
1. Chile - Brasil

• Uma Amizade histórica

• Maior investidor  latino-americano

• Brasil é o principal parceiro 

comercial do Chile



Uma amizade histórica



Maiores investidores latino-americanos no 

Brasil



Comércio Bilateral Chile-Brasil 2014-2019



2. O que estamos fazendo agora

• Ratificação do Acordo de Livre Comércio

• Consolidar corredores bioceánico

• Corredor digital



Ratificação do Acordo de Livre Comércio



Consolidar corredores bioceânicos



Corredor digital



3. O mundo pós-COVID. Reinventar-nos

• Mais investimentos 

produtivo e social;

• Defender a liberdade

econômica;

• Promover maiores

cadeias produtivas



Mais investimento produtivo e social



Defender a liberdade econômica



Promover 

maiores cadeias 

produtivas



4. Rede do ALC que dispõe o Chile

• Mais extensa no mundo e em expansão

• Ação rápida

• Oportunidades de investimento



Rede mais extensa no mundo e em expansão



Ação rápida



→CHILE promove uma carteira de 153 projetos a 2023 / +US$18.600 milhões

Energia
Licitações de 266 

projetos de transmissão, 

por um valor referencial

de US$3.106 milhões.

Oportunidades de investimento

Infraestrutura
Licitações de 57 projetos por

US14.000 milhões, incluindo

rodovias, hospitais e 

aeroportos.



Oportunidades de investimento

Mineração
32 projetos de mineração

de média escala com um 

investimento estimado de  

US$ 650 milnhões.

Indústria

Alimentícia
Chile fornecedor chave

US$ 16 bilhões em

exportação de alimentos.

100 multinacionais



4.1.Infraestrutura
O pasta de concessões mais importantes da história no Chile

• Criado no anos 90, o sistema de concessões chileno se converteu em u 

modelo mundial. BOT (Build-Operate-Transfer).

• 94 contratos celebrados desde 1993 por USD$ 23  bilhões.

• Rodoviás com pedágio US$18.167 millones  (47 projetos); aeroportos

US$1.719 milhões (23 projetos); hospitais e presidios USD$1.485 milhões

(8 projetos).

• Os contratos de PPP se celebram mediante um processo de licitação

transparente e competitivo aberto a empresas nacionais e internacionais.

• O ministério de Obras Públicas (MOP) pode desenvolver os projetos, ou uma

entidade pode apresentar uma iniciativa privada, um mecanismo no qual o 

setor público incentiva o setor privado a desenvolver projetos de APP.



Landing

Infraestrutura
A pasta de concessões mais importante da historia no Chile

• Iniciativas privadas (pontos – recuperação parcial gastos se  não adjudica).

• MOP supervisiona obras durante o projeto: desenvolvimento, adjudicação, operação e 

modificações no contrato se for necessário.

• USD$ 14,2 bilhões é o valor total da carteira de concessões 2019-2023.

Indicadores relevantes:

• 2010 – 2017: 9,5% crescimento médio anual no tráfego nas rodovias com 

pedágio carreteras (624 mil por dia em 2018). 

• 2006 – 2018: 6,7% crescimento anual médio em vendas de automóveis

novos (+ de 400 mil 2018).

• 2010 – 2017: O tráfego aéreo nacional e internacional aumentou a uma

taxa média anual de 10%.

• Mudança climática e necesidade de água de irrigação.



4.2. Energia
Somos um país rico em energias do futuro

Geração
• O Chile é o melhor país do mundo para investir em energia limpia (Climate Scope

2018).

• No norte do Chile tem a radiação solar mais alta do mundo.

• O país conta com bom vento ao longo das regiões (de norte a sul).

• 3.570GWh ano se adjudicarão em novembro de 2019 numa licitação para clientes

regulamentados (contratos de 15 anos com injeções de energia a partir de 2025).

• O calendário de descarbonização por 1.047MW entre 2019 e 2024 representa

uma oportunidade para as energias renováveis.

Transmissão
• Licitações para ao menos USD$409 milhões serão adjudicadas entre final de 2019 e 

começo de 2020.

• Projetos de gasoduto entre 2019 e 2024 de USD$3.700 milhões.



Landing

Energia
Somos un país rico em energias do futuro

Ranking [kWh/m2/daily]

1. Pica, Chile                    9.5 
2. Calama, Chile              7.4
3. Al-Fashir, Sudan          6.7
4. Crucero, Chile             7.1
5. Guanajuato, Mex        6.7



Landing

Energia
Somos um país rico em energias do futuro

• O Chile tem um grande potencial, mais de 1.800.000 MW de energia hidroelétrica, solar,
eólica, geotérmica e de biomassa. Estes são 75 vezes a capacidade total do Chile
instalada até o momento



Landing

4.3. Mineração
Chile: um líder mundial em mineração
Criando a mineração do amanhã, produtiva e sustentável

> Primero produtor de COBRE no mundo

> Maiores reservas globais de LITIO

> Mão de obra ESPECIALIZADA

> Carteira de projetos em mineração de USD 60 bn



Landing

Mineração
Projetos de Exploração e Exportação

• 32 projetos em mineração

de média escala com um

investimento estimado de 

USD$ 650 milhões.

• Disponíveis para 

financiamento, joint-venture, 

ou venda.

• LINK: 

https://tools.investchile.gob.c

l/miningguide

https://tools.investchile.gob.cl/miningguide


Mineração
Oportunidades para fornecedores de maquinário, tecnologia e serviços

• Os gastos anuais das empresas mineração em serviços

secundários e maquinarios são USD$ 15.000 milhões

• Carteira de projetos novos e projetos de expanssão: 

USD$ 60 bilhões Cada projeto presenta oportunidades de 

mercado para fornecedores de maquinarios, tecnologia e 

serviços. 

• O Chile como plataforma para exportar serviços, 

tecnológico e maquinário a outros mercados regionais.



Fornecedor de escala mundial

• +US$ 16 bn em exportações de alimentos. 

No que estamos

• Hub latino-americano processamento e distribução de alimentos. 

• Mais de 100 multinacionales se instalaram no Chile durante as 

últimas décadas.

O rol de IED

• A IED se profissionalizou e padronizou os processos dentro da 

indústria chilena, construiendo novas cadeias produtivas mais

eficientes.

O foco da IED

• Maior sofisticação e valorização da paleta produtiva de 

exportações

4.4. Indústria Alimentícia
Evolução da pasta de Exportação



Produção e 

exportação de 

Salmões

Focada na
produção/processo

de cranberries

Cereal, Snack, 

Pet Food 

Centros de I+D

Contra-estação
Plataforma

produtiva de avelã
europeia.

Produtos
lácteos, 

sobremesas, 
margarinas, 
ingredientes.

Casos de sucesso em IED

4.4. Indústria Alimentícia
Alimentos processados saudáveis



Casos de sucesso em IED

Manufatura de plástico 

rígido para la indústria

de packaging

Suprimentos e soluções de 
impressão para a indústria 

gráfica e de embalagens com 
base em um modelo de 

negócios integrado.

Envases tipo 

pouch para 

indústria de 

alimentos

Produtos de tintas e 
pressroom de 

impressão para a 
indústria gráfica e de 

embalagem.

Desenvolvimento e 
manufatura de pures, 

smoothies, sucos, 
néctares em formato

pouch e vidro

Indústria Alimentícia
Melhorando produtos e serviços, Packaging 


