir da queda, no início da 

presente década, das cotações internacionais das commodities energéticas exportadas por Trinidad 

e Tobago.  

Como forma de manter as reservas nacionais em moeda forte, o governo impôs aperto financeiro 

que continua a afetar a economia. Importantes medidas foram adotadas: aumentar o controle do 

banco central sobre transações bancárias, mediante a dilatação dos prazos para autorizar 

transferências de moeda ao exterior, e extinguir a existência de cartões de crédito internacionais 

emitidos no país. 

Por outro lado, o menor ingresso de recursos financeiros recolhidos pelo governo em função do 

desaquecimento da economia do país o induziu a adotar plano de austeridade destinado a combater 

os déficits orçamentários registrados. No ano fiscal 2016/2017, ele foi de 12,6 bilhões de dólares 

trinitários (cerca de USD 1,9 bilhões), equivalente a 8,5 por cento do PIB19.  

Ano X Percentual do deficit fiscal em relação ao PIB20:   

 

 

                                                           
19 Como a dívida governamental é essencialmente em moeda estrangeira e suas receitas financeiras estão 
atreladas à moeda trinitária, estaria fora de cogitação eventual desvalorização para contornar o deficit fiscal. 
20 Central Statistics Office Trinidad and Tobago 
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O governo também implementou mudanças na legislação fiscal, mediante o incremento do imposto 

sobre alguns setores da economia e a adoção de medidas para para reduzir a evasão tributária. As 

novas medidas entraram em vigor no início de 2018.  

Por outro lado, como o banco central não trabalha com metas para controlar a inflação21, a variação 

da oferta de crédito disponível atua fundamentalmente como instrumento para ajudar a controlar a 

atividade econômica. Segundo seu Banco Central, em 2017 a moeda em circulação foi reduzida 

em 2,1 por cento, quando o volume de dinheiro em circulação representava 6 por cento do PIB22. 

Outro resultado direto do déficit fiscal consiste no crescimento da dívida pública como percentual 

do PIB, a qual tem aumentado progressivamente conforme o quadro abaixo: 

2013                         2014                           2015                             2016                           2017 

 40.2                          46.3                            50.9                              58.8                            61.6 

 

Além dos tradicionais instrumentos fiscais e monetários disponíveis, o governo conta também com 

o Fundo de Herança e Estabilização (Heritage and Stabilization Fund-HSF), instrumento soberano 

de poupança criado em março de 2007 para assumir as funções de anterior fundo criado no ano 

2000.  

De acordo com a legislação que o criou, o HSF é constituído por parte da receita obtida pela 

produção petrolífera, e se destina a financiar parcela dos gastos públicos durante períodos de 

redução das cotações internacionais das commodities energéticas, e prover garantia financeira a 

gerações futuras. 

Desde sua criação, apenas em 2015 o governo recorreu ao fundo, tendo sacado USD 375 milhões 

para cobrir deficit do orçamento. No final de 2017, seus ativos somavam USD 5,8 e, em 2007 

somavam USD 1.76 bilhões. 

 

                                                           
21 Suas prioridades são manter as reservas em moeda forte e alavancar o crescimento do PIB. 
22 Dados oficiosos (o Banco Central não divulga os valores oficiais) avaliam ser de 4 por cento do PIB o volume de 
dinheiro em circulação no Brasil 
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4 - Setor financeiro  

O sistema financeiro local é bem organizado e regulamentado. O Banco Central de Trinidad e 

Tobago foi criado por Ato Parlamentar em dezembro de 1964, com o objetivo de controlar a 

emissão de moeda circulante, manter a estabilidade monetária e financeira, atuar como garantidor 

dos bancos comerciais, zelar pela cotação internacional do dólar trinitário e ser o responsável pela 

emissão de moeda. 

A instituição faz parte, desde 2013, da Alliance for Financial Inclusion-AFI, e está engajada em 

promover a inclusão financeira nacional fundada nos princípios do G-20 de liderança, cooperação 

e empoderamento da sociedade.  

Com relação ao setor bancário privado do país, o mesmo é considerado sólido em função de sua 

liquidez e alta capitalização, e também um dos mais eficientes e desenvolvidos da região 

Caribenha. Há oito bancos comerciais - alguns dos quais com filiais em outros países do Caribe – 

que contam com 123 agências, e 17 instituições financeiras. Entre os serviços oferecidos pelo setor 

bancário consta a abertura de conta corrente e de poupança em dólares norteamericanos. 

Trinidad e Tobago ficou na 102º posição quanto à facilidade de fazer negócios, de acordo com a 

última classificação do Banco Mundial23. O pior item do país consistiu no expressivo tempo 

necessário para resolver questões burocráticas. Segundo consulta a empresários que exportam bens 

a Trinidad e Tobago, alguns demoraram mais de 180 dias para receber o devido pagamento em 

função da morosidade da autorização para a transferência externa dos necessários recursos. 

A expressiva redução da poupança interna em relação ao PIB, fenômeno registrado desde meados 

da primeira década do presente século24, em alguma medida pode explicar a ausência de 

investimentos nacionais mais expressivos na economia trinitária. De acordo com o gráfico abaixo, 

em 2016 a poupança interna era de 6,2755 por cento do PIB, enquanto que dez anos antes se situava 

em 60 por cento.  

 

                                                           
23 World Bank Doing Business 2018 
24World Bank Collection of Development Indicators.   A título de comparação, a estimativa para 2018 da poupança 
interna do Brasil, segundo a Economy Watch, é de 18,28 por cento do PIB. 
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Ano X Poupança interna como percentual do PIB 

 

 

  

 

5 - Crédito bancário 

A taxa interbancária do segundo semestre de 2018 foi elevada de 4 para 4,5 por cento, em reposta 

ao aumento da “prime rate” nos Estados Unidos. Os bancos privados cobram em média juros 

anuais de 9,25 por cento para clientes preferenciais, e o spread entre a remuneração concedida aos 

depósitos financeiros de investidores e os juros cobrados pelos bancos aos tomadores de 

empréstimos está atualmente em 6.75 por cento. 

De acordo com o BID, há a percepção de este valor do spread ser elevado em função da 

concentração bancária existente no país. Os dois maiores bancos locais são responsáveis por mais 

da metade do mercado interno. 

Outro ponto ressaltado pelos funcionários da mencionada instituição diz respeito à taxa cambial. 

Como o banco central opera num limite muito estreito de variação cambial, uma maior amplitude 

dessa faixa em teoria poderia promover maior liberdade ao mercado financeiro e, 

consequentemente, contribuir para um sistema de crédito mais dinâmico. 
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IV - COMÉRCIO EXTERIOR DE TRINIDAD E TOBAGO 

 

1 – Aspectos gerais 

A estrutura produtiva de Trinidad e Tobago, fundada sobretudo na exploração e produção de 

commodities energéticas, requer ser o país atrativo para capitais externos, o que implica ter alto 

grau de abertura econômica. De acordo com o World Bank, a relação comércio internacional-PIB 

foi de 99 por cento em 2016.  

Do ponto de vista da balança comercial, seguindo o histórico padrão estrutural de superavit na 

rubrica referente a transações comerciais com o mundo, as projeções para 2018 avaliam que o país 

apresentará superavit expressivo, e seu comércio exterior deverá voltar a patamares mais elevados 

como os registrados em anos anteriores. A soma das importações e exportações deverá superar o 

volume de 2017. 

Apesar de o país não impor muitas barreiras não tarifárias-BNTs, as alíquotas incidentes sobre os 

bens importados permanecem elevadas, em sintonia com a intenção de transformar a ilha numa 

base exportadora regional de produtos manufaturados. Tradicionalmente, os bens exportados têm 

maior valor agregado do que os importados.  

A pauta de comércio exterior, em particular no que concerne às exportações, se concentra em 

poucos produtos. Os três principais itens exportados respondem por mais de 90 por cento do total, 

principalmente após a ArcelorMittal ter encerrado suas atividades na ilha. As exportações da 

empresa eram o quarto principal produto e correspondiam a cerca de 5 por cento do total. 

As importações estão concentradas em cinco produtos e uma parcela considerável da mais 

importante, combustíveis minerais, é re-exportada após ser refinada. 

No que respeita aos principais parceiros, os Estados Unidos contribuem com mais de 30 por cento 

do comércio com Trinidad e Tobago.  
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As diversas fontes consultadas confirmam os dados acima, embora haja discrepância no que 

concerne aos valores referentes aos totais anuais das importações e exportações25. 

Em termos de tendência da balança comercial e da ordem de grandeza dos totais anuais, há em 

geral um alinhamento entre as fontes consultadas conforme os gráficos abaixo. 

O gráfico abaixo, do “Observatory Economic Complexity-OEC”, reporta o comportamento da 

balança comercial até 2016. 

Ano X Exportações em azul e importações em vermelho 

 

      

A Câmara de Comércio de Trinidad e Tobago construiu dois gráficos relativos, respectivamente, 

às exportações e importações do país. Como o setor energético está hipertrofiado em comparação 

aos demais áreas, há o natural interesse da entidade em avaliar a evolução da balança comercial, 

dissociada da influência do comportamento do mencionado setor.  

