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A história da sociedade humana passa pela era das colonizações. O desenvolvimento das colônias está diretamente ligado a forma pela qual a espécie
humana se propagou pelo mundo. No processo de colonização da América,
destacam-se os espanhóis, portugueses, britânicos, holandeses e franceses.
Ao longo desse período, na América Latina, em especial, temos os espanhóis e os portugueses como as nações que transformaram essa parte do continente em nações colonizadas, cujo uma das principais heranças é a língua.
Os países da América Latina estão organizados em três regiões geográficas
do continente, sendo América do Norte, Central e do Sul, conforme abaixo:











Apesar de todas as diferenças das mais variadas naturezas, todos os países destacados,
apresentam, mesmo que pontualmente, laços históricos e culturais semelhantes, além de suas
condições de subdesenvolvimento, economias fragilizadas e problemas político-sociais.



 

Os países latinos são notórios exportadores de produtos primários. A industrialização
ocorreu tardiamente, principalmente em relação a Europa e Estados Unidos,
o que tornou a região dependente de nações mais desenvolvidas.
O efeito colateral de uma colonização de cunho exploratório é
imensurável, quase que infindável. Na América Latina a questão
econômica evidencia esse fenômeno de forma bastante nítida.
Vejamos o Brasil, por exemplo. Trata-se da maior economia da região,
porém, ainda depende de um mercado de commodities. O Brasil exporta
soja, café, açúcar, carne entre outros. De fato, ainda é um país agrário.
Após mais de 500 anos, o fantasma de um Brasil colônia
ainda assombra. O Brasil e toda a América Latina
continuam, exportando majoritariamente,
m atéria - pr i m a .
Além da agricultura, a pecuária também ocupa
lugar de destaque. Apesar da região constituir
somente 13,5% da população mundial,
é produzido cerca de 23% das carnes bovinas e
22% das carnes de aves do mundo.





O extrativismo e a mineração também são extremamente difundidos na América Latina,
com um bom desenvolvimento internamente em razão da dependência em relação a alguns
minérios, além de um grande mercado de exportação para outros continentes.
O setor industrial também possui seu espaço, divido em indústrias tradicionais e de
beneficiamento. Muitas das indústrias atuam na produção de matéria-prima, utilizando-se do
beneficiamento de minérios ou mesmo de produtos agropecuários, inserindo-se neste cenário
as indústrias que produzem bens de consumo, como grandes indústrias alimentícias e têxteis.
Vale ressaltar um setor industrial mais diversificado, que se expande desde a indústria de base
até a de tecnologia de ponta, concentradas em países como México, Brasil e Argentina.
De modo geral, a América Latina é considerada uma economia em desenvolvimento, visto que se destaca em toda a região o setor primário da economia. São poucos
os países que apresentam parcelas significativas da população ativa no setor secundário. No entanto, é importante levarmos em conta que é o setor terciário que mais tem
crescido na região, quase que na totalidade dos países latino-americanos.





    
Para um melhor entendimento e visualização acerca dos produtos comercializados
na América Latina, vejamos abaixo um ranking demonstrativo de alguns dos principais
países em suas exportações e importações no ano de 2019.

   
   

  

1. Soja
2. Petróleo
3. Minério de Ferro
4. Celulose
5. Milho
6. Carne de bovino
7. Carne de frango
8. Demais produtos manufaturados
9. Farelo de soja
10. Café

1. Óleos combustíveis de petróleo
2. Adubos ou fertilizantes químicos
3. Produtos Indústria
de Transformação
4. Equipamentos de
telecomunicações
5. Válvulas e tubos termiônicas
6. Compostos organo-inorgânicos
7. Obras de ferro ou aço
8. Partes e acessórios de veículos
9. Óleos brutos de petróleo
10. Plataformas

   
   

  

1. Farinha de soja
2. Milho
3. Caminhões
4. Produtos de soja
5. Óleo de soja
6. Trigo
7. Carne
8. Ouro
9. Óleo de petróleo
10. Camarões congelados

1. Soja
2. Petróleo
3. Automóveis
4. Gás natural
5. Peças de telefone celular
6. Medicamentos
7. Partes e peças para geradores
8. Caixas de câmbio
9. Telefones celulares
10. Partes para geradores de energia





   
   

  

1. Petróleo e
derivados
2. Produtos da
indústria automotiva
3. Monitores e projetores
4. Frutas e vegetais
5. Carne
6. Cerveja
7. Computadores
8. Cana de açúcar
9. Peixe
10. Joias e metais preciosos

1. Gasolina
2. Automóveis
3. Circuitos integrados
4. Parte

das peças de reposição
5. Plástico manufaturado
6. Gás natural

07. Partes e peças de veículos
8. Circuitos modulares computadores
9. Acessórios de computador
10. Motores de pistão de ignição

