
Informativo 
 

O Chile tem despontado nos últimos anos como uma das economias mais estáveis e 

dinâmicas da América Latina. Nos últimos 10 anos, seu PIB cresceu a uma taxa média de 5%, bem 

acima dos índices da região. Sua renda per capita em torno de 16 mil dólares anuais também é a mais 

alta entre as nações latino-americanas. O país ocupa o 40º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (novamente o melhor colocado na região) e seus índices de 

pobreza despencaram de 38,4 em 1990 para 14,4 em 2011.  

O sólido desempenho econômico do Chile pode ser creditado a um modelo de 

desenvolvimento que privilegiou a abertura comercial e as exportações desde o início do governo 

militar em 1973. Atualmente as exportações chilenas respondem por cerca de um terço do PIB 

chileno. O principal produto da pauta chilena continua sendo o cobre, que atualmente representa 

metade de tudo o que o Chile vende para o exterior. Embora ainda elevado, este percentual vem 

caindo - em 1973 era de 80%. Os esforços para diversificar a pauta vem surtindo efeito 

gradativamente. São mais de 5 mil itens exportados, com destaque para minérios, frutas, pescados, 

vinhos e papel e celulose. 

 

Acordos bilaterais 
Diante das dificuldades encontradas para estabelecer acordos multilaterais no âmbito do Gatt 

e, posteriormente, da OMC, o Chile passou a focar seus esforços nos acordos bilaterais de comercio 

a partir dos anos 1990 como estratégia para expandir seu acesso a novos mercados. Além disso, os 

acordos bilaterais permitem ao Chile atrair os investimentos estrangeiros diretos - em 2012, o país 

recebeu 30 bilhões de dólares -, além de reforçar laços com os principais atores do sistema 

internacional e garantir um interessante intercâmbio para incorporar novas tecnologias.  

Atualmente, o Chile mantém 22 acordos comerciais, dos quais 17 são de livre-comércio. Os 

acordos envolvem 60 países e 4,1 bilhões de consumidores ao redor do mundo, possibilitando ao 

Chile vender seus produtos para cerca de 90% do PIB mundial. Esses acordos envolvem não só 

alguns dos maiores mercados do mundo, como Estados Unidos, China, Japão e Índia, como também 

organizações como a União Europeia e o Mercosul.  

Desde 2007, o maior destino das exportações chilenas é a China, que compra 23,1% de tudo o 

que o Chile vende ao exterior. Os Estados Unidos vêm em segundo, com 11,5%, seguido de perto 

pelo Japão, com 11,1%. O Brasil é o quinto principal destino das exportações chilenas, com 5,7%. 

Quanto às importações, o Chile tem como maiores parceiros os Estados Unidos, a China, a Argentina 

e o Brasil. 

 

A Aliança do Pacífico 
Alguns dos principais parceiros comerciais do Chile encontram-se na América Latina. O país 

mantém acordos vigentes com o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela), 

Bolívia, México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Cuba, Honduras, Peru, Colômbia, Equador, 

Guatemala e Nicarágua. O país integra a Comunidade Andina de Nações, bloco voltado para a 

integração política e comercial entre Chile, Equador, Bolívia, Colômbia e Peru, e é membro 

observador do Mercosul. Para o Chile, a América Latina é o principal mercado para seus produtos 

manufaturados. O estreitamento dos vínculos comerciais também é uma forma de construir relações 

mais amistosas na região, buscando fortalecer os laços de interdependência e garantir mais segurança 

- vale ressaltar que o Chile ainda mantém contenciosos territoriais com Peru e Bolívia.  

O surgimento da Aliança do Pacífico reforça os objetivos do Chile na região ao estabelecer 

uma organização voltada para o livre comércio e a integração econômica. Criado em 2012, o grupo 

composto por Chile, Colômbia, Peru e México já se consolida como o nono maior bloco econômico 

do mundo. Atualmente, o grupo analisa a proposta de integrar a Costa Rica como quinto membro. 

Além disso, mantém 16 membros observadores. 



Juntos, os quatro países membros possuem mais de 209 milhões de pessoas e um PIB de 2 

trilhões de dólares, o que representa 35% de toda a riqueza produzida na América Latina. O grupo 

contempla quatro das economias mais abertas da América Latina. A exemplo do Chile, os outros 

membros possuem vários acordos de livre comércio - a Colômbia tem 11, o Peru 12 e o México 13, 

sendo que este último ainda integra o Nafta, o acordo de livre comércio com os EUA e o Canadá. 

Muito por conta desses acordos, a Aliança do Pacífico responde por 55% das exportações da 

América Latina e apresentam boas taxas de crescimento - além dos 5,5% do Chile registrados em 

2012, o Peru cresceu 6,3%, a Colômbia 4,8% e o México 3,5% no período. Os quatro países já 

possuem acordos de livre comércio entre si e acertaram a eliminação de 90% de todas as tarifas de 

importação entre os países membros. Os 10% restantes deverão ser eliminadas gradualmente, até 

2018. Outra meta do bloco é projetar-se na Ásia para abrir novos mercados e atrair investimentos. 

Além disso, a Aliança do Pacífico pretende estabelecer o livre trânsito de pessoas entre os países 

membros, além de promover intercâmbios estudantis, científicos e culturais. 

A consolidação da Aliança do Pacífico traz à tona um possível antagonismo entre este bloco 

econômico e o Mercosul. Enquanto a Aliança do Pacífico possui quatro das economias mais abertas 

da América Latina, o Mercosul não consegue avançar numa integração comercial mais consistente e 

se vê às voltas com elevação de tarifas de importação e medidas protecionistas entre seus membros. 

Na criação do Mercosul, em 1991, o Chile chegou a ser convidado a se tornar membro pleno, mas 

preferiu aderir apenas como membro observador, assinando um tratado de livre comércio com o 

bloco em 1996. Para o Chile, uma adesão ao Mercosul representaria um retrocesso em sua estratégia 

de estreitar relações comerciais com outros países e regiões, devido às restrições impostas pelo 

bloco. Além disso, as tarifas médias do Mercosul eram mais altas do que as aplicadas pelo Chile, o 

que dificultava um entendimento maior nesta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talking Points 
 

 

Pontos para o discurso  

 Objetivos da Aliança do Pacífico: integração profunda, ampla e rápida; 

 

 Bom crescimento econômico médio dos países membros (cerca de 5% em 2012); 

 

 Detém mais de 209 milhões de habitantes e mais de 1/3 do PIB da América Latina 

 

 Atualmente, em torno de 90% dos produtos são comercializados com tarifa zero entre os 

países-membros e até 2018 serão para 100% dos produtos; 

 

 Permissão de fechar acordos bilaterais fora do bloco; 

 

 Compartilhamento de valores como democracia, pragmatismo, desburocratização e pouca 

ingerência governamental: ótimo ambiente para investimentos; 

 

 Foco em políticas de longo prazo, independente da conjuntura econômica situacional; 

 

 Implantação de ampla abertura econômica com prioridade no desenvolvimento de vantagens 

regionais; 

 

 Maior homogeneidade quanto ao tamanho das economias dos países (diferentemente do 

NAFTA, da ALBA e do MERCOSUL); 

 

 Livre trânsito de indivíduos e capitais, como fatores fundamentais para a redução da pobreza; 

 

 Diversificação de destino das exportações, especialmente com vistas à região asiática; 

 

 Os países membros detém cerca de 55% das exportações da América Latina. 

 

 

Pontos que podem ser levantados 

 Experiência do neoliberalismo na região não conseguiu resolver a má distribuição de renda. 

(Resp.: contexto diferente, com dívidas altas. Além disso, atualmente há mecanismos que 

deixam os países menos vulneráveis, como a criação de fundos estabilizadores.); 

 

 Como proteger a indústria local com a abertura? (Resp.: A ideia é apoiar a livre iniciativa e a 

alocação ótima de recursos, com segurança jurídica, o que atrairia investimentos.); 

 

 A questão do México dentro do NAFTA. A Aliança como uma “ponte” para os EUA 

desovarem seus produtos. (Resp.: Antes mesmo da criação do bloco, os quatro países já 

haviam celebrado acordos de livre-comércio com os EUA.); 

 

 Paraguai e Uruguai pediram formalmente para serem observadores da Aliança, o que 

corrobora com o objetivo de ser um modelo de integração a ser seguido. 

