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INTRODUÇÃO

Importância política e econômica do país

O Equador, situado no noroeste da América do Sul, é 
cortado pela linha equatorial e, ao mesmo tempo, pela Cordilheira 
dos	 Andes.	 O	 país	 tem	 características	 geográficas	 peculiares,	
uma ampla variedade de microclimas, potencialidades produtivas 
agropecuárias especiais e grande atrativo turístico. Em extensão, 
o Equador tem o menor território dos países andinos e ocupa 
apenas 1,5% do território da América do Sul.

Tanto o crescimento quanto o desenvolvimento da 
economia equatoriana estão tradicionalmente ligados a duas 
atividades fundamentais: extração e exportação de petróleo – 
atualmente o país é novamente membro da OPEP – e produção e 
exportação de produtos agropecuários – o Equador é considerado 
o principal exportador mundial de banana. 

Da mesma maneira que os demais países da região, no 
final	 do	 século	 XX,	 o	 Equador	 incorporou-se	 ao	 processo	 de	
abertura e de globalização da sua economia. Porém, no Plano 
Nacional para Viver Bem, consta que “… a premissa de possibilitar 
o acesso a mecanismos de comércio justo implica a promoção 
de Acordos Comerciais para o Desenvolvimento. Assim, as 
regras que possibilitam um maior intercâmbio comercial entre 
o Equador e qualquer outro país deverão ser enquadradas em 
acordos que não apenas tenham como objetivo a abertura 
tarifária, mas que procurem um comércio verdadeiramente 
justo, levando em consideração suas responsabilidades sociais, 
ambientais	e	intergeracionais”.	Menciona-se,	ainda,	que	“…o	uso	
de subsídios, tarifas e salvaguardas para a substituição seletiva 
de importações, nos termos dos acordos internacionais, é chave”.

Desde 1979 o país vive um ininterrupto período 
democrático, embora não esteja livre de crises econômicas e 
instabilidade política, que o levaram a aprovar, em 2008, sua 
vigésima Constituição.

Principais aspectos

A estabilidade econômica e política do Equador esteve 
ligada à situação e aos preços dos seus principais produtos de 
exportação, particularmente do petróleo. Esgotadas as alternativas 
ortodoxas para enfrentar as crises econômicas, a partir de 1998 
ocorreu uma vertiginosa e drástica deterioração das condições 
econômicas,	que	levou	o	sistema	financeiro	à	falência.	Mais	de	30	
entidades	bancárias	e	financeiras	desapareceram,	o	desemprego	
cresceu aceleradamente e uma onda migratória levou mais de 
um milhão e quinhentos mil equatorianos especialmente para a 
Espanha, os Estados Unidos e a Itália. 

A deterioração dos indicadores econômicos e o agravamento 
das tensões sociais alcançaram tal magnitude que, no ano de 
2000, o caminho para enfrentar a situação foi a dolarização da 
economia, sendo adotada a moeda norteamericana como moeda 
nacional.  

A	 partir	 do	 ano	 de	 2000,	 graças	 à	 dolarização,	 verifica-
se relativa estabilidade da economia, num período em que 
houve quatro sucessões presidenciais. Em contrapartida, o fato 
de as exportações equatorianas estarem atreladas ao dólar, 
faz com que a sua competitividade dependa da situação dessa 
moeda no mercado internacional. A balança comercial depende 
fundamentalmente dos preços internacionais do petróleo e os 
seus saldos favoráveis são reduzidos.

Nesse período, é importante o papel das remessas de 
divisas que os emigrantes equatorianos enviam para o país, 
particularmente da Espanha e dos Estados Unidos. De acordo com 
estimativas preliminares do Banco Central do Equador, em 2009, 
devido	à	crise	financeira	internacional,	tais	remessas	caíram	em	
torno de US$ 2,5 bilhões. Em 2008, chegaram a US$2,82 bilhões. 

Política Geral de Comércio Exterior

A partir de 2007, houve mudanças na organização e 
participação do Estado nas atividades econômicas e produtivas. 
Segundo o artigo 1º da Constituição em vigor, o Equador é um 
“Estado constitucional de direitos e justiça social, democrático, 
soberano, independente, unitário, intercultural, plurinacional 
e laico. É organizado em forma de república e governado de 
maneira descentralizada”.
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Ao longo de 2008 e, mais acentuadamente em 2009, levou adiante um amplo processo visando iniciar ou fortalecer relações de 
cooperação econômica e comercial com países da Europa Oriental e da Ásia, particularmente com China, Índia e Irã – mercados que, 
no passado, tinham presença marginal no comércio exterior equatoriano.