  
   

  

1. Cobre
2. Salmão
3. Cereja
4. Vinho
5. Celulose de eucalipto
6. Óxido de molibdênio
7. Uva
8. Celulose de conífera
9. Maquinário e equipamento
10. Carbonato de lítio

1. Reatores Nucleares
2. Aeronaves e suas partes
3. Automóveis
4. Máquinas e materiais elétricos
5. Produtos farmacêticos
6. Plásticos e suas manufaturas
7. Bebidas, Alcoólicos e Vinagre
8. Azeite
9. Instrumentos óticos e fotografias
10. Ferro e Aço





  
   

  

1. Pétroleo Bruto
2. Carvão
3. Café
4. Ouro
5. Petróleo refinado
6. Flores
7. Banana
8. Coque e Semicoque
9. Óleo de palma
10. Ligas de ferro

1. Veículos
2. Petróleo
3. Equipamento de telecomunicações
4. Produtos medicinais e farmacêuticos
5. Válvulas e tubos termiônicas
6. Petróleo refinado
7. Produtos químicos
8. Máquinas e aparelhos elétricos
9. Ferro e Aço
10. Plásticos em formas primárias

Em uma breve análise desse ranking de produtos comercializados na América
Latina, nota-se, rapidamente, o padrão das exportações, em sua maioria, de produtos
primários,

no

contraste

das

importações

de

produtos

industrializados.

A América Latina é um mundo de oportunidades. Uma região riquíssima no fornecimento de produtos que interessam a todos os países do globo, mas que ao mesmo
tempo, é carente de diversos outros produtos que o mundo pode oferecer. Uma troca
cambial perfeita que se utiliza do comércio internacional para fomentar negócios,
desenvolver oportunidades e estimular economias cada vez mais interligadas, em um
mundo cada vez mais globalizado.

   
 
O mercado, por definição é um local onde agentes econômicos procedem à troca de
bens, por meio de uma unidade monetária ou outros bens. Um mercado, segundo a teoria
Liberal, tende a chegar ao equilíbrio baseado na lei de oferta e demanda.





É importante ter em mente que um mercado é um sistema em constante evolução, sob o
efeito de variáveis internas e externas a curto médio e longo prazo. Para que tenhamos sucesso
neste ambiente é importante estar atento e identificar esses fatores, que nos ajudarão a visualizar
melhores estratégias políticas, comerciais e econômicas, indicadas ao crescimento e evolução do
mercado em que se atua.
No mercado latino americano, embora haja semelhanças entre as economias no conjunto da
obra, é importante registrar destaque para algumas economias. Países como México, Brasil, Argentina e
até mesmo o Chile são mais envolvidos com a questão do comércio exterior e, consequentemente, mais
fortes economicamente, apesar de todos mostrarem dependência dos países desenvolvidos, principalmente no quesito importação de tecnologia.
O México, único país do norte do continente, tem se mantido como o maior país da América
Latina quando o assunto é comércio externo. Em análise ao que já apresentamos aqui, vemos que
nas principais vendas mexicanas estão presentes produtos manufaturados, eletrônicos, veículos
entre outros. Isso se explica por seu maior parceiro de negócios ser o vizinho Estados Unidos, destino
de 70% das vendas mexicanas ao exterior. O México é um importante país de industrias maquiladoras, nome dado às empresas responsáveis pelo processo de transformação de um produto.
Na prática, os Estados Unidos instalam esse tipo de empresa no México, em função de menores
cargas tributárias e baixo custo de produção e mão de obra, para que, posteriormente, sejam então
finalizados em território americano. Além da proximidade física entre os países, ambos integram o
NAFTA, o que proporciona ainda melhores condições de comércio.
Na América Central temos uma pequena participação no comércio internacional, no qual
13 países (se olharmos de forma generosa), merecem algum tipo de destaque, sendo, Porto
Rico, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Honduras, El
Salvador, Nicarágua, Cuba, Ilhas Virgens Americanas, Curaçao e Jamaica. Na maioria desses
países o comércio exterior é bastante dificultado, seja por precariedade na infraestrutura, pelo
pequeno e pobre mercado consumidor ou mesmo por políticas mais protecionistas.
Na tentativa de melhorar a situação econômica internacional, os países participam de alianças
comerciais como: Mercado Comum Centro-Americano (MCCA) e Comunidade do Caribe
(Caricom).
A América do Sul possui situação bem melhor que o centro do continente. As exportações
são extremamente importantes para o PIB dos países, no qual destacamos os maiores nesta ordem:



Brasil, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Suriname e
Guiana. Nesta parte do continente existem diversas alianças comerciais, porém, na prática poderiam
contribuir mais para o intercâmbio entre os países.

    

   
   

Surgiu em fevereiro de 1960, com o Tratado de
Montevidéu. Composta por Argentina, Brasil, Chile,
México, Paraguai, Peru e Uruguai, com a posterior entrada
de Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia. O objetivo
era a eliminação até 1980, do maior número possível
de barreiras comerciais entre os países-membros. No
entanto, o resultado não foi alcançado, tendo em vista
as diferenças econômicas entre os países, o que contribuiu
para a estagnação e seu encerramento.




   
   
Foi criada em 1980, com o intuito de substituir a ALALC, que não

conseguiu alcançar seus objetivos. Essa associação conseguiu introduzir uma maior
flexibilização nas relações comerciais, tendo possibilitado a assinatura de acordos entre
apenas dois ou mais países-membros, sem que os demais precisassem assumir os mesmos

AL AD I

compromissos. O objetivo foi o de criar um a redução e a

equiparação de tarifas alfandegárias, para formar um
mercado comum regional. É formada por Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Asociación Latinoamericana de Integración
Panamá, Paraguai, Peru Uruguai e Venezuela.

Asociação Latino-americana de Integração







  
Em razão da insatisfação também o lento avanço da ALADI, em
1991 nasceu o Tratado de Assunção assinado por Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai. Posteriormente, ingressaram como membros
associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em 2012, A
Venezuela foi incorporada como membro pleno da organização,
mas, posteriormente, em 2016 foi suspensa por não cumprir a
proteção dos direitos humanos no país.

O Mercosul nasceu com o propósito de ampliar a integração regional e a criação de
uma zona comercial com livre circulação de bens, serviços e capitais, mediante a eliminação
de tarifas alfandegárias, mantendo tarifas externas comuns.
Por sua economia mais forte e predominante, o Brasil é, de fato, o país mais favorecido do
grupo. Hoje, o Mercosul é a mais importante organização internacional da América do Sul, embora
mostre sinais de desgaste, mostrando claros sinais de decadência, principalmente pelo atrito comercial entre Brasil e Argentina, além de certa oposição dos Estados Unidos, que há tempos defendem
a criação de um mercado unificado em todo o continente americano, através da Área de Livre
Comércio das Américas (ALCA), ainda inexistente. A ideia não avançou, pois, a criação de um bloco
econômico comum com os Estados Unidos tende a favorecer os americanos de forma desproporcional, muito embora, se bem conduzido e delineado de forma equilibrada, pode ser um ótimo acordo
a ser firmado.

  
A Aliança do Pacífico foi criada no ano de 2012. Fundada por Chile,
Colômbia, México e Peru, tendo a entrada da Costa Rica já no ano
seguinte em 2013.
Os objetivos dessa organização são um pouco distintos das
alianças anteriormente citadas. Além do comércio livre e integração
econômica entre os países-membros, há também uma clara orientação
em direção ao continente asiático. A principal intenção deste acordo é o
estabelecimento de relações estratégicas no comércio internacional com a Ásia, haja

vista

sua

importância no atual cenário econômico. Trata-se de um bloco mais moderno, com o objetivo de não só





integrar economias e prover mais liberdade para circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, como
também, abrange temas relacionados ao desenvolvimento da cultura, do esporte, da ciência,
inovação, empreendedorismo e demais assuntos.



 

X
Há claras diferenças entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. A criação da Aliança do
Pacífico representa a composição de um modelo diferente de atuação, quando comparado
ao histórico de acordos que a América Latina apresentava até então.
O Mercosul, tem o objetivo padrão e tradicional de fortalecimento da economia e
ampliação das relações comerciais em razão de negociações intrabloco. Por outro lado, a
Aliança do Pacífico tem uma estratégia focada para o comércio internacional, sem restrições
ao fortalecimento do bloco visando o próprio bloco, por assim dizer. Numa rápida análise
observamos que o Mercosul tem suas raízes pautadas em ideias protecionistas, enquanto
que a Aliança do Pacífico se estrutura dentro de uma posição mais alinhada com a abertura
comercial, de forma global. Isso é mais a cara do futuro.

      
   
A América Latina é composta por mais de 20 países. Não há consenso na literatura
sobre o número exato, por algumas exclusões com relação à algumas nações, mas podemos
dizer que todos os países da América Central e do Sul, mais o México, podem compor essa
lista de países latinos, tendo em vista as características similares em diversas questões que
vão desde sua origem até suas culturas socioeconômicas difundidas atualmente.
A América Latina abrange um território bastante expressivo e o número de países
que a compõe é bastante significativo. Desta forma, por óbvio, é elementar existir uma diferença cultural bastante presente. Utilizando-se de uma simples analogia, podemos dizer que as raízes
podem ser bastante parecidas, mas os galhos crescem e se formam de forma bastante individual.




Pensando na cultura econômica, iniciaremos uma linha de raciocínio bastante simples,
mas que por vezes pode passar desapercebida. Você já parou para pensar o motivo
pelo qual poucas empresas brasileiras partem de forma expressiva para o mercado
das exportações?
É comum no Brasil ouvirmos de empresários justificando a não entrada no mercado de
exportações, tendo em vista o mercado consumidor brasileiro ser suficientemente
capaz de consumir toda sua produção. Isso é um erro grave, mas justificável.
O Brasil tem uma extensão territorial e um número populacional dos maiores do
mundo, sendo assim, possui um mercado consumidor bastante diversificado e
numeroso. Por essa razão, erroneamente empresários acabam por acreditar que o
mercado nacional é um mercado consumidor suficiente. Não é.
Por outro lado, os demais países latinos, em sua maioria, são pequenos ou médios em extensão
territorial, com uma população bem inferior a brasileira. Nessa lógica, fica mais fácil e compreensível
entender que o latino, com exceção do Brasil, tende a pensar mais na exportação que o próprio brasileiro.
Esses países são obrigados a ultrapassarem as barreiras físicas impostas por suas próprias condições territoriais e populacionais, tendo uma menor diversidade de tipos de consumo, bem como um número bem
menor de consumidores.

     
     
 
 
Essa frase resume bem a importância de saber se comportar ao passo que se inicia um
estabelecimento comercial com uma cultura diferente. Saber que um presente levado a um
cliente estrangeiro não vai provocar nenhum tipo de constrangimento, entender que nem
todos os argumentos de venda podem ser utilizados em todo o mundo, aprender que a linguagem corporal pode influenciar e muito em uma negociação, são alguns dos aspectos mais básicos que devemos levar em conta ao negociar com outro país.
Os latino-americanos, no geral, são bastante amáveis e hospitaleiros. Ao se iniciar
uma negociação, é comum se criar um clima informal, na tentativa de socializar antes de
falar sobre negócios. O diálogo também é bastante peculiar. Orientais tem seu tempo de
fala, pausadamente, inclusive. Latinos costumam falar, inclusive, juntos, sobrepondo-se à
outra parte constantemente, sem que isso seja visto como uma má conduta ou grosseria.





Os principais aspectos culturais que devem ser considerados são: Conceito de tempo; religião;
formas de cumprimentar; valores; humor; política; tipo de vestuário e uma série de outros fatores.
Os latinos não são tão rigorosos com horários, diferentemente de outras nações em que 5 minutos de atraso podem contribuir para o fracasso de uma negociação. Os latinos gostam de ser chamados
pelo primeiro nome e na comunicação corporal pode ser comum o uso do toque, diferente de outras
nações que podem, inclusive se incomodar com um toque latino durante uma conversa. A informalidade
nos contratos pode ser algo comum, embora isso não seja uma regra. A sensibilidade emocional é
bastante apreciada, trata-se de um povo quente, caloroso e bastante emotivo. Em uma negociação, é
mais fácil avançar através de uma boa conversa do que com papéis e documentos.
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Sem nenhuma pretensão de estabelecer aqui qualquer tipo de previsão a respeito do
futuro da América Latina, mas, apenas, o de levantar uma hipótese reflexiva acerca do tema.
Vale apenas lembrar que a América Latina sempre sofreu influência dos Estados Unidos em
diversos aspectos. No entanto, com o crescimento da economia chinesa, cabe um ponto de
reflexão.

A China
ingressou para a Organização Mundial do Comércio
(OMC) em 2001, mesmo ano em que houve um aumento significativo do
preço de commodities no mundo e, mesmo ano também da queda das torres
gêmeas. Isso alterou a política externa dos Estados Unidos, que passou a deixar
um pouco de lado sua preocupação com a América Latina. Desde esse período, a
China se aproveitou de uma conjuntura econômica favorável, a fim de criar vínculos políticos e econômicos de médio e longo prazo com a região. Hoje nota-se
a presença e a influência econômica da China no continente latino-americano, o
que expõe ainda mais essa disputa entre Estados Unidos e China pela posição de
destaque em qualquer mercado global.

    
- ComexStat
- Infoescola
- Mundo Educação
- O Expor tador, Nicola Miner vini
- Minuto Comex, Renan Rossi Diez
- www.mercosul.gov.br
- www.alinzapacifico.net
- Organização das Nações Unidas para
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