
 
 
 

 
América Latina e Caribe, evolução das exportações e importações, 2014-2016 

(Taxas de variação anual em porcentagens) 
Região / Sub-região / Países Exportações Importações 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
América Latina e Caribea -2.9 -14.7 -5.0 -2.0 -8.8 -9.4 
 América Latina -2.5 -14.5 -4.7 -1.9 -8.7 -9.4 
 América do Sul -7.1 -22.4 -6.3 -5.1 -18.8 -16.7 
 MERCOSUL -9.2 -22.1 -5.6 -7.4 -21.4 -19.5 

Argentina -10.1 -17.0 1.3 -12.4 -8.4 -8.1 
Brasil -7.2 -15.2 -4.0 -4.3 -25.3 -20.9 
Paraguai -3.7 -16.6 3.2 1.1 -14.6 -8.9 
Uruguai 0.8 -12.3 -6.4 -3.1 -16.9 -14.6 
Venezuela, Rep. Bolivariana -15.8 -50.0 -26.1 -16.9 -22.3 -35.7 

Comunidade Andina -3.6 -26.3 -8.4 3.6 -14.2 -15.0 
Bolívia, E.P. 5.5 -32.5 -17.6 12.6 -7.9 -13.1 
Colômbia -5.6 -33.0 -15.7 7.8 -15.3 -17.6 
Equador 3.9 -28.4 -11.0 2.1 -22.4 -26.2 
Peru -7.8 -13.4 3.5 -3.1 -8.9 -5.4 

Chile -1.9 -16.9 -6.7 -8.2 -14.4 -6.1 
América Centrala 4.7 -0.6 -1.2 2.0 -1.1 -5.0 

Costa Rica 4.6 2.5 4.5 2.9 -3.1 0.5 
El Salvador -1.8 2.9 -1.9 0.0 -1.7 -4.1 
Guatemala 7.9 -1.5 -4.1 4.3 -4.0 -7.7 
Honduras 3.4 -0.4 -2.0 1.1 0.2 -9.3 
Nicarágua 8.9 -7.8 -5.4 3.8 1.0 1.1 
Panamá -10.1 -16.6 -8.7 -3.3 -12.5 -9.6 
Panamá (exclui ZLC) -3.0 -15.0 -4.0 -0.3 3.4 -7.1 

México 4.4 -4.2 -3.0 2.8 4.8 -2.0 
Países do Caribe -10.4 -15.0 -9.2 -5.8 -8.5 -5.2 
 Comunidade do Caribe (CARICOM) -17.6 -20.6 -12.6 -5.2 -10.3 -7.6 

Bahamas -12.7 -36.8 -0.8 4.7 -10.9 -5.7 
Barbados 0.8 1.1 -6.1 -1.7 -7.0 -6.4 
Belize -3.1 -8.7 -3.5 5.7 3.8 -3.2 
Guiana -15.1 0.3 -4.0 -5.1 -11.6 -2.1 
Haití 5.0 7.1 -2.0 0.0 0.0 -3.3 
Jamaica -8.3 -13.0 -6.8 -4.6 -15.2 -4.2 
Suriname -11.2 -23.0 -6.8 -7.5 0.8 -1.8 
Trinidad e Tobago -22.3 -25.8 -18.0 -10.7 -16.0 -14.2 

 Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO) -6.2 0.9 -5.5 -1.9 0.6 -7.1 
Antigua e Barbuda -19.1 0.0 0.0 -0.6 0.0 -3.8 
Dominica 0.0 2.4 0.0 1.1 2.8 -1.6 
Granada 2.2 0.0 0.0 -7.7 -2.0 -0.7 
São Cristóvão e Nevis 3.6 3.4 1.7 7.1 4.8 -0.7 
Santa Lúcía -9.0 -0.5 -13.8 -4.4 -1.0 -23.6 
São Vicente e Granadinas 0.0 3.7 1.8 -2.4 2.2 -0.9 

Cuba -3.9 -12.9 -13.3 -9.8 -25.4 -6.6 
República Dominicana 5.0 -3.8 1.0 -4.9 2.9 -0.4 
Fonte: CEPAL, com base nas informações oficiais dos países do Balanço de Pagamentos até 2015, e estimativas para 2016 a partir da informação 

mensal dos Bancos Centrais e Institutos de Estatísticas para o período de janeiro-setembro, ou outubro, segundo a disponibilidade das 
informações em nível de país. No caso dos países da Comunidade do Caribe (CARICOM), a estimativa para 2016 assume a estrutura do 
comércio por produtos segundo a base COMTRADE, e somente mudanças em preços sem variação nos volumes, em razão de que não se obteve 
informação mensal completa para 2016. Nos casos da República Bolivariana da Venezuela e de Cuba, a projeção se baseia em dados de seus 
sócios comerciais. 

a No Panamá se exclui a Zona Livre de Colón (ZLC) 