 
Em	janeiro	de	2009,	como	mecanismo	para	enfrentar	a	crise	financeira	internacional	e	a	deterioração	da	balança	comercial,	o	

governo equatoriano criou salvaguardas para as importações. 

Tais	medidas	determinaram	a	fixação	de	gravames	ad-valorem	de	implementação	geral,	específicos	e	mistos.	Foram	suspensas,	
ainda, as preferências outorgadas tanto na Comunidade Andina, como na ALADI. No caso dos países do MERCOSUL, foi suspenso 
o Acordo de Complementação Econômica 59. Essas salvaguardas estão inseridas no âmbito permitido pela OMC e contaram com o 
suporte jurídico das instâncias competentes da Comunidade Andina de Nações (CAN). 

Ao	longo	de	2009,	tais	medidas	foram	gradativamente	flexibilizadas,	particularmente	no	que	tange	às	 importações	da	CAN.	
Tendo sido autorizada a aplicação das salvaguardas apenas por um ano, as autoridades econômicas equatorianas iniciaram um 
processo	de	 eliminação	dessas	medidas	 e	 assinalaram	que	as	mesmas	 seriam	paulatinamente	 eliminadas	 até	 o	 final	 do	primeiro	
semestre de 2010. Restaram exclusivamente salvaguardas ou medidas de efeito semelhante para produtos sensíveis da indústria local, 
como têxteis e calçados.

Devido ao grau de abertura e liberalização da economia, bem como à relativa estabilidade gerada pela dolarização, o Equador é 
um	mercado	que	recebe	produtos	importados	sem	maiores	dificuldades.	As	importações	equatorianas	cresceram	de	US$	3,72	bilhões,	
em 2000, para US$ 15,09 bilhões, em 2009, segundo dados preliminares do Banco Central do Equador.

O exportador brasileiro encontra no país um mercado atraente para seus produtos e potenciais negócios e para a realização 
de parcerias com investidores e produtores locais. Cabe destacar que os produtos brasileiros são objeto de reconhecido prestígio e 
conquistaram espaço no mercado equatoriano.
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DADOS BÁSICOS

Superfície: 256.370 km2.

População: 14.005.449 (e) 2009.

Densidade demográfica: 54,6 hab./km2. (e) 2009.

População economicamente ativa: 4.582.176 (e) 2009.

Principais cidades: Quito (capital), Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato e Manta.

Língua oficial: Espanhol.

Religião: Majoritariamente católica.

Moeda: Dólar estadunidense.

PIB (preços correntes):	US$	52,02	bilhões	-	2009	(preliminar).	

PIB per capita:	US$	3.714	-	2009	(estimado)				

Crescimento % do PIB:         
2004:  8,82%
2005:  5,74%
2006:  4,75%
2007:  2,04%
2008:  7,24%
2009:  0,36% (preliminar) 
2010:	 	6,80%	(projeções	oficiais)
Fonte: Banco Central do Equador. Boletim Estatístico Mensal 1899
Elaboração: Concex

Produção – principais produtos: 
petróleo,	banana,	flores,	peixe,	arroz,	milho,	batata,	cacau,	camarão,	café,	palma	africana,	açúcar.
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Comércio Exterior: 
Exportações:	US$	13,76	bilhões	(FOB)	-	2009	(preliminar)
Importações:	US$	15,09	bilhões	(CIF)	-		2009	(preliminar)

Intercâmbio comercial Equador - Brasil:
Exportações para o Brasil (2009): US$ 39,6 milhões FOB
Importações de produtos/serviços brasileiros (2009): US$ 673,5 milhões CIF

Fonte: Banco Central do Equador. 