                                                           
25 Funcionários do BID ressaltaram o reduzido grau de confiabilidade dos dados oficiais do governo local. Dessa 
forma, foi necessário recorrer principalmente a empresas especializadas em relevamento de estatísticas de 
comércio que compilam dados de organismos internacionais. 
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                      Ano X exportações em USD milhões                                                

 

 

 

 

    Exportações totais 

  Exportações energéticas 

Exportações não energéticas 

   

                              Ano X importações em USD milhões 

 

 

 

 

     Importações totais 

   Importações energéticas 

Importações não energéticas 

 

2 - 2015 

Segundo a World Integrated Trade Solution-WITS, o comércio internacional foi o seguinte:      

Exportações                                    Importações                               Saldo26  

USD 10,755 bilhões                       USD 9,297 bilhões                 USD 1,467 bilhão 

                                                           
26 Esses dados são iguais aos fornecidos pela International Trade Statistics 
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As estatísticas da OMC, em USD bilhões, indicam outros valores:  

  Exportações                                        Importações                                             Saldo 

     7,285                                                   6,495                                                     0,790 

 

 

O comércio internacional, por destino e origem, foi o seguinte em USD bilhões: 

               Exportações                                                                      Importações 

País             Total               Percentual                               País                 Total             Percentual 

USA            4,48                    41,7                                    USA                 2,97                 31,9 

Argentina    0,726                   6,7                                    Gabão              1,161                 12,5 

Colombia    0,437                   4,0                                    China               0,660                 7,1 

Peru            0,419                    3,9                                  Colombia           0,512                 5,5 

Chile           0,385                   3,6                                    Russia               0,453                 4,9 

 

 

Os principais produtos comercializados em USD bilhões foram: 

                Exportações                                                                               Importações 

        Combustíveis              4,728                                                         Combustíveis     2,694 

Químicos inorgânicos         1,661                                                             Máquinas       1,157 

Químicos orgânicos            1,189                                                        Mat. Transporte    0,653 

Ferro Fundido (SH cap 72)  0,583                                                      Equip. Elétricos    0,571 

 

3 - 2016 

De acordo com a OEC, foi o seguinte o comércio internacional em USD bilhões: 

  Exportações                                    Importações                               Saldo 

      7,.63                                               5,75                                         1,88    
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Segundo a International Trade Statistics-ITS, foi o seguinte o comércio internacional em 

USD bilhões: 

  Exportações                                    Importações                                   Saldo 

      8,578                                               6,037                                          2,541 

 

As estatísticas da OMC em USD bilhões, contudo, indicam ter tido outro desempenho o 

comércio internacional do país nesse ano.  

  Exportações                                        Importações                                             Saldo 

           8,000                                                8,800                                                  -0,800 

  

Para a OEC, o comércio internacional, por destino e origem, foi o seguinte em USD bilhões:  

                  Exportações                                                                 Importações 

País                       Total                  Percentagem                         País              Total                 Percentagem 

USA                    2,79                       37                                USA                2,13                     37 

Chile                  0,566                     7,4                                Rússia            0,729                     13  

Guiana                0,459                    6,0                                China              0,346                    6,0 

Jamaica              0,331                     4,3                                Brasil             0,188                     3,3 

Rep. Dominicana 0,274                   3,6                               Panamá           0,188                     3,3 

 

Os principais produtos comercializados em USD bilhões foram: 

             Exportações                                                                          Importações 

Produto                   Total         Percentagem                   Produto                Total          Percentagem     

Gás                         2,39                31                              Máquinas               1,36                 24   

Petróleo refinado   1,38                 18                            Produtos Minerais   1,03                 18 

Amônia                   1,14                15                           Mat.Transporte         0,72                 13 

Alcoóis Acíclicos    0,358             11                           Produtos Químicos  0,439               7,6  

 Petróleo Bruto        0,358             4,7                          Alimentos                 0,433               7,5       
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4 - 2017 

Segundo a ITS, foi o seguinte o comércio internacional em USD bilhões: 

Exportações                                    Importações                               Saldo 

  9,596                                                5,706                                       3,89 

 

As estatísticas da OMC, em USD bilhões, indicam outros valores. 

  Exportações                                 Importações                                  Saldo 

    7,000                                           5,900                                         1,100 

 

Para a ITS, o comércio internacional, por destino e origem, foi o seguinte em USD bilhões:             

Exportações                                                                 Importações 

País                       Total                  Percentagem                         País              Total                 Percentagem 

USA                                                    41,7                          USA                                         32 

Argentina                                             6,8                           Gabão                                     12,5 

Colombia                                             4,1                           China                                        7,1 

 Peru                                                     3,9                        Colombia                                    5,5                           

 

Os principais produtos comercializados em USD bilhões foram: 

             Exportações                                                                          Importações 

Produto                          Total         Percentagem                   Produto                 Total        Percentagem 

Combustíveis27           5,025                                              Combustíveis          1,09 

Químicos Orgânicos     1,44                                                  Máquinas            0,842 

Químicos Inorgânicos  1,22                                            Mat. Transporte        405,5 

Ferro Fundido (HS 72)  0,570                                  Metais e Escórias (HS 26) 0,256      

 

     

                                                           
27 Petróleo e gás incluídos 
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5 - Conclusões 

A falta de dados estatísticos do governo trinitário gera a necessidade de se recorrer a diversas 

fontes, as quais nem sempre apresentam resultados semelhantes. É possível, entretanto, estabelecer 

padrões confiáveis de tendências, conforme o gráfico ano x saldo28, bem como enumerar principais 

parceiros e produtos que componham a pauta da balança comercial do país.  

 

 

 

As estatísticas fornecidas pela União Europeia, em bilhões de euros, estão em sintonia com o 

gráfico acima e com os dados da OMC:  

Ano em X             Importações e         Exportações e         Saldo da balança      Total do comércio 

Bilhões                   percentual                percentual               e percentual              e percentual 

de euros                da variação               da variação               da variação                da variação 

                                                           
28 The Statistics Portal 
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Historicamente o país apresenta saldo significativo na balança comercial, como é regra nos países 

exportadores de petróleo e gás. Entretanto, pelas razões abaixo, as exportações e as importações 

poderão decrescer nos próximos anos, a afetar de forma negativa os futuros saldos comerciais. 

Os principais produtos exportados são gás (GNL), derivados de petróleo, amônia, alcoóis acíclicos 

e produtos vinculados à redução direta do minério de ferro. Contudo, conforme anteriormente 

sublinhado, a siderúrgica responsável por essas exportações cessou suas atividades no país, o que 

também implicará na redução das importações de minério de ferro provenientes fundamentalmente 

do Brasil 

No que concerne às importações, o eventual encerramento da única refinaria existente no país – 

conforme o governo local já informou – implicará tanto na redução das exportações dos derivados 

de petróleo como na importação do petróleo bruto. Máquinas e material de transporte deverão 

permanecer como as principais rubricas na pauta das importações, e os produtos alimentícios 

deverão aumentar de forma paulatina. 

Os Estados Unidos são o principal parceiro, tanto no que concerne às exportações e importações. 

Na América do Sul, Argentina, Colombia, Chile e Peru se sobressaem e a China poderá vir a ter 

participação mais expressiva nos próximos anos. 

Com relação ao Brasil, alguns nichos específicos podem ser aproveitados, sendo importante haver 

maior divulgação da oferta existente e, sobretudo, atuação mais agressiva por parte das empresas 

nacionais. 
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Os setores de alimentos, cosméticos e moveleiro podem ocupar espaços importantes no mercado 

local. As entidades patronais brasileiras desses três setores poderiam estudar a possibilidade de 

realizar missão comercial a Trinidad e Tobago. 

De acordo com dados do Ministério de Planejamento e Desenvolvimento trinitário, relativos ao 

período 2015-2017, caberia ressaltar alguns setores específicos que o Brasil já mantém ou poderia 

ter maior participação no mercado local. 

Em função de Barreiras Não Tarifárias, Brasil só está autorizado a exportar “corned beef” (carne 

enlatada). Assim, são os seguintes os principais exportadores de carne, referente aos capítulos 011 

e 012 do sistema de classificação aduaneira do CARICOM em milhões de dólares trinitários: 

                              Capítulo 011                                                                   Capítulo 12 

                   2015             2016            2017                                    2015             2016              2017 

Uruguai -   71,00             70,85           75,85                        EUA - 202,97           187,03              195,70 

    EUA -     53,03            41,09          42,40                 Canadá – 54,47 

Panamá29- 14,91           121,3230                            Austrália –  22,30           65,44             88,26 

Nova Zelândia -                              135,34         Nova Zelândia -                 35,15             54,08       

 

 As importações de sucos de fruta no mesmo período e mesma moeda foram provenientes de: 

                        2015                          2016                                                2017 

 EUA              68.13                          58,46                                               49,16 

Belize           53,49                            48,41                                               38,48 

Panamá       12,21                     11,58                                                  09,71 

 

As importações de café no mesmo período e mesma moeda foram provenientes de: 

                       2015                              2016                                                2017 

Brasil            20,05                             18,67                                               19,84 

EUA             11,65                              10,98                                               13,20 

                                                           
29 Não foi possível identificar a origem primária das re-exportações.  
30 idem 
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Colombia     06,17                              04,01                                               06,42 

 

As importações de pimenta no mesmo período e mesma moeda foram provenientes de: 

                       2015                              2016                                                2017 

India              10,19                             11,90                                               09,89 

EUA               07,42                             07,75                                               05,58 

São Vicente    01,39                           01, 49                                                02,17                              

e Granadinas 

  

As importações de cosméticos no mesmo período e mesma moeda foram provenientes de: 

                       2015                              2016                                                2017 

EUA             534,82                           547,87                                              534,64 

México          26,59                             42,92                                               49,92 

China           19,57                              24,95                                               36,23 

 

Com respeito às importações de armas e munição, no mesmo período e mesma moeda, apenas os 

EUA mantiveram presença constante. Os demais fornecedores apresentaram participação errática: 

                       2015                              2016                                                 2017 

EUA              15,79                              09,97                                               05,06                                                                      

Brasil             06,13                             08,74                                                00,22 

Reino Unido 05,47                              00,24                                                00,27 
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V - RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-TRINIDAD E TOBAGO 

1 – Balança comercial 

No início da presente década, o exponencial aumento das importações brasileiras de GNL teve, 

como resultado, crescimento expressivo do comércio bilateral. Em 2013, o valor total das 

importações atingiu 1,52 bilhões e consequente déficit comercial de USD 1,04 bilhão.  

Nos anos posteriores, a redução da atividade econômica no Brasil incidiu sobre as importações, as 

quais em 2017 atingiram seu menor valor nos 10 anos de referência do modelo apresentado, 

quando somaram USD 198,37 milhões. As exportações brasileiras, por seu turno, atingiram em 

2008 seu maior valor, USD 745,4 milhões, e paulatinamente vêm decrescendo. 

O gráfico abaixo registra o comportamento da balança comercial bilateral. Cada linha acima ou 

abaixo do ponto de corte representa variação de USD 500 milhões31 

 

                                                           
31 Gráfico do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
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O Brasil tem registrado seguidos deficit na balança comercial bilateral, a exceção de 2017, quando 

obteve saldo de USD 6,85 milhões, decorrente da redução das importações de GNL.  

Em 2018, ocorre o retorno ao padrão de deficit no comércio bilateral conforme dados do MDIC: 

 

 

As importações do Brasil se resumem fundamentalmente a produtos manufaturados, enquanto suas 

exportações contemplam produtos básicos e manufaturados, conforme o gráfico abaixo do MDIC:  
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Ano X exportações brasileiras por produto 

 

 

Em 201732, o percentual dos 10 principais produtos exportados anualmente foi de: minério de ferro 

e seus concentrados 55; pisos e revestimentos cerâmicos 3,2; papel e cartão revestidos, 

impregnados, etc 3,1; madeira compensada ou contraplacada e semelhantes 3,1; papel e cartão 

para escrita, impressão ou fins gráficos 3,0; leite e creme de leite concentrado 2,8; perfis e fios de 

ferro e aço 2,7; arroz em grãos inclusive arroz quebrado 2,1; demais produtos manufaturados 2,0; 

e fumo em folhas e desperdício 1,8. 

Em 201833, no período de janeiro a outubro, as exportações se concentraram em minérios de ferro 

57 por cento, papel e cartão de diversos tipos 6,4 por cento e torneiras e válvulas 4,6 por cento.  

De acordo com esses dados, os principais produtos exportados se concentraram nas mesmas 

rubricas, à exceção de combustíveis que teve comportamento errático. O minério de ferro se 

                                                           
32 Fonte MIDC 
33 idem 
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constitui no principal produto, e tem representado mais de 50 por cento do total das bens vendidos 

para Trinidad e Tobago, 

Ano X importações brasileiras por produto 

 

Em 201734, 99 por cento das importações se concentraram em apenas três produtos: alcoóis 

acíclicos e seus derivados halogenados com 56 por cento, amoníaco anidro ou em solução aquosa 

com 34 por cento, e GNL com 9 por cento. 

Em 201835, no período de janeiro a outubro, o GNL participou com 55 por cento, alcoóis acíclicos 

e seus derivados halogenados com 32 por cento e amoníaco anidro ou em solução aquosa com 13 

por cento.  

A balança bilateral sofre limitada influência de questões comerciais, tanto no que concerne às 

exportações quanto às importações. Aspectos econômicos, como o nível de atividade da economia 

interna brasileira, determinam com maior intensidade, a variação dos percentuais dos bens 

comercializados.  

 

2 - Possibilidades de investimentos bilaterais diretos 

A estrutura econômica planejada pelo governo de Trinidad e Tobago almeja induzir investimentos 

estrangeiros também em áreas produtivas diversas do setor energético. Nesse sentido, avalia 

                                                           
34 Fonte MIDC 
35 idem 
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ampliar o acesso a fontes governamentais de financiamento de projetos não ligados diretamente a 

esse setor de ampla tradição no país, com o objetivo de fomentar estratégias de melhor inserção 

no mercado internacional e de abastecer o mercado local mediante a substituição de importações. 

Assim, a exploração de oportunidades comerciais e econômicas em setores não tradicionais se 

beneficia com a existência dessa política receptiva. Eventualmente, poderão ser constituídas joint 

ventures financiadas por linhas oficias de crédito do governo trinitário, a ter como um dos objetivos 

exportar a outros mercados que não apenas o caribenho. 

Investimentos externos se podem favorecer também com o usofruto de benefícios concedidos pelo 

"Free Zones Act”. Algumas áreas geográficas designadas zonas livres – também referidas como 

zonas francas - permitem a isenção de diversos impostos como por exemplo os de importação, 

sobre pessoa física, sobre remessa de lucros e dividendos. 

A Free Zones Company Limited (http://ttfzco.com/) é responsável pela administração das zonas 

livres existentes. 

Inversamente, São Paulo na condição de importante hub da América do Sul pode atrair empresas 

trinitárias para aprimorar o comércio e os investimentos juntamente com empresas brasileiras. 

Com mais de 20 milhões de residentes na conurbação de São Paulo com seu entorno, a cidade tem 

expressivo PIB de US$ 388 bilhões.  

Assim, embora as empresas trinitárias ligadas ao setor energético estejam particularmente 

interessadas em participar da exploração do vizinho mercado da Guiana36, o relançamento das 

atividades no pré-sal podem atrair o interesse de firmas locais com tradição no fornecimento de 

suporte em diversas áreas ligadas à extração de petróleo e gás. 

Há, portanto, concretas possibilidades de investimentos bilaterais em ambos os sentidos, com cada 

país oferendo específicos e atraentes modalidades para captar a atenção de investidores. 

 

 

                                                           
36 Segundo o Index Mundi, os investimentos diretos de empresas trinitárias no exterior eram estimados em USD 
1.266 bilhão em 2014, e USD 2.061 bilhões em 2013. 

http://ttfzco.com/
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3 - Possibilidade de linhas de crédito 

Importadores e exportadores em ambos os países, a princípio, dependem de linhas de crédito 

concedidas por bancos em seus próprios países. Pesquisa sobre o tema não encontrou linhas de 

crédito formais disponíveis para empresas trinitárias provenientes de bancos brasileiros, e nem 

para empresas brasileiras provenientes de bancos de Trinidad e Tobago. 

No caso de exportações brasileiras, há três modalidades de financiamento disponíveis pela 

legislação brasileira: o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio, o Adiantamento sobre cambiais 

entregues, e o BNDES-Exim - financiamento de bens e serviços para exportação. 
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VI RECOMENDAÇÕES A EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

1 - Possibilidades comerciais 

A economia do país não apresenta ampla diversificação de bens produzidos localmente. Ademais, 

sua reduzida população não lhe confere escala de produção para viabilizar, em termos econômicos, 

os necessários investimentos em setores dedicados a abastecer as demandas de uma população 

com padrão de consumo crescentemente maior, típico de países com expressivo saldo na balança 

comercial, fruto de exportações de gás e petróleo. 

Dessa forma, o país tem de recorrer a importações para abastecer o mercado interno. A título de 

exemplo, um único país exporta cerca de 70 por cento dos bens alimentícios consumidos na ilha. 

Os exportadores brasileiros têm, portanto, um mercado que eles ainda não exploraram de forma 

suficiente, onde praticamente inexiste competição produzida localmente. 

Há, entretanto, ter na devida consideração estar o país saindo de uma recessão, haver atrasos no 

recebimento do pagamento em função de restrições, pelo Banco Central local, do envio de divisas 

ao exterior, e da morosidade do sistema jurídico da ilha. Embora seja independente e 

essencialmente correto e íntegro, a resolução de problemas e questões comerciais podem vir a 

requerer período de tempo significativo. 

 

2 - Tempo e despesas do desembaraço de bens importados 

Custos relativos ao transporte marítimo, logística, desembaraço alfandegário e outras medidas 

necessárias ao ingresso de uma mercadoria a ser exportada a um determinado país podem ser 

impeditivo para uma empresa poder usufruir sua natural competitividade em relação a 

concorrentes do seu produto. 

Torna-se importante, portanto, saber com a devida antecedência os custos monetários envolvidos 

para a internação de exportações para o mercado trinitário, o tempo médio gasto para o 

desembaraço alfandegário e para o cumprimento de outras medidas burocráticas. 
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O World Bank Group Flagship Report Doing Business 2018, classificou Trinidad e Tobago na 

102² posição no ranking de 190 economias avaliadas37. Os seguintes itens específicos foram 

avaliados no que concerne em média custos e horas envolvidos numa operação de importação: 

Tempo para a análise da conformidade de documentação (Documentary Compliance) - 44 hs  

Tempo para o desembaraço na fronteira (Border Compliance) - 78 hs 

Custo para análise da conformidade de documentação – USD 250,00 e 

Custo para envolvido para o desembaraço na fronteira38 – USD 635,00 

 

3 - Contatos locais 

Realizar visita comercial e estabelecer contatos com parceiros locais, agentes, distribuidores e 

eventuais clientes pode ser benéfico como estratégia de aproximação. Muitas empresas trinitárias 

são de administração familiar, se encontram estabelecidas no mercado há anos e gozam de boa 

reputação na comunidade. 

 

4 - Comportamento profissional 

Os trinitários são reconhecidos por sua cortesia, amabilidade e honestidade. O padrão nos contatos 

profissionais é o uso de camisa e gravata para os homens - o terno usado é usado com menor 

frequência – e as mulheres estão normalmente vestidas com saia e blusa ou calça social. 

O país comunga algumas formalidades decorrentes da herança inglesa. Assim, as reuniões devem 

ser marcadas com antecipação, os cartões de visita são trocados após as apresentações e o aperto 

de mão.  

A melhor época para visitar o país e realizar contatos profissionais é de dezembro a abril, exceto 

durante as festividades de fim de ano. 

Por ser país de área e população reduzidas, apresenta carências que afetam, sobretudo, o cotidiano 

profissional e pessoal de estrangeiros. É importante ter presente os limitados recursos existentes, 

                                                           
37 O país apresentou baixo rendimento em relação a alguns itens exclusivamente vinculados a atividades 
comerciais e econômicas internas, de forma a prejudicar sua avaliação final.  
38 Refere-se a desembaraço portuário 
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como ausência de centros de exposição, apenas uma feira comercial relevante e a concentração de 

vários importantes setores da economia na mão de poucas famílias.  

Deve-se ter presente a necessidade de se assinar documentos com relação aos serviços adquiridos, 

sempre de acordo com a lei local a fim de evitar demandas jurídicas. Não é incomum que 

desavenças comerciais sejam submetidas à justiça para solução do impasse. Assim, devem ser 

incluídas nos contratos cláusulas a respeito de infração contratual, conflitos e controvérsias, 

identificação de foro para solucionar controvérsias, fornecer itens contratuais a serem entregues, 

datas, a penalidade em caso de violação, e outras medidas julgadas pertinentes. É igualmente 

relevante aguardar a conclusão da transação comercial em curso para o envio da mercadoria. 

 

5 - Análise dos parceiros comerciais 

Tem sido prática seguida por exportadores de terceiros países quando realizam operações 

comerciais com Trinidad e Tobago contratar firmas especializadas em investigação comercial. O 

procedimento visa a confirmar a idoneidade dos parceiros locais, evitar investir em 

empreendimentos de menor viabilidade comercial, e receber informações que possam gerar 

vantagens em negociações com as contra-partes locais. 

Essas firmas especializadas têm, de antemão, lista das diversas etapas para concluir a análise e, em 

geral, contempla contato com variados segmentos que possam estar envolvidos na comercialização 

ou produção de determinado bem. 

A lista abaixo é indicativa mas não exaustiva de firmas que conduzem análise de risco de parceiros 

comerciais. 

Caribbean Market Research Ltd http://caribbeanmarketresearch.com/ 

Mary King&Associates – Harris Interactive http://www.harrisinteractive.com/ e 

Market Facts&Opinions Ltd http://www.mfo2000.com/ 

 

6 - Supervisão de transporte internacional de mercadorias  

Para a supervisão e fiscalização de remessas, é importante contratar um agente que cuide das 

remessas durante todas as etapas do transporte.  No item VII, subitem Transporte marítimo, há 

http://caribbeanmarketresearch.com/
http://www.harrisinteractive.com/
http://www.mfo2000.com/
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lista de agentes de embarque. Os agentes fornecem supervisão e fiscalização de remessas 

completas e também prestam serviços específicos dentro desse domínio. 

 

7 - Amostras e Material Publicitário  

Conforme salientado no item acima, os contatos pessoais são considerados importantes, em 

detrimento de abordagens impessoais. Dessa forma, a entrega de amostras e material publicitário 

para importadores locais é menos atrativa. Eventual contato com importadores, em caso da 

impossibilidade de visita ao país, deverá ser feito prioritariamente por representante local 

designado pela empresa brasileira. 

 

8 - Embaixada do Brasil: assistência do Setor Comercial-SECOM   

O SECOM fornece assistência a empresários brasileiros em relação a diversas questões 

específicas. Entre suas funções estão contempladas: 

A) promover o desenvolvimento econômico e comercial bilateral entre os dois países; 

B)  negociar com setores locais ligados ao comércio exterior questões econômicas em nome do 

Governo Brasileiro; 

C) promover e apresentar as políticas econômicas e de comércio exterior do Brasil; 

D) auxiliar na solução de controvérsias comerciais entre empresas de ambos os países; e 

E)  enviar informações úteis e cartas-convite para empresas trinitárias sobre exposições e feiras no 

Brasil. 

 

9- Idioma para contatos profissionais   

Os procedimentos governamentais ainda têm como base antigos sistemas britânicos. O inglês é o 

único idioma oficial. Em 2020, o governo tem a expectativa de o espanhol se tornar a segunda 

língua oficial. Apesar desse incentivo oficial e do próprio interesse de empresas trinitárias 

desenvolverem o conhecimento desse outro idioma, poucas pessoas conseguem dominá-lo com 

proficiência, de forma que negociações, correspondência, acordos e propostas precisam ser 

realizados em inglês.    
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Apesar de o inglês ser a língua oficial, salvo nos níveis culturais mais elevados, usa-se uma forma 

de “broken english”, de difícil entendimento mesmo para estrangeiros nativos desse idioma. 
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VII - INFRAESTRUTURA 

 

1-Transporte marítimo 

A condição insular e de reduzida área condiciona fundamentalmente o sistema de transporte 

interno do país. A boa infraestrutura rodoviária existente atende à demanda nacional e não constitui 

uma variável importante a ser considerada pelos empresários no que concerne ao estabelecimento 

do custo final do seu produto.  

Contudo, o índice de performance em logística de 201839, área em que o transporte apresenta peso 

significativo, classificou o país na 117² posição, em comparação à 56² do Brasil. Parte da 

explicação dessa modesta classificação se deve a outros itens, como custos de serviços portuários, 

facilidade de conexões para o transporte internacional de mercadorias, eficiente sistema 

multimodal e possibilidade de acesso, pelos empresários, à competição de diversas formas de 

transporte.  

O transporte internacional do exterior para o país se concentra no setor marítimo, e as companhias 

de transporte marítimo com destino regular a T&T estão abaixo discriminadas: 

 

 

 

                                                           
39 Trade Logistics in the Global Economy, World Bank 
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Os agentes e brokers residentes no país estão igualmente abaixo discriminados:  

 

 

2 - Rodovias 

Por ser um país de reduzidas dimensões físicas, a infra-estrutura local é considerada adequada para 

os padrões regionais. Há uma teia de estradas40 que cobre as principais cidades e seus entornos, 

embora certas partes rurais ainda estejam desassistidas. Contudo, dada a concentração de 

habitantes em torno dos principais núcleos urbanos existentes, significativa parcela da população 

é facilmente conectada. 

Um dos problemas decorrentes dessa concentração nas áreas urbanas, aliado ao grande número de 

veículos per capita do país – 50 automóveis por 100 habitantes - e à ausência transporte público 

                                                           
40 5.524 KM pavimentados e outros 4.068 KM não pavimentados perfazendo 9,592 KM 
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eficiente, consiste na existência de congestionamentos diários, a tornarem lentos os deslocamentos 

em quase todos os horários. 

 

3 - Portos  

Outra importante característica geográfica do país que afeta sua estrutura comercial consiste na 

sua insularidade. A ausência de fronteiras terrestres implica tornar mais relevante avaliar os custos 

dos serviços portuários, por afetar diretamente o preço final de bens e serviços de praticamente 

todos os setores da economia. 

O principal porto do país é o da cidade de Port of Spain, responsável pela quase totalidade dos 

bens que utilizam o transporte marítimo41. Ademais, 40 por cento dos containers recebidos do 

exterior são re-embarcados para outros destinos no Caribe, a lhe conferir condição de importante 

“hub” regional. 

Análise realizada pelo Caribbean Development Bank em 2018 considerou ser esse porto o segundo 

mais eficiente entre os 10 da região que foram avaliados. Em especial, foi salientado o expressivo 

número de guindastes existentes e sua liderança no uso de tecnologia de informação. A 

comparação efetuada lhe concedeu o índice de 11.8, em comparação ao índice 14 do primeiro 

colocado, para uma média regional de 6,9.  

Apesar dessa relativa eficiência, o transporte de cargas para a região é penalizado por altas taxas 

impostas pelos armadores para transportar cargas destinadas ao Caribe. Cobram, em média, 13 por 

cento do valor “FOB” do bem, quando a média mundial é de 6,64 por cento do valor “FOB”. No 

final da primeira década deste século, o transporte de containers para Trinidad e Tobago 

provenientes da América do Sul era taxado, na média, em 13,02 por cento do preço “FOB”42.  

A Port Authority of Trinidad and Tobago Governing Unit-PATTGU é a empresa estatal 

responsável pela administração portuária. Seu braço operacional, responsável pelas atividades 

ligadas ao embarque e desembarque das mercadorias, é o Port of Port of Spain-PPOS.  

                                                           
41 O porto de Point Lisas, situado a 32 KM da capital, é o segundo maior do país e embarca essencialmente amônia 
e outros produtos químicos; o Galeota Point Terminal reponde pelas exportações de petróleo e o de Port Fortin 
pelo GNL 
42Maritime Sector and Ports in the Caribbean  
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4 - Transporte aéreo  

O único aeroporto internacional de Trinidad, Piarco International Airport, situado a 30 km do 

centro de Port of Spain, foi aberto em 1931 e sofreu ampla reforma em 2001. Opera diariamente 

35 vôos, dos quais 34 internacionais. As seguintes empresas de passageiros realizam vôos para 

Port of Spain: 

Air Canada Rouge, American Airlines, British Airways, Caribbean Airlines, JetBlue Airways, 

LIAT, Surinam Airways, United Airlines e WestJet. 

Há também as seguintes empresas de transporte de carga: 

Amerijet International, Caribbean Airlines Cargo (operada pela ABX Air), DHL Aviation (operada 

pela Vensecar International) e a Northern Air Cargo 

 

5 - Energia elétrica 

A energia elétrica é fornecida pela estatal Trinidad and Tobago Eletricity Commission, em corrente 

alternada de 110V, que consome o gás produzido no país. O custo do KW é reduzido em função 

dos subsídios fornecidos pelo governo. Os encaixes nas tomadas dos equipamentos elétricos são 

similares ao padrão americano: dois pinos retangulares e paralelos.  

Em 2012, 100 por cento da população urbana e 99.8 por cento da população rural estavam 

conectados à rede elétrica.  
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VIII - ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

1 - Canais de distribuição  

Os canais de distribuição e de vendas são determinados pelo tipo de produto importado. Os 

pequenos negócios são responsáveis pela maior parte das vendas diretas ao público. Como o 

mercado consumidor de Trinidad e Tobago é relativamente reduzido, há poucas empresas 

atacadistas.   

Os atacadistas, distribuidores ou importadores desempenham papel importante na indústria e no 

comércio local. Constituem-se na conexão mais efetiva entre produtores e usuários finais de 

diversos produtos. Há poucas empresas especializadas em linhas específicas de produtos. 

Há grupo pequeno de empresas de maior porte, quase sempre de administração familiar, que se 

dedicam a ampla gama de atividades. Importam, exportam, atuam como atacadistas, representam 

outros fabricantes e outras iniciativas comerciais ligadas a segmento específico do mercado.  

Um pequeno grupo de empresas de menor porte se dedica a atuar com eficiência em segmentos 

específicos do mercado. Seus empresários são receptíveis a ofertas comerciais e, com alguma 

frequência, podem ser cooptados para se tornar responsáveis pela importação de bens que muitas 

vezes competem com seus próprios produtos. 

Em síntese, há quatro principais canais de distribuição: 

1) Fabricantes locais que vendem a atacadistas que, por sua vez, vendem a varejistas, 

2) . Fabricantes locais que vendem por meio de suas lojas de varejo, sem recorrer a atacadistas, 

3) Importadores que vendem diretamente a varejistas, e 

4) Proprietários de lojas varejistas. 

 

2 - Formação de preço final 

Na quase totalidade dos produtos, os preços são livremente estabelecidos em função das 

expectativas do produtor e dos segmentos presentes na cadeia de comercialização. Ao preço final 

deve ser agregado o VAT de 12,5 por cento, incidente sobre quase todos os bens comercializados. 
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Informações adicionais podem ser obtidas no Ministério da Economia 

http://www.finance.gov.tt/services/income-tax/registering-for-vat/ e, com respeito ao imposto 

sobre lucro de pessoas jurídicas, no http://www.ird.gov.tt/. 

 

3 - Formas de pagamento 

A atual restrição ao acesso a moedas estrangeiras permitiu, em contrapartida, aumento na oferta 

de crédito para operações comerciais entre empresas sediadas no país que não necessitem enviar 

recursos ao exterior. Em consequência, muitos importadores locais estão considerando suas 

compras de fornecedores no exterior com cuidado adicional. O padrão atual tem sido solicitarem 

período de crédito entre 60 a 180 dias, dependendo do setor envolvido. 

Os métodos mais comuns de pagamento são a Letra de Crédito, Desconto de Duplicatas e 

transferência eletrônica. 

Agência de avaliação de risco de crédito: 

Caribbean Information and Credit Rating Services ltd – http://www.caricris.com/ 

Agência de cobrança de crédito: 

A. V. Knowles and Company Limited http://www.avknowles.com/ 

 

4 - Formas de venda 

O setor de vendas por atacado ou varejo em Trinidad e Tobago é tradicionalmente suscetível a 

variações no nível de atividade econômica.  A contração registrada em meados da presente década 

implicou na redução, entre 2014 e 2016, do número de empregados no setor de 117.3 mil para 

112.6 mil, o que representou diminuição de mais de 4,5 por cento da mão-de-obra empregada. Em 

2014, o número de trabalhadores empregados representava 18,4 por cento do total e, em 2016 

equivalia a 18,3 por cento. 

Segundo a CEPAL, o desaquecimento da economia prejudicou tanto o comércio por atacado 

quanto o por varejo. Ambos foram “severamente afetado(s) pela diminuição do nível de consumo” 

de pessoas físicas. 

http://www.finance.gov.tt/services/income-tax/registering-for-vat/
http://www.ird.gov.tt/
http://www.avknowles.com/
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Apesar dessa redução do nível de consumo, o setor ainda é dinâmico. Assim, uma cuidadosa 

estratégia de acesso ao mercado trinitário pode oferecer boas oportunidades de retorno financeiro. 

Nesse sentido, os exportadores brasileiros devem contatar os principais importadores de Trinidad 

e Tobago de sua linha de produtos. Após avaliá-los, os exportadores podem selecionar seu 

principal ou único distribuidor. No país não há legislação específica sobre a atuação de 

representantes ou distribuidores. A “common law” (direito consuetudinário), em princípio, regula 

as relações nessa matéria, embora as partes gozem de ampla liberdade para estabelecer os termos 

contratuais. Assim, a pertinente documentação jurídica deve ser coletada antecipadamente como 

forma de evitar controvérsias posteriores. 

Há três principais tipos de acordo vinculados a vendas: 

1) Representante de vendas – o acordo estabelece a área subordinada à sua atuação e a 

comissão sobre resultados, 

2) Contrato de marketing – concede autoridade ao contratado para realizar algumas operações 

em nome da empresa sediada no exterior com o objetivo de evitar que a empresa estrangeira 

seja taxada por impostos trinitários incidentes sobre operações realizadas em Trinidad e 

Tobago, e 

3) Acordo de distribuição: estabelece os termos de sua eventual exclusividade para 

representar os produtos de empresa estrangeira em todo ou parte do território trinitário. 

Embora não haja legislação específica que regulamente o setor de vendas, é exigido que as 

empresas estrangeiras que realizam operações no país tenham agente ou representante registrado 

em Trinidad e Tobago que possa atuar em eventual disputa legal. 

 

5 - Franquia (franchises) 

Não há legislação específica no que concerne essa matéria. Não restrições quanto à duração do 

contrato, o prazo de notificação para encerrar essa fórmula de acordo comercial nem royalties ou 

o percentual das comissões sobre os resultados. Esses aspectos devem ser tratados diretamente 

entre as partes. Geralmente, a responsabilidade pelo registro da marca é da competência do 

receptor da franquia. 
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A utilização do sistema de franquias locais e internacionais tem aumentado gradativamente, e hoje 

se tornaram comuns no país. A utilização dessa modalidade permite aproveitar a experiência local 

para melhor adaptar os produtos às condições locais, como hábitos, costumes e preferências. 

No caso de decisão por esta opção comercial, sugere-se realizar contrato de franquia avalizado por 

especialistas jurídicos, de forma a evitar futuras disputas e proteger mútuos interesses.  

O pagamento de royalties a um não-residente está sujeito à cobrança de taxas variáveis, 

dependendo do país de residência do proprietário da marca e da existência de acordo de 

bitributação. No caso de não se beneficiar de nenhum desses acordos, a taxa correspondente é de 

15 por cento. 

Cabe à empresa que recebe a franquia manter controle direto sobre as operações, mesmo após a 

transferência do negócio e do know-how técnico. O contrato convém incluir sua duração, a 

abrangência territorial, os procedimentos de controle de qualidade, a taxa da franquia, a proteção 

de segredos comerciais e cláusulas de desempenho mínimo.  

As principais franquias presentes no mercado local são: 

A) Alimentos 

Burger King,  Cinabon, Church’s Chiken, Chuck E Cheese’s, Domino’s Pizza,  KFC Corp,  Marble 

Slab Creamary Inc, Pizza Hut Inc,  Starbucks, Subway, TGI Friday’s, e  The Hagen Dazs Shoppe 

Co. 