 



Discurso 
 

Como Chefe de um Estado fundador, posso assegurar-lhes que a Aliança do Pacífico é uma 

iniciativa que busca uma integração mais profunda, mais ampla e mais rápida do que qualquer outro 

mecanismo de integração na América Latina. Não pretendemos rivalizar com quaisquer outros 

acordos e alianças, uma vez que nosso objetivo não se trata só de se integrar, mas unir-se para 

estarmos melhor posicionados ante a ascensão das economias mundiais. 

Fundada aos 6 de junho de 2012, a Aliança do Pacífico é um dos mais novos blocos 

econômicos do mundo. Nossa iniciativa é mais ampla que um tratado de livre comércio, trata-se de 

um processo de facilitação da inversão de investimentos e da mobilidade entre os países-membros. 

Somos, assim como asseverado pelo ilústre Luís Alberto Moreno, presidente do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, a proposta de integração mais ambiciosa vista nas últimas 

décadas.  

Constituídos por Chile, México, Peru e Colômbia, além de 16 membros observadores, 

compartilhamos princípios e valores, principalmente a grande fé na democracia e na separação dos 

poderes. Em nosso curto tempo de vida alcançamos índices respeitáveis: representamos mais de 209 

milhões de habitantes, totalizamos mais de um terço do Produto Interno Bruto da América Latina e 

mais da metade do volume de exportação da região, além de sermos o nono maior bloco econômico 

do mundo.  

Afirmamos que a Aliança é uma iniciativa de integração que não pretende competir com 

outros mecanismos de integração política ou econômica existentes. A Aliança do Pacífico é um 

bloco complementar e tem se comportado de maneira mais pragmática, direcionada a fins 

econômicos.  

Inspirados em princípios modernizadores, a Aliança do Pacífico foi concebida como um 

instrumento voltado a promover uma maior inserção comercial de seus participantes em regiões 

consideradas estratégicas. Inauguramos um padrão de integração ágil e flexível, assentado na 

existência de tratados bilaterais prévios. A integração realista diante do mundo e para o mundo é 

justamente a predisposição à abertura dos mercados dos Estados-membros, cujas economias, assim 

como a Chilena, detém um crescimento econômico médio de cerca de 5% ao ano.  

Decididos a aumentar o crescimento econômico e o desenvolvimento das economias, 

melhorando o bem-estar da população, a Aliança objetiva alcançar uma área de integração profunda, 

por meio de processos de articulação política, econômica e cooperativa, da integração das nações 

latinoamericanas. Focamos na consolidação de novos investimentos, principalmente quanto à 

integração energética e infraestrutural, ao aviltamento de um comércio intrarregional, principalmente 

com a colaboração alfandegária.  

Temos certeza que essa Aliança pode, de maneira célere, levar os itens produzidos 

internamente a mercados externos em melhores condições de preço e de expertise do que os demais 

blocos do continente. A diversificação dos destinos das exportações, especialmente com vistas à 

região asiática, é um dos objetivos primordiais para aplicar a gradativa diversificação da pauta, a 

exemplo do Chile, o qual paulatinamente reduz a dependência do cobre em sua pauta de exportações, 

aumentando a porcentagem de outros produtos na pauta de exportação.  

Inspirados nos princípios neoliberais, buscamos a diminuição da burocracia existente nos 

demais blocos, visamos ao avanço rápido e sem impedimentos ideológicos. Um exemplo claro do 

desprendimento de cânones arraigados à sociedade internacional, é a pratica de reuniões por meio 

digital, sem a necessidade dos Chefes de Estado saírem de seus gabinetes. Isso é um avanço e uma 

clara demonstração da modernidade de nossos planos. Ainda, a eliminação das barreiras 

alfandegárias também, marca o retorno aos princípios do regionalismo aberto, visando à abertura dos 

mercados ao comércio mundial, combinada com a criação de um mercado regional mais ativo.  

Destacamos que a Aliança visa à redução de custos operacionais, como as propostas de 

existência de embaixadas, missões consulares e escritórios de promoção de investimentos e 



competitividade conjuntos e compartilhadas pelos Estados da Aliança assim como a facilitação do 

fluxo dos cidadãos, por meio da eliminação de vistos comuns.  Essas medidas são de suma 

importância para garantir o objetivo final do bloco, o desenvolvimento pleno de nossas nações.  

Decidimos, no que tange o comércio intrabloco, negociar uma política conjunta de redução 

agressiva da tarifa de exportação entre as fronteiras, englobando a totalidade dos produtos. 

Atualmente, cerca de 90% dos produtos são comercializados com tarifa zero entre os países-

membros, e, até 2018, atingiremos 100% dos produtos com tarifa zero. A área de livre comércio já é 

uma realidade, sendo aplicada a pelo menos 50% dos produtos, com as tarifas zeradas.  

Convencidos de sua importância, o estimulo ao desenvolvimento, crescimento e 

competitividade, além da livre circulação de mercadorias são pontos fulcrais. Investimentos nos 

países da Aliança são fundamentalmente mais vantajosos por oferecerem um clima melhor para os 

negócios e pouca ingerência governamental. Como se trata de uma área de livre-comércio, os 

acordos de redução de tarifas feitos anteriormente por cada país-membro com outras nações ou 

blocos continuam em vigência, o que tende, em sua essência, ao aprofundamento entre os laços com 

as nações externas ao bloco.  

Reconhecendo que os acordos de livre comércio entre os estados-membros oferecem uma 

excelente plataforma que facilita e propicia a integração de nossas economias, reiteramos nosso 

compromisso em privilegiar a integração como um instrumento efetivo para melhorar o 

desenvolvimento econômico e social dos povos latino-americanos. Promoveremos desta forma, as 

capacidades de empreendimento e o avanço a um espaço amplo que resulte em maior atratividade de 

capitais e de fluxo comercial de bens e serviços. Reiteramos que medidas protecionistas calcadas na 

defesa dos interesses de curto prazo minam a integração comercial em nível regional e não 

representam uma solução para o desenvolvimento sustentável e durador de qualquer bloco ou nação. 

Asseveramos que a ampla abertura econômica, diferentemente do que muitas nações pregam, 

não é um ponto contrário, mas sim a força intrínseca a ser desenvolvida pela nossa Aliança. Por meio 

do robustecimento das vantagens regionais garantiremos uma ampla inserção econômica e social, 

fortalecendo a homogeneidade entre os membros, principalmente na hora da tomada de decisões. 

Para nós, não há gigantes nem países pequenos, somos, como povos latinos, uma força em nós 

mesmos. 

Pregamos a existência de um diálogo entre as bolsas de valores dos membros da Aliança, 

com o objetivo de integrá-las. Áreas como as barreiras técnicas e fitossanitárias também são 

priorizadas pelo bloco, além da natural preocupação com as regras de origem e a eliminação das 

restrições tarifárias internas. Nossas agências de exportação vêm trabalhando juntas desde 2011 tanto 

para identificar possíveis destinos para os bens produzidos no âmbito do bloco quanto para promover 

as potencialidades do mercado interno para investidores estrangeiros.  

Reafirmamos que não representamos unicamente o estabelecimento de uma plataforma para o 

intercâmbio de bens e serviços. O livre trânsito de indivíduos e de capitais é a maneira mais eficaz 

para reduzirmos a pobreza conjuntural, aprofundar o livre-comércio. Surgida como um mecanismo 

econômico, não ideológico nem político, a Aliança do Pacífico visa a um firme compromisso de 

avançar progressivamente para o objetivo de atingir o pleno desenvolvimento regional.   

Salientamos que os tratados de livre-comércio demoram, em média, cinco anos entre a 

concepção e a entrada em vigor das novas tarifas de importação. A Aliança do Pacífico, contudo, é 

um caso a parte, pois entre o anúncio das intenções e a eliminação das tarifas passaram-se apenas 

doze meses. Marco a ser comemorado por todos.  