Como Exportar

SumárioEquador

7

A
S

P
EC

TO
S

 G
ER

A
IS

I - ASPECTOS GERAIS

1. Geografia

1.1. Localização e superfície

A	 República	 do	 Equador	 situa-se	 na	 parte	 noroeste	 da	
América do Sul, entre os paralelos 01º 28` de latitude norte e 
05º 11` de latitude sul e entre os paralelos 75º 11` e 81º 1`, 
a	oeste	de	Greenwich.	Limita-se,	ao	norte,	com	a	Colômbia,	ao	
sul	e	a	leste,	com	o	Peru,	e	ao	oeste,	com	o	Oceano	Pacífico.	O	
território tem 256.370 km2, incluindo o Arquipélago de Colón, ou 
Ilhas Galápagos, localizado a 970 quilômetros da costa do país, 
tombado pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. 
A superfície do Equador é a segunda menor dos países andinos, 
ocupando apenas 1,5% do território da América do Sul, pouco 
menor em superfície que o Estado do Rio Grande do Sul. Deve 
seu nome à Linha do Equador, que atravessa seu território.

O país está dividido em quatro regiões naturais: Costa, 
Serra, Amazônia e Galápagos. Quito, a capital do país, está 
na Serra, ou região interandina. É sede do governo e centro 
administrativo e político. Da fronteira com a Colômbia, ao 
norte, até a fronteira com Peru, ao sul, a distância é de 1.160 
quilômetros. A Constituição em vigor reconhece a existência de 
regiões, províncias, cantões e paróquias rurais. Estabelece a 
possibilidade de que duas o mais delas, que sejam contíguas, 
se unam e de que possam formar parcerias, regiões autônomas 
ou distritos metropolitanos. As normas e regulamentos para sua 
criação estão sendo debatidos e ainda não foram aprovados pela 
Assembléia Nacional. 

1.2. Distâncias

As distâncias de Quito às principais cidades do país são as 
seguintes:

REGIÃO CIDADE DISTÂNCIA Km

Litoral

Machala 550

Guayaquil 430

Portoviejo 380

Esmeraldas 320

Serra

Ambato 136

Riobamba 188

Cuenca 442

Loja 647

Amazônia

Tena 186

Puyo 237

Zamora 711
 
1.3. Clima

O território do Equador está localizado na região tropical do 
planeta, sendo cortado pela linha equatorial. Além disso, o país é 
cortado de norte a sul pela Cordilheira dos Andes, dando origem a 
suas três regiões naturais continentais: Costa, Serra e Amazônia, 
e gerando uma variedade de ecossistemas e microclimas de 
extraordinária	diversidade	e	riqueza	de	fauna	e	flora.

O território do país, entre os meses de fevereiro e julho, 
recebe massas de ar temperado e pouco úmido, oriundas do 
sul do continente, produzindo um tempo estável e agradável. 
Entre os meses de setembro e janeiro chegam ao país massas 
de ar quente e úmido, originárias do norte do continente, que 
aumentam a temperatura e causam instabilidade atmosférica. 
Ciclicamente, o país sofre os efeitos do denominado “fenômeno 
el Niño”, que muda as condições climáticas e provoca longos 
períodos de chuva, especialmente no litoral.

Na Costa ou Litoral, a temperatura média anual é de 27,7º 
e a média pluviométrica é de 1.100 mm. O período de maiores 
chuvas acontece nos meses de dezembro a maio. Na Serra, em 
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altitudes de mais de 4.000 metros, se registram temperaturas 
extremas, inferiores a cinco graus. A Região Amazônica está 
localizada a leste da Cordilheira dos Andes. A temperatura média 
dessa	 região	é	de	26,6º	graus	e	as	precipitações	anuais	ficam	
acima dos 3.000 mm. A região é considerada uma extraordinária 
geradora de oxigênio e reserva de imensa variedade de espécies 
botânicas. 

2. População, distribuição populacional, 
concentração, centros urbanos. Principais indicadores 
socioeconômicos

2.1. População

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas e 
Censos do Equador (Inec), em 2009, a população do Equador era 
de	mais	de	14	milhões	de	habitantes.	Tais	estimativas	confirmam	
que o ritmo de crescimento populacional continua caindo. Para o 
período	2000-2008,	estima-se	uma	taxa	anual	de	1,4%,	frente	a	
1,8%	da	década	1990-2000.