B) Roupas 

Bluegrass, The London Clothing Company, e United Colours of Benetton 

C) Hotéis 

Hilton, Hyatt, Marriott e Radisson 

 

6 - Comércio eletrônico 

No início de 2014, embora o legislativo tenha aprovado Lei destinada a regulamentar o comércio 

eletrônico, o instrumento jurídico ainda não foi promulgado, de forma que a regulamentação do 

setor permanece precária. 
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Há também a interpretação de que o governo tem o objetivo de cercear compras de bens no exterior 

por essa modalidade de comércio como forma de restringir a saída de divisas externas. A reduzida 

oferta de divisas tem obrigado o sistema bancário a impor limites aos consumidores sobre quanto 

podem transferir para o exterior nessa modalidade de pagamento online. 

Em 2017, em discurso proferido no parlamento, o Ministro da Economia salientou a importância 

de limitar as compras online em sites no exterior também como forma de assistir a indústria local.  

Apesar das imposições governamentais esse comércio cresce paulatinamente e, nos últimos anos, 

as importações dos Estados Unidos por essa modalidade têm atingido quase USD 500 milhões43. 

Ademais, no plano interno tem aumentado o número de empresas locais que oferecem bens aos 

consumidores por “e-commerce”, apoiadas nos custos mais reduzidos do marketing digital em 

relação a formas tradicionais de anúncio comercial. 

Ainda não há, entretanto, sites dedicados exclusivamente a vendas por canal digital. Contudo, a 

mídia social é considerada importante ferramenta de marketing. Cerca de 97 por cento da 

população tem Facebook, além de acessarem outras mídias como Twitter, Youtube e Instagram. 

Em contradição com o intenso acesso a plataformas digitais, é virtualmente inexistente a utilização, por 

empresas locais, de sites de eletrônicos de venda de produtos. Os trinitários recorrem quase que 

exclusivamente a sites norte-americanos. 

Apesar de estarem disponíveis os meios de software e hardware para o uso mais intensivo dessa modalidade 

de vendas, será necessário uma mudança na mentalidade tanto dos consumidores quanto dos fornecedores 

e empresas locais para ser explorada essa forma de comércio. 

Talvez apenas algumas poucas empresas do setor alimentício, como a Pizza Hut, disponibilizem compras 

via internet. 

A outra exceção, em contexto essencialmente diverso do setor alimentício, é constituída pela empresa aérea 

Caribbean Airways, cujo maior volume de vendas se dá por meio eletrônico. 

 

 

                                                           
43 Atualmente não há cartões internacionais emitidos em Trinidad e Tobago. Os que possuem cartões emitidos em 
outros países são provavelmente responsáveis pela maior parcela dessas compras. 
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7 - Joint ventures  

O governo tem encorajado a formação de joint ventures entre empresas locais e corporações 

estrangeiras. Essa fórmula permite poder melhor avaliar eventuais futuros investimentos mais 

expressivos no mercado trinitário em função da resposta inicial a seus produtos. 

Há três modelos de joint venture. Quando há expectativa de longo prazo, o mais eficiente consiste 

na criação de uma empresa. Para iniciativas de menor prazo, podem ser consideradas a celebração 

de um contrato de para uma determinada atividade ou acordo com espectro mais amplo. 

As joint ventures permitem vantagens aos empresários brasileiros que disponham de capital e 

know-how tecnológico e estejam motivados a investir em novos mercados. Para isso, almejam 

contar com parceiro estrangeiro, de forma a limitar sua exposição inicial no país estrangeiro, mas 

ao mesmo tempo desfrutar o apoio de um parceiro local nesse novo mercado.  

As partes nessa forma de associação podem eleger uma das opções acima em função de encargos 

financeiros e tributários mais atraentes ou para minimizar riscos para ambas as empresas 

envolvidas. Independentemente da opção eleita, entre outros aspectos devem estar claros a 

natureza, duração e objetivos almejados; os custos incidentes a cada uma das partes bem como a 

responsabilidade solidária que compete a cada uma, o percentual dos lucros de cada uma, o recurso 

a ser utilizado para solucionar disputas entre as partes e o nível de confidencialidade existente 

entre as partes. 

Torna-se essencial, portanto, escolher a empresa correta. A esse respeito, nos anexos há relação 

indicativa (não exaustiva) de escritórios trinitários especializados em analisar empresas e sua 

viabilidade.  

 

8 - Investimentos externos (IED) 

O governo trinitário é considerado receptivo a investimentos externos. Não há restrições no que 

concerne à posse de empresa trinitária por investidores externos em nenhum campo econômico. A 

“Investment Promotion Agency-InvesTT” é o órgão responsável pela atração de investimentos 

externos.   
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Em linha com a política de captação de investimentos externos, empresas de capital aberto ou 

fechado recebem tratamento igual com respeito ao acesso ao mercado, linhas de crédito ou demais 

operações comerciais.  

A recessão que o atingiu país em meados da presente década afetou o desempenho do comércio, 

em particular os pequenos e médios negócios. Contudo, como Port of Spain já possui 

empreendimentos imobiliários no estilo de shopping malls, com escadas rolantes, amplos 

corredores, banheiros asseados e vagas de estacionamento, há disponível a infraestrutura 

necessária para atrair investidores, cujas decisões se pautam pelas expectativas do mercado. 

A recuperação econômica do país, impulsionada especialmente pelo aumento das cotações 

internacionais de petróleo e gás, deverá favorecer a retomada das atividades do setor, de forma a 

favorecer a entrada de novos atores locais e a participação de investidores externos.  

 

9 – Compras pelo correio 

Em função de restrições impostas pelo Banco Central de Trinidad e Tobago no que concerne à 

aquisição de divisas estrangeiras, os Correios apenas oferecem serviço de envio, para o país, de 

mercadorias já compradas no exterior mediante o pagamento por outros métodos. O consumidor 

terá, portanto, de adquirir a moeda estrangeira por outros métodos (atualmente ainda há mercado 

paralelo de dólares) e pagar diretamente ao vendedor.  

 

10 - Representação comercial    

Dependendo do valor da operação, firmas estrangeiras que pretendam realizar negócios solicitam 

apoio de empresas de pesquisa de mercado doméstico para a prestação de informações e facilitação 

da distribuição. Por não haver legislação específica sobre comissões devidas aos representantes, 

ambas as partes negociam livremente todos os aspectos financeiros envolvendo a retribuição dos 

serviços prestados ou pagamentos de royalties. A principal câmara de comércio local informou 

que empresas locais consideram ser confidenciais dados relativos ao acordo de retribuição 

financeira de agentes, representantes e distribuidores. 
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Normalmente, contudo, a norma local consiste em que os representantes de venda trabalhem com 

apenas uma companhia. Se ela for multimarcas poderá representar todas as linhas.  

Portanto, o contrato de agenciamento exclusivo é o mais comum por meio do qual o fornecedor 

concorda em não nomear outro distribuidor ou negociar as vendas por meio de qualquer outra 

parte. O representante local concorda em manusear exclusivamente os produtos desse fornecedor. 

Informações sobre o mercado e consultorias sobre o potencial do produto a ser comercializado 

normalmente fazem parte da atribuição do agente local. Os contratos de representação ou de 

vendas em geral estipulam que despesas relativas a viagens e manutenção de escritório comercial 

são ressarcidas por pagamentos específicos. 

 

11 - Disposições operacionais ligadas a importações 

Os primeiros contatos podem ser realizados por e-mails, fax, correspondência postal e documentos 

formais. Os fretes Free On Board (FOB) e Cost, Insurance and Freight (CIF) são os padrões nas 

cotações de preços. A moeda utilizada para as cotações é o dólar norte-americano. O importador 

pode nomear um representante em Trinidad e Tobago para negociar com interessados locais e o 

Governo. 

 Os exportadores devem analisar com cuidado a situação financeira dos possíveis distribuidores 

com os quais trabalharão. Também é importante verificar informações relacionadas a linhas de 

crédito de gestão de importações. As restrições impostas pelo governo à remessa de divisas para o 

exterior implica que pode demorar até 6 meses o recebimento do correspondente pagamento. 

Embora a fiscalização pré-envio não seja obrigatória para todos os produtos, autoridades 

aduaneiras podem realizar operações de fiscalização de forma aleatória ou seletiva. De maneira 

geral, importadores trinitários podem ajudar a providenciar a contratação de agência local de 

fiscalização. 

Apesar de empresários trinitários gozarem de honesta reputação, as relações comerciais devem ser 

especificadas por meio de acordos formais escritos, que contemplem a data de término do contrato 

e eventual possibilidade de renovação. A seleção de representante local deve ser objeto de 

cuidadosa análise, e inicialmente limitada a uma experiência piloto. 
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 Sob o incentivo da Câmara de Comércio de Trinidad e Tobago, em agosto de 1996 foi criada a 

“Dispute Resolution Centre Trinidad and Tobago” para lidar com controvérsias de comércio e 

arbitragem entre empresas. 

 

12 - Propaganda e marketing 

Com exceção de leis que protegem o uso de marcas registradas, o país não possui legislação ou 

regulamentos sobre propaganda comercial ou outras formas de promoção de produtos. Como a 

questão visual é determinante na sociedade local, o uso de mídia social ou de anúncios nos 

principais jornais tende a ser mais utilizado que o sistema radiofônico. A propaganda televisiva 

tem paulatinamente diminuído sua importância entre as camadas mais jovens da população.  

Dado o reduzido tamanho da população trinitária, a propaganda oral feita pelos clientes constitui 

eficiente forma de promoção das qualidades de determinado produto. 

Os três principais jornais são: 

Trinidad and Tobago Guardian – www.guardian.co.tt  

Trinidad Express – www.trinidadexpress.com/ e 

Trinidad and Tobago Newsday – www.newsday.co.tt/ 

As promoções de venda ocorrem principalmente no período que antecede a volta às aulas (as 

escolas começam o ano letivo na primeira semana de setembro), por ocasião da “Divali” (feriado 

de origem indiana), festa móvel que ocorre no fim de outubro ou início de novembro em função 

da fase da lua e em dezembro por ocasião do natal. 

No apêndice há relação de empresas locais especializadas no setor de marketing. 

 

13 - Feiras 

A Trade and Investment Convention-TIC, promovida Associação Manufatureira de Trinidad e 

Tobago, é realizada anualmente em julho e se constitui em importante feira regional, sendo 

considerada uma das principais do Caribe. Atrai empresários de diferentes países da região, dos 

http://www.guardian.co.tt/
http://www.trinidadexpress.com/
http://www.newsday.co.tt/
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Estados Unidos e da Europa, e constitui inegável oportunidade de penetração no mercado 

caribenho, principalmente o anglófono. 

 

14 - Câmaras de comércio 

Há apenas quatro entidades patronais representativas. 

AmCham Trinidad and Tobago (http://www.amchamtt.com/) 

Trinidad and Tobago Chamber of Industry and Commerce (http://chamber.org.tt/) 

Trinidad and Tobago Manufacturers Assossiation (http://www.ttma.com/) e 

Energy Chamber of Trinidad ad Tobago (http://www.energy.tt/) 

 

15 - Órgão de proteção ao consumidor 

A Consumer Affairs Division-CAD do Ministério do Comércio e Indústria é o setor responsável 

pela proteção aos direitos do consumidor. 

Em sintonia com a tendência mundial de reforçar a salvaguarda dos direitos econômicos dos 

consumidores, em março de 2018 o país adotou a Consumer Policy for Trinidad and Tobago. A 

nova lei reproduz a CARICOM Model Consumer Protection Legislation, acordada entre os países 

caribenhos como forma de garantir maior proteção e empoderamento ao público consumidor 

mediante o reconhecimento de direitos e garantias aos consumidores de bens, serviços e conteúdo 

digital. 

 

      

 

 

 

                                                                      

http://www.amchamtt.com/
http://chamber.org.tt/
http://www.ttma.com/
http://www.energy.tt/
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IX – ACESSO AO MERCADO 

 

1 - Embalagem e rótulo 

Embora o país seja ex-colônia inglesa, as informações sobre as mercadorias a serem importadas 

devem ser fornecidas no sistema métrico. 

A embalagem, empacotamento, a utilização da marca e a composição do produto são regulados 

pelo Trinidad and Tobago Bureau of Standards44. As informações devem ser em inglês. Um 

certificado de conformidade emitido no país de origem do bem por agente acreditado pelo órgão 

mencionado pode ser aceito em lugar de inspeção a ser realizada pelas autoridades trinitárias, em 

armazém localizado no desembarque do produto. 

1) Todas as informações devem ser em inglês. 

2) Containers de produtos alimentícios e bebidas devem ser rotulados de acordo com os 

regulamentos locais45. 

3) Os rótulos devem conter nome e endereço do fabricante ou da empresa distribuidora que 

exportou o produto, nome e endereço do “preparer” caso não seja o fabricante e nome do 

país onde o produto foi “prepared” caso não seja diferente do produtor (“Made in_____”). 

4) Também deve conter a data de validade, quando necessário, assim como instruções sobre 

o armazenamento do produto. 

5) Igualmente, com exceção de alguns produtos alimentícios e quase todas as bebidas, se 

requer relacionar os ingredientes em ordem decrescente da sua percentagem em termos de 

peso.  

6) Embalagens de produtos alimentícios, incluindo bebidas e ingredientes utilizados na 

fabricação de bens alimentícios devem conter a marca, o nome popular do produto 

alimentício, seu peso líquido, seu volume ou a quantidade presente no pacote, conforme o 

bem em questão. 

                                                           
44 http://www.ttbs.org.tt/ 
45 A “Food and Drugs Act” de 196 é o principal instrumento legislador. Subsidiariamente, há a ”Food and Drugs 
Regulations”e, a “Official Method Notification”. 

http://www.ttbs.org.tt/
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7) Se um preservativo da classe II, III ou IV for utilizado, a embalagem ou seu rótulo, com 

exceção da parte inferior, deve conter o nome do preservativo, os aditivos colorantes ou 

produtos que imitem sabores naturais. 

8) No que concerne ao vestuário, as prendas devem conter a marca, o nome do fabricante e 

sua composição. 

9) A importação de produtos alimentícios segue padrão determinado pelo Ministério da 

Agricultura 

 

2 - Órgãos de controle de padronização 

Produtos alimentícios, cosméticos e remédios são controlados pela “Chemistry, Food and Drug 

Division” do Ministério da Saúde. O “Trinidad and Tobago Bureau of Standards”, órgão 

subordinado ao Ministério do Comércio e Indústria é responsável pelos demais produtos. Utiliza 

as séries ISO 9000 como padrão e é membro da “International Organization of Standarzation-

ISONET”.  

 

3 - Documentação para exportar para Trinidad e Tobago 

Para a supervisão e fiscalização de remessas, é importante contratar um agente que cuide das 

remessas durante todas as etapas do transporte. Os agentes fornecem supervisão e fiscalização de 

remessas completas, além de prestarem serviços específicos dentro desse domínio. 

Embora não seja necessário, um certificado de conformidade, emitido no país de origem do bem 

por agente acreditado em Trinidad e Tobago, pode ser solicitado. Caso esteja disponível, o 

documento poderá também contribuir para agilizar a tramitação da documentação. 

A fim de melhor racionalizar o tempo necessário para a entrada de bens no mercado local, os 

documentos relativos às mercadorias exportadas podem ser enviados ao serviço aduaneiro 

imediatamente após seu embarque. Os documentos solicitados podem ser obtidos no site 

http://www.ttbizlink.gov.tt/ 

Os documentos solicitados são: 

http://www.ttbizlink.gov.tt/
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A) Fatura emitida pelo exportador, 

B) Cópia do conhecimento de embarque (“Bill of Lading” ou Airway Bill”, dependendo do 

caso), 

C) Certificado de origem fornecido pelo exportador. 

Ademais desses itens acima enumerados, o exportador deve contratar despachante aduaneiro 

(broker) para preencher a documentação. 

 

4 - Documentos requeridos do importador  

Formulário C75 ou C7646 assinado pelo importador.  

Importações específicas necessitam também Certificado Sanitário e, eventualmente, Licença de 

Importação 

 

5 – Documentação a cargo do agente aduaneiro (Broker) 

Completar a Customs Declaration Form47 (C82 Form) in quatro vias.  

Submeter o formulário C82 com os documentos enumerados acima ao escritório do Customs and 

Excise. Após o C82 ser assinado pela autoridade competente constando as taxas e impostos 

devidos deve-se abonar o valor indicado no caixa dessa repartição. 

Levar o recibo do pagamento e todos os documentos anteriormente anteriormente enumerados ao 

setor Import/Export para qual os bens foram destinados para proceder ao desembaraço 

alfandegário. 

 

6 - Estratégia trinitária de comércio internacional 

A partir da virada deste século, o país atualizou seu sistema de controle, taxação e arrecadação dos 

produtos comercializados com o exterior. Foi implementada Política Comercial mais aberta e 

                                                           
46 Cópia dos formulários no apêndice 
47 Cópia do formulário no apêndice 
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transparente, o que permitiu reduzir tarifas em em importantes segmentos. Direitos alfandegários 

comuns constituem o principal instrumento da Política Comercial. 

Apesar de os impostos incidentes sobre bens importados ainda constituírem importante fonte de 

renda do governo, da condição de país exportador de produtos energéticos naturais, detentor de 

expressivos saldos comerciais e de ter necessidade de importar bens de consumo básico para poder 

abastecer seu mercado interno, a alíquota média reduzida e alguns itens, em particular na área 

informática, ficaram isentos de imposto de importação.  

 

7 - Sistema tarifário 

Criado em 1990 pelos governos dos países da região caribenha, o CARICOM foi concebido com 

base em estratégia de desenvolvimento integrado com o objetivo de aprofundar os laços 

econômicos regionais e formar o presente mercado comum. Dessa forma, as alíquotas de 

importação são acordadas multilateralmente no âmbito dessa organização. Cabe ao Customs an 

Excise Division apenas inspecionar as mercadorias e calcular os impostos e taxas incidentes. 

A estrutura do sistema tarifário é, portanto, baseada na tarifa externa comum do CARICOM-CET. 

O país utiliza nomenclatura de seis dígitos baseada no Sistema Harmonizado de Designação e de 

Codificação de Mercadorias (“Harmonized Commodity Description and Coding System–HS”). 

A arrecadação fiscal sobre bens importados representa importante fonte de renda do governo 

trinitário. Os principais artigos importados são objeto de imposto sobre importação e muitos deles 

também devem recolher a “stamp tax” (calculada normalmente como percentagem do valor da 

operação comercial), e a “excise taxes”, que incide sobretudo nas bebidas alcólicas, tabaco e 

petróleo e derivados. 