Somos um bloco jovem, contudo aqueles que nos consideram incipientes estão 

completamente enganados. Os avanços dos estados-membros em matérias como desenvolvimento e 

crescimento econômico, mediante a criação de empregos produtivos, da redução da pobreza, em 

conjunto com o fortalecimento democrático, já são frutos de nossos esforços e, em um curto espaço 

de tempo, com toda a certeza, seremos um exemplo a ser seguido por todos os blocos que buscam 

não apenas índices comerciais, mas um consolidado desenvolvimento para suas nações.  



Press Release 
 

 

Aliança do Pacífico busca integração mais profunda e ampla da América Latina 

 

Formada por México, Peru, Chile e Colômbia, além de 16 membros observadores é um dos 

mais novos e já nono maior bloco econômico do mundo, representando mais de 209 milhões de 

habitantes e mais de um terço do Produto Interno Bruto da América Latina. 

 

Em encontro de chefes de estado latino-americanos realizado hoje, 13 de julho, o presidente 

chileno Sebástian Piñera ressaltou o papel da Aliança do Pacífico como importante instrumento para 

o desenvolvimento econômico e social e para o fortalecimento da integração regional entre os países 

membros. “A Aliança do Pacífico foi concebida como um instrumento voltado a promover uma 

maior inserção ágil e flexível, assentado na existência de tratados bilaterais prévios”, afirmou Piñera. 

 

Objetivos amplos 

 Criada em junho de 2012, a Aliança do Pacífico não pretende rivalizar com outros blocos 

econômicos e tem como objetivo não só integrar mas também unir interesses de forma a melhor se 

posicionar ante outras economias mundiais. É uma iniciativa que busca ser mais ampla que um 

tratado de livre comércio apenas, facilitando também a atração de investimentos, a mobilidade entre 

os países-membros, intercâmbios estudantis, científicos e culturais além de promover uma maior 

inserção comercial de seus participantes em regiões consideradas estratégicas, como a Ásia; 

estabelecendo assim um firme compromisso de avançar progressivamente para o objetivo maior que 

é o pleno desenvolvimento regional.  

Além de possuir mais de um terço do PIB da América Latina os países membros da Aliança 

do Pacífico já respondem por 55% das exportações da região e apresentam boas taxas de crescimento 

- 5,5% Chile; 6,3% Peru; 4,8% Colômbia e 3,5% México (dados de 2012).  

 

Livre comércio intrabloco e manutenção de acordos bilaterais independentes 

A Aliança do Pacífico estabelece um novo padrão de integração ágil e flexível, baseado na 

existência de tratados bilaterais prévios. Por ser uma área de livre-comércio, os acordos bilaterais 

feitos anteriormente por cada país-membro com outras nações ou blocos continuam em vigência. No 

que tange o comércio intrabloco, o acordo prevê uma política conjunta de redução agressiva das 

tarifas de exportação entre as fronteiras - atualmente cerca de 90% dos produtos são comercializados 

com tarifa zero entre os países-membros e até 2018 este percentual será de 100%. “Como se trata de 

uma área de livre comércio, os acordos de redução de tarifas feitos anteriormente por cada país-

membro com outras nações dos blocos continuam em vigência, o que tende, em sua essência ao 

aprofundamento entre os laços com as nações externas ao bloco”, enfatizou Piñera. 

 

Menos burocracia e mais avanço 

O novo bloco estabelece a diminuição da burocracia existente em outros modelos de bloco, 

visando avanço rápido e sem impedimentos ideológicos. A eliminação das barreiras alfandegárias 

marca o retorno aos princípios do regionalismo aberto, visando à abertura dos mercados ao comércio 

mundial, combinada com a criação de um mercado regional mais ativo. “Asseveramos que a ampla 

abertura econômica, diferentemente do que muitas nações pregam, não é um ponto contrário, mas 

sim a força intrínseca a ser desenvolvida pela nossa Aliança”, disse Piñera. 

A Aliança ainda promoverá a redução de custos operacionais, com propostas para 

embaixadas, missões consulares e escritórios de promoção comercial e de investimentos conjuntos e 

compartilhadas pelos países membros assim como a facilitação do fluxo dos cidadãos, por meio da 



eliminação de vistos comuns. Segundo Piñera, “o livre trânsito de indivíduos e de capitais é a 

maneira mais eficaz para reduzirmos a pobreza conjuntural, aprofundar o livre comércio”. 