Evolução da população do Equador (em milhões)

1980 1990 2000 2005(e) 2009(e)
8.0 10.3 12.3 13.2 14.0

Fonte: Inec
Elaboração: Concex

O novo censo de população foi realizado em novembro de 
2010, mas os dados não foram consolidados ainda. Para o ano de 
2009, a Secretaria Nacional de Planejamento (Senplades) projeta 
a seguinte distribuição populacional:

POPULAÇÃO DO EQUADOR ANO 2009 (e)

REGIÕES – PROVÍNCIAS TOTAL PERCENTAGEM
Região Litoral 6.958.218 49,68

Província de Guayas 3.432.447 24,51

Província de Manabí 1.348.430 9,63

Outras 2.177.341 15,55

Região Serra 6.294.076 44,94

Província de Pichincha 2.427.503 17,33

Província de Azuay 702.994 5,02

Outras 3.163.579 22,59

Região Amazônica 694.804 4,96

Província de Sucumbíos 173.461 1,24

Província de Morona 
Santiago

135.297 0,97

Outras 386.046 2,76

Região Insular (Ilhas 
Galápagos)

23.863 0,17

TOTAL NACIONAL 14.005.449 100,00
(e) estimado:
Fonte: Senplades
Elaboração: Concex

2.2. Distribuição populacional

A população equatoriana, embora com distribuição 
equilibrada entre a região do Litoral e da Serra, experimentou 
leves mudanças. Com efeito, o Litoral concentra 49,68% do 
total, enquanto a Serra abriga 44,94%. Por sua vez, na Região 
Amazônica moram 4,96% e nas Ilhas Galápagos 0,20% do total 
nacional.

Da mesma forma, a composição etária da população 
equatoriana passou por mudanças ao longo do presente século, e 
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pode	ser	considerada	uma	população	jovem.	Em	2000,	estimava-
se que 33,8% dos habitantes tinham menos de 15 anos e apenas 
4,7% mais de 65 anos. Para o ano de 2009, a Secretaria Nacional 
de Planejamento (Senplades) estima que 30,74% das pessoas 
tinham menos 15 anos, enquanto a população com mais de 65 
anos chegava a 6,18% do total. A distribuição da população do 
Equador por faixa etária e gênero consta do Anexo I, Quadro n° 1.

2.3. Concentração

As cidades de Quito e Guayaquil continuam sendo os 
dois principais centros urbanos do país. Ambas concentram em 
torno de 32% da população total. Quito, como capital e sede 
da administração pública, e Guayaquil, como o principal porto 
marítimo e centro comercial, são as cidades que recebem a 
maior	percentagem	da	mão-de-obra.	Quito	tem	uma	população	
estimada em mais de 2 milhões de habitantes e Guayaquil está 
perto dos 2,4 milhões de habitantes.  

Segundo o último Censo de população, realizado em 2001, 
74,4% da população nacional são mestiços, 10,5% brancos, 
6,8% indígenas, 2,7% mulatos, 2,2% negros e 0,3% de outras 
raças.   

2.4. Principais indicadores sócio-econômicos

PIB per 
capita:

2000 2006 2007(p) 2008(p) 2009(p)

US$ 1.296 3.110 3.345 3.927 3.714
Fonte: Banco Central do Equador. Boletim Estatístico Mensal
Elaboração: Concex

Principais níveis salariais mínimos:
Salário mínimo mensal: US$ 240,00
Média salarial para funcionários administrativos:
US$ 600,00 
Média salarial para funcionários técnicos: US$ 1.000,00 
Média salarial para o nível executivo: US$ 5.000,00 

Outros indicadores:
Aparelhos celulares: 10,1 milhões
Acesso da população à internet: 11 % da população
Acesso à televisão a cabo: 7,2 %
Taxa de educação de primeiro grau completo: 47,4 %
Expectativa de vida: 74 anos para os homens; 
79,8 anos para as mulheres
Leitos hospitalares: 1,7 por 1.000 habitantes.
Consumo de energia elétrica: 13.393 GWh (2009)
Índice de analfabetismo: 7 %

 Fonte: Superintendência de Telecomunicações, Ministério da 
 Educação, Senplades e Inec
 Elaboração: Concex

3. Transportes e comunicações

3.1. Transporte

O Equador tem, hoje, quatro eixos viários que cortam o 
país de norte a sul e que, em função das características do relevo 
de seu território, são fundamentais para a comunicação interna e 
para	facilitar	a	movimentação	da	produção:	Rodovia	do	Pacífico,	
conhecida também como Rota do Sol, que une as províncias da 
costa norte do país; Rodovia da Costa, que, uma vez concluída 
unirá todas as províncias do litoral equatoriano; Rodovia da Serra 
–	Rodovia	Panamericana	-	corta	de	norte	a	sul	as	províncias	da	
região montanhosa; e Rodovia Amazônica, que liga as províncias 
da região amazônica equatoriana.