O valor de referência para a cobrança do imposto de importação é baseado no valor CIF (Custo, 

Seguro e Frete) do produto e inclui todos os custos incidentes sobre o bem no exterior. Esse método 

de avaliação significa que o tributo e os impostos de importação devidos são calculados com base 

no valor total da remessa, o que inclui o custo das mercadorias importadas, o custo do frete e o 

custo do seguro. O tributo de importação também pode ser cobrado por unidade de medida. 
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Além desse tributo, importações estão sujeitas ao imposto sobre as vendas “VAT”, de 12,5 por 

cento. As importações provenientes de países membros do CARICOM não são taxadas se 

cumprirem com os requisitos de regra de origem.   

 Para os demais países, o imposto de importação varia de “0” a 40 por cento, e a maior parte dos 

produtos é taxada em 20 por cento. Produtos agrícolas são taxados em 40 por cento e impostos 

específicos são cobrados sobre bebidas alcólicas.  

Em 2013, a tarifa média era de 10,52 por cento e, nos últimos 22 anos, a tarifa media mais alta foi 

de 18,11 por cento em 1999, e a menor foi de   7,52 por cento em 2008. 

Sobre alguns produtos incide taxa de inspeção de 0,5 por cento sobre o valor CIF mais VAT, 

embora a taxa não seja cobrada para produtores locais desses bens específicos. 

Informações específicas podem ser obtidas no site do Ministério de Comércio e Indústria 

http://tradeind.gov.tt/index.php/documents-resources/hs-tariff/, ou junto ao órgão responsável 

pelo controle alfandegário, “Customs and Excise Division” http://www.customs.gov.tt/, 

subordinado ao Ministério da Economia. 

 

8 - Produtos com importação proibida 

Alguns produtos, cuja relação consta no “Customs Act”, não são autorizados a ser importados.   

Em caso de dúvida consultar o site http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf 

 

9 - Importações com requerimentos especiais 

Alguns produtos requerem licença de importação para ingressar no mercado local. Outros estão 

sujeitos a licenciamento não automático. Frutas e vegetais necessitam autorização específica do 

“Animal Production and Health Division” do Ministério do Comércio e Indústria. Armas e 

munição também requerem licença de importação 

Consultar, igualmente, o site http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf 

 

http://tradeind.gov.tt/index.php/documents-resources/hs-tariff/
http://www.customs.gov.tt/
http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf
http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf
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10 - Desembaraço aduaneiro 

O comércio internacional do país é regido pela Imports and Exports Control Regulations, de 1941, 

e pelos diversos posteriores decretos que atualizam a legislação. Em caso de dúvida, consultar o 

compêndio Customs and Excise Laws, disponível na mencionada Customs and Excise Division. 

Entre o desembarque da mercadoria e a liberação da mesma pelas autoridades alfandegárias, as 

importações, salvo poucas e específicas exceções, gozam de período de quatro dias de isenção de 

taxas de armazenamento. Fora desse prazo, despachantes alfandegários costumam ter a 

possibilidade de fornecer serviço de armazenagem. 

O desembaraço aduaneiro no momento da importação é realizado em duas etapas. Há uma 

avaliação inicial em que as mercadorias são verificadas fisicamente e o direito alfandegário é 

estimado, e uma segunda análise em que o direito final é calculado e aplicado ao importador. 

 

11 - Importação temporária 

Mediante prévio entendimento com autoridades trinitárias, pode ser autorizada a entrada 

temporária de bens para re-exportação. Nesse caso, deve ser realizado antecipadamente um 

depósito equivalente às taxas que incidiriam sobre o bem caso fosse destinado ao mercado interno 

desse país. 

 

12 - Controle antidumping 

A Fair Trading Unit-FTU, órgão independente do governo, é responsável pelos processos relativos 

a questões antidumping. De acordo com informações oficiais, em 2017 foram abertos 17 processos 

de investigação contra práticas desleais de comércio 

 

13 - Órgãos de consulta online 

Além dos sites anteriormente mencionados, em caso de dúvidas, os seguintes órgãos podem ser 

acessados: 
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Trinidad and Tobago Government on line - http://www.ttconnect.gov.tt/ 

Trinidad and Tobago Importing and Exporting –  

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/trinidad-and-tobago#trading-across-

borders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttconnect.gov.tt/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/trinidad-and-tobago#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/trinidad-and-tobago#trading-across-borders
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APÊNDICE 

 

Empresas de marketing e propaganda 

C7 Caribbean | Digital Marketing 

1st Floor Label House Building 

24-25 Frederick Settlement, 

Industrial Estate, Caroni, 

Trinidad, WI 

Tel: +1 868.221.2722 

Email: Nicholas@GoC7.com 

https://c7caribbean.com/ 

 

Clever Advertising Ltd 

25 Scott Bushe Street,  

Port of Spain 

Tel: +1 (868) 222-8438 

http://www.cleveradvertisingltd.com/main/ 

 

Creative Solutions Limited 

1 De Verteuil St,  

Woodbrook, Port of Spain 

Tel: +1 (868) 624-9000 

 

EmbroidMe Trinidad 

49 Bournes Road, St. James 

Port of Spain, POS 

Tel: +1 868-221-8201 

https://embroidme.com.tt/ 
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Inglefield/Ogilvy and Mather Caribbean 

14 Rookery Nook, Maraval 

Port of Spain 

Trinidad and Tobago 

Email: info@iomcaribbean.com 

Tel: +1 868 625 7006 

Fax: +1 868 622-2575 

http://iomcaribbean.com/ 

 

Market Facts and Opnions (2000) Limited 

12-18 Tragarete Road, 

Port Of Spain,  

Trinidad, W.I. 

Tel: +1 (868) 627-8417/8524 

Fax:+1 (868) 625-7913 

Email: mfo@mfocaribbean.com 

http://www.mfocaribbean.com/ 

 

McCann Trinidad Ltd. 

8 Rapsey Street 

St. Clair, Port of Spain 

Trinidad and Tobago 

Tel: +1 868-628-9109 

Email: info@mccann.com.tt 

http://www.mccannportofspain.com/ 
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Monster Media Group 

#5 Film Centre,  

Humphrey Street, St. James,  

Trinidad W.I. 

Tel: +1 868 628 9221 

http://www.monstermediagroup.com/ 

 

Pepper 

37 Picton St 

Newtown, Port of Spain 

Trinidad, W.I. 

Tel: +1(868) 622 2762 / +1 (868) 622.6502 

Fax: +1(868) 628.5788 

Email: pepper@peppertt.com 

http://www.peppertt.com/ 

 

Proudfoot Communications 

253 Leo Bass Avenue, 

Petit Valley, 

Trinidad 

Tel: +1 (868) 637-2128 

Email: info@proudfoot.net 

https://proudfoot.net/ 

 

Ross Advertising 

18 Alcazar Street, St. Clair 

Trinidad and Tobago, W.I. 

Tel: +1 (868) 622-4306/1967; +1 868 628-0450 

Fax +1 (868) 622-1779 
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http://rossadvertising.co.tt/ 

 

Simply Intense Media 

Level 2, Invaders Bay Tower,  

Invaders Bay,  

Port of Spain,  

Trinidad W.I. 

Tel: +1 (868) 235-6149 

Email: info@simplyintense.com 

http://www.simplyintense.com/ 

 

Quoviz 

9-11 Fitt St, 

Woodbrook, Port of Spain 

Trinidad, W.I. 

Tel: +1 868 221 2016 

contact@quoviz.com 

http://quoviz.com/ 

 

VagusMRI 

Suite #20, The Market 

 Hotel Normandie.  

#10 Nook Avenue, 

 St. Anns, Port of Spain 

Tel: +1 (868) 222-9325 

info@vagusmri.com 

http://vagusmri.com/ 
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Webgold 

22 Mathura Street, 

St. James, Trinidad 

Tel: +1 868 628 4628 

Email: info@webgold.co 

https://webgold.co/ 

 

WebFX Website Design & Marketing 

Shop 16, 

Shoppes of Maraval 

3A Saddle Road, Maraval 

Trinidad & Tobago 

Tel: + 1 868 628 5453 

https://webfx.co.tt/ 

 

Empresas de análise e consultoria 

Deloitte 

#54 Ariapita Avenue 

Woodbrook, Port of Spain 

Trinidad and Tobago 

Tel: +1 868 628 1256 

https://www2.deloitte.com/tt/en.html 

 

Ernst & Young 

P.O. Box 158 

5-7 Sweet Briar Road 

St. Clair, Port-Of-Spain 

Tel: +1 868 628 1105 
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https://www.ey.com/tt/en/home 

 

KPMG 

Trinre Building 

P.O. Box 1328 

69-71 Edward Street 

Port of Spain 

Tel: +1 868 623 1081 

Fax: +1 868 623 1084 

https://home.kpmg.com/xx/en/home.html 

 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) 

The PricewaterhouseCoopers Building 

11-13 Victoria Avenue 

Port-of-Spain, 

Trinidad & Tobago 

Tel: +1 (868) 299 0700 

Fax: +1 (868) 623 6025 

https://www.pwc.com/gx/en 

 

Res Consulting 

8 Third Avenue,  

Cascade, Port of Spain,  

Trinidad 

P.O. BOX 4433, 

St. Ann’s, Port of Spain 

Tel: +1 (868) 621-2555 

resconsulting@gmail.com 
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http://www.resconsultingtt.com/ 

 


