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Impacto da COVID-19 no comércio exterior, 
no investimento e na integração na América Latina e no Caribe

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 
E OBSTÁCULOS AO COMÉRCIO1 

Em um ambiente complexo para os procedimentos 
aduaneiros presenciais, os diferentes níveis de avanço na 
aceitação de documentos eletrônicos (e não em papel) no 
trânsito transfronteiriço tornaram-se mais visíveis (Figura 1). 

• O comércio intrarregional da América Latina é significativamente mais afetado do que suas exportações para o resto 
do mundo.

• O número de navios que partem de portos da América Latina e o Caribe (ALC) mostra uma diminuição notável.

• A crise do petróleo terá efeitos substanciais nas economias da região especializadas na exportação de 
hidrocarbonetos.

ACOMPANHAMENTO DE COMÉRCIO 
EXTERIOR E INTEGRAÇÃO

O comércio intrarregional da América Latina cai 
acentuadamente Em comparação com outras regiões, o 
comércio intrarregional da América Latina é 
significativamente mais afetado do que suas exportações 
para o resto do mundo. As estimativas para o primeiro 
trimestre mostram uma queda nos fluxos dentro da América 
Latina de 7,9%, uma taxa que mais do que duplica a 
contração de suas vendas extrarregionais (-2,1%). Na União 
Europeia e no NAFTA, a redução do comércio intra e 
extrarregional é semelhante, embora o comércio 
intra-europeu pareça ter uma resiliência um pouco maior 
(Figura 2). 

Figura 2 · Exportações intra e extrarregionais
Taxa de variação acumulada do primeiro trimestre de 2020

Figura 1 · Estado de implementação de medidas paperless cross border
     (eletrônicas transfronteiriças) na ALC (2019)

Fonte:  Elaboração própria com base em fontes oficiais.
Nota: Os dados da UE correspondem aos dois primeiros meses. 

Fonte: elaboração própria, com base em dados das Nações Unidas (2019).  

1Para um acompanhamento completo das medidas adotadas pelos países da ALC contra 
a pandemia com impacto no comércio, veja aqui.
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FORTE CONTRAÇÃO DE 
ECONOMIAS IMPORTANTES PARA A 
DEMANDA DA ALC

Usando as projeções do FMI, foi estimada a variação do PIB 
das economias de demanda das exportações de países da 
ALC, com base na participação nas vendas externas de cada 
um em 2019 (Figura 3). Esse cálculo permite observar que 
para dois terços dos países da ALC, a contração média das 
economias de demanda será superior a 4%, e os mais 
afetados serão o México, os países do Caribe e da América Central 
(mais ligados à evolução da demanda norte-americana). 

O NÚMERO DE NAVIOS QUE 
PARTEM DE PORTOS DA ALC 
DIMINUI SENSIVELMENTE

Em 12 dos 16 portos da ALC, o número de partidas de 
navios de carga em abril de 2020 foi significativamente 
menor do que no mesmo mês de 2019; em alguns casos, a 
queda foi superior a 50% (Figura 4). As retrações mais 
fortes foram observadas nos portos de Buenos Aires 
(Argentina), Santo Tomás (Guatemala), Guayaquil 
(Equador) e Moin (Costa Rica). Os registros da primeira 
semana de maio mostram sinais de melhora em seis dos 
portos, onde houve uma desaceleração no ritmo de queda e 
até reversão em dois dos casos (Santo Tomás, Guatemala, e 
Cristóbal, Panamá). Os portos de Caucedo (República 
Dominicana) e San Antonio (Chile) não registraram variação 
interanual negativa na média de abril e maio.  

PERDAS ASSOCIADAS COM A 
QUEDA DO PREÇO DO PETRÓLEO

As projeções da OPEP estimam o preço do barril de 
petróleo em USD 20 para o segundo trimestre do ano e 
USD 30 para o segundo semestre de 2020. A Figura 5 
ilustra as perdas estimadas que os países exportadores 
líquidos de petróleo da ALC poderiam enfrentar como 
consequência (assumindo diferentes cenários de redução 
do preço médio e quantidades constantes). 

Figura 3 · Projeções de crescimento das economias de demanda
Variação projetada do PIB 2020 com base na participação nas exportações de 2019

DOCUMENTOS E TRABALHOS RECENTES SOBRE COMÉRCIO E COVID-192

Abaixo seguem algumas das principais conclusões das últimas semanas:

• Um estudo do PIIE indica que a pandemia intensificará uma certa reversão da globalização. A crise de 2008 levou a uma 
"slowbalization", que agora pode se intensificar. 

• Um artigo no Project Syndicate alerta para o aumento da fragmentação pós-pandemia, com restrições mais fortes sobre o fluxo de 
bens, serviços, capital, trabalho, tecnologia e informação.

• Um trabalho do Grupo Banco Mundial estima que o impacto da COVID-19 na ALC significará uma queda no PIB de entre 1,8 e 3,7%. As 
atividades mais impactadas devem ser os serviços domésticos (-9%) e o turismo (-10%). As exportações reais devem cair entre 2 e 4,5%.  

• Um livro publicado pelo CEPR afirma que em um mundo internacionalizado a imposição de barreiras dificulta o fornecimento normal. 
Também destaca que o comércio não é o problema, mas parte da solução, enquanto que a cooperação internacional é essencial.

• Um artigo na Foreign Affairs afirma que as barreiras ao comércio podem atrasar a recuperação pós-pandemia e afetar o 
desenvolvimento futuro do sistema multilateral de comércio. 

• O último relatório do Global Trade Alert enumera 150 medidas de proteção para produtos médicos e farmacêuticos desde o início da 
pandemia. Em alimentos são 123 medidas.

• Um trabalho do CEPR observa que, diferentemente da crise de 2008, a pandemia afetou pela primeira vez a "fábrica asiática", depois 
a "fábrica europeia" e posteriormente a "fábrica norte-americana". Tambén indica que agora não está presente a cooperação 
internacional promovida pelo G20 na crise de 2008.

• Um artigo na Vox salienta o impacto da COVID-19 no comércio de serviços, especialmente aqueles que requerem movimento de 
pessoas. Nesse sentido, estima-se que pelo menos a metade do comércio mundial de serviços (USD 7 trilhões) ficaria comprometido.

• Um estudo da Maplecroft calcula um índice de segurança alimentar para ALC e alerta que a maior parte da América Central e do Caribe 
está em situação de alto risco no fornecimento de alimentos.

• Um relatório do Real Instituto Elcano argumenta que a COVID-19 pode conduzir a um avanço de reformas na ALC que impulsionem a 
modernização e acelerem um novo contrato social.

Documentos sub-regionais face à pandemia

• Um trabalho da SIECA e da SECMCA estima que o impacto da pandemia na América Central levará a uma queda no PIB de 6,9% em 
2020 e de 1,4% em 2021.

• Na Reunião de Altas Autoridades do Grupo de Trabalho Conjunto da Cúpula da OEA, o Secretário do SICA destacou que o Plano de 
Contingência, por mais de USD 1,9 bilhão, está em andamento.

• Numa reunião do MERCOSUL, Argentina afirmou que seria necessário que os países pudessem avançar a ritmos diferenciados na 
agenda externa. Uma semana depois, o país afirmou que acompanhava essas negociações, mas protegendo os setores mais vulneráveis. 

• O Secretário-Geral da Comunidade Andina assegurou que promoverá ações conjuntas que permitam a recuperação da produção, 
promovendo a reativação, diversificação e recuperação de mercados.

• Na reunião de Ministros da Saúde do Prosul, foram coordenadas ações para buscar financiamento para a compra coletiva de 
suprimentos médicos.

• Um documento publicado pelo CARICOM analisa o problema de energia na região como consequência da COVID-19 e oferece 
sugestões de políticas para enfrentá-lo.

Fonte: Elaboração própria com dados do FMI. 

Figura 4 · Partidas de navios de carga
Variação percentual em relação ao mesmo período de 2019

Fonte: Elaboração própria com dados de Marine Traffic.
Nota: Os dados de abril de 2020 decorrem da média de quedas de seis dias do mês selecionados (2, 9, 
16, 23 e 30) e 7 de maio. Em ambos os casos, são comparados com a média diária de partidas na mesma 
semana de 2019. Os navios de carga incluem contêineres, carga, granel sólido, granel líquido, contêineres 
frigoríficos, transportadores de veículos e transportadores de gado.
 

Figura 5 · Estimativa da queda da receita em 2020 nos países exportadores líquidos
de petróleo da ALC, de acordo com diferentes cenários de queda de preços 

Fonte: Elaboração própria com base no Trademap e nas projeções da OPEP.
 

Preço do petróleo cru a USD 0 por barril (-100% em comparação a 2019)
Preço do petróleo cru a USD 20 por barril (-67% em comparação a 2019)
Preço do petróleo cru a USD 30 por barril (-50% em comparação a 2019)
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https://drive.google.com/file/d/18zXwlDmFHmOi1ak8RBmKDLxOc2vHK7OD/view
https://caricom.org/covid-19-and-the-energy-sector-perspectives-for-policymakers/)
http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/07/c_139036027.htm
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12203&accion=detalle&cat=NP&title=la-comunidad-andina-esta-fortalecida-para-afrontar-los-efectos-del-covid19
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-gobierno-argentino-y-el-mercosur
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-argentina-presento-soluciones-para-continuar-negociaciones-externas
https://www.sica.int/noticias/secretario-general-del-sica-llama-a-mas-integracion-y-a-fortalecer-la-cooperacion-para-enfrentar-el-covid-19-ante-la-oea_1_121922.html
http://web-sieca.s3.amazonaws.com/comunicacion/informes%20de%20gestion/ImpactoCOVID-19_VF.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5d1d4674-e217-4972-a6a5-d275371ba357/ARI59-2020-Malamud-Nunez-ventana-de-oportunidad-America-Latina-tras-una-decada-perdida.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5d1d4674-e217-4972-a6a5-d275371ba357
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/food-insecurity-in-central-america-caribbean-bigger-threat-than-covid-19/
https://voxeu.org/article/services-trade-and-covid-19)
https://voxeu.org/article/greater-trade-collapse-2020
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/pandemic-adds-momentum-deglobalization-trend
https://www.project-syndicate.org/commentary/greater-depression-covid19-headwinds-by-nouriel-roubini-2020-04/spanish
http://documents.worldbank.org/curated/en/295991586526445673/The-Potential-Impact-of-COVID-19-on-GDP-and-Trade-A-Preliminary-Assessment
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-28/covid-19-could-bring-down-trading-system
https://www.globaltradealert.org/reports/54
https://voxeu.org/article/new-ebook-covid-19-and-trade-policy-why-turning-inward-wont-work