No sentido transversal, há alguns eixos viários em 
funcionamento. Outros estão em construção, cortando o país 
no	sentido	oeste-leste,	facilitando	a	comunicação	e	o	transporte	
da produção entre as diferentes regiões naturais. Entre os 
principais eixos se destacam: o eixo transversal fronteiriço; o 
eixo transversal norte, nas províncias do norte do país; o eixo 
transversal centro; o eixo transversal austral; e o eixo transversal 
sul. Segundo o Ministério do Transportes e Obras Públicas, a 



Como Exportar

Equador

10

Sumário

A
S

P
EC

TO
S

 G
ER

A
IS

soma dos eixos verticais e transversais é de aproximadamente 
5.600 quilômetros. 

A rede viária do país é de quase 50.000 quilômetros. 
Desses, em torno de 7.500 são de estradas pavimentadas; 
27.000 de terra batida e 15.500 de estradas carroçáveis. Do 
total de estradas, 48% estão na Serra, 42%, na Costa e os 10% 
restantes, na Amazônia. No Equador há, hoje, mais de 1,1 milhão 
de veículos, dos quais quase 88% são automóveis. A média da 
taxa de motorização no Equador (número de veículos para cada 
1.000 habitantes) é de 80.

Todas as capitais provinciais e principais cidades do país 
estão ligadas por numerosas empresas privadas de transporte 
rodoviário, com tarifas relativamente baixas. Hoje, o Equador 
não tem uma rede ferroviária em operação. A que existia e ligava 
as cidades de Quito e Guayaquil praticamente desapareceu e está 
sendo	reabilitada	em	alguns	trechos,	com	fins	turísticos.	Embora	o	
Equador, particularmente na Região Amazônica, tenha vários rios 
navegáveis,	o	 transporte	fluvial	não	 tem	 importância	 relevante	
para as atividades econômicas do país. Atualmente, o transporte 
fluvial	 é	 utilizado	 de	 maneira	 limitada,	 fundamentalmente	 na	
desembocadura dos maiores rios do litoral e da Amazônia, como 
via para abastecer as empresas petroleiras que exploram esse 
recurso natural naquela região do país.

Por esse motivo, um dos principais projetos que, por 
vários anos, se tentou implementar é o do transporte multimodal 
“Manta-Manaus”,	 que	 ligaria	 o	 Porto	 de	 Manta,	 no	 litoral	 do	
Equador, à cidade de Manaus, no Brasil, com trechos terrestres e 
fluviais,	utilizando	os	rios	navegáveis	da	Amazônia.		

3.2. Transporte marítimo

Guayaquil é o principal porto marítimo do país. Mais de 
70%	 do	 fluxo	 de	 importações	 e	 exportações	 nacionais	 não-
petroleiras utilizam esse porto, com terminais tanto para carga 
geral como para contêineres, carga a granel e líquida. Também 

são importantes os Portos de Esmeraldas (Balao), Bolívar e Manta. 
Pelo Terminal Petroleiro de Balao, na Província de Esmeraldas, é 
exportada a totalidade do petróleo do país.

3.3. Transporte Aéreo

O país conta com quatro aeroportos internacionais. Os de 
Quito e Guayaquil, com capacidade para atender passageiros e 
carga; os das cidades de Manta e Latacunga, com infraestrutura 
para o transporte de carga. Todas as capitais provinciais têm 
aeroportos com capacidade para receber vôos domésticos. 

Quatro empresas equatorianas – Tame, Aerogal, Icaro 
e LAN Ecuador – operam no tráfego aéreo cobrindo tanto as 
rotas internas quanto as internacionais. Há, ainda, empresas de 
capacidade média, tais como Saereo, VIP EC e Air Cuenca, que 
operam rotas regionais ou fronteiriças. Também operam no país 
as principais empresas aéreas internacionais que, com vários 
voos diários, ligam o Equador aos demais países da região, aos 
Estados Unidos e à Europa. Não há uma empresa que opere, 
de	maneira	direta,	a	rota	Equador-Brasil.	As	cidades	de	Bogotá,	
Lima, Panamá e Santiago do Chile são as vias alternativas para 
se chegar ao Brasil.

3.4. Comunicações

O serviço de telecomunicações tem acompanhado o processo 
de modernização que essa atividade experimentou no âmbito 
internacional, reduzindo a brecha de cobertura anteriormente 
existente. Além da Corporação Nacional de Telecomunicações 
(CNT), empresa estatal de comunicações, que detém 90,14% do 
mercado	de	telefonia	fixa,	operam	no	país	empresas	privadas,	tais	
como Etapa, com 6,85% do mercado; Setel que presta serviço 
para	1,85%	dos	usuários	de	telefonia	fixa;	Ecuadortelecom,	com	
0,65% do mercado; e outras pequenas operadoras regionais que, 
em	conjunto,	representam	0,63%	do	mercado	de	telefonia	fixa,	
segundo informação da Superintendência de Telecomunicações 
(Supertel). Hoje, há no país em torno de 2 milhões de linhas 



Como Exportar

SumárioEquador

11

A
S

P
EC

TO
S

 G
ER

A
IS

A
S

P
EC

TO
S

 G
ER

A
IS

telefônicas	fixas,	média	de	uma	linha	para	cada	sete	habitantes.

O serviço de telefonia celular cresceu rapidamente no 
Equador. Existem, hoje, duas empresas privadas e uma estatal, 
que somam mais de 10 milhões de linhas telefônicas e 3 milhões 
de usuários. A empresa Porta detém 69,6% do mercado telefônico 
celular, a Movistar outros 27,95%, e a estatal Alegro, 2,45% do 
mercado, segundo informação da Supertel.

Embora a internet não tenha atingido ainda uma penetração 
importante no país, hoje mais de 10% da população tem acesso 
à rede mundial de computadores, e várias empresas prestam 
esse serviço. No âmbito empresarial, a internet funciona como 
uma ferramenta indispensável, particularmente para aquelas 
empresas que fazem negócios com o exterior.

A empresa estatal de correios se modernizou e concorre 
com sucesso com as empresas privadas prestadoras de serviços 
semelhantes, tais como DHL, Servientrega, Urgentito e Urbano 
Express, dentre outras.

4. Organização política e administrativa

4.1. Organização política

O	 nome	 oficial	 do	 país	 é	 República	 do	 Equador.	 A	
Constituição vigente foi aprovada em outubro de 2008. Introduziu 
mudanças notórias na organização política e administrativa do 
país, estabelecendo paralelamente uma maior e mais decisiva 
intervenção do Estado nas atividades econômicas e produtivas.

É adotado no país o regime presidencialista, democrático e 
representativo. As autoridades, tanto nacionais como provinciais 
e locais, são eleitas pelo voto universal, direto e secreto. Para os 
jovens entre 16 e 18 anos de idade, o voto é facultativo. 

  

Segundo a nova Constituição, são cinco as funções do 
Estado: a Função Legislativa, exercida pela Assembléia Nacional 
unicameral; a Função Executiva, exercida pelo Presidente da 
República, cujo mandato dura quatro anos, podendo ser reeleito 
uma única vez; a Função Judiciária; a Função de Transparência 
e Controle Social, composta pelo Conselho de Participação 
Cidadã e Controle Social, a Defensoria do Povo, a Controladoria 
do Estado e as Superintendências (de Bancos, de Empresas, de 
Telecomunicações); e a Função Eleitoral.

O Presidente da República nomeia seus ministros. 
Atualmente há sete ministérios coordenadores e 23 ministérios. 
Além disso, há nove secretarias de Estado. Os ministérios 
coordenadores foram criados pela atual administração 
presidencial. Os ministérios foram, na maior parte, reestruturados. 
Suas	funções	foram	redefinidas	e,	em	alguns	casos,	eles	foram	
divididos para criar cinco novos ministérios. Cabe destacar que as 
equipes de governo mudam frequentemente.

No organograma que consta no Anexo I, Quadro n° 2, 
pode-se	 visualizar	 o	 desenho	 do	Gabinete	 Presidencial	 com	os	
ministérios coordenadores, ministérios e as secretarias de Estado.

4.2. Organização Administrativa

O país está dividido em 24 províncias, 214 cantões, 
465 paróquias urbanas e 834 paróquias rurais. As províncias 
distribuem-se	da	forma	a	seguir:	

REGIÃO LITORAL:
 

Província Capital
El Oro Machala

Esmeraldas Esmeraldas

Guayas Guayaquil
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Los Ríos Babahoyo

Manabí Portoviejo

Santa Elena Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo

REGIÃO SERRA:

Província Capital
Azuay Cuenca

Bolívar Guaranda

Cañar Azogues

Carchi Tulcán

Chimborazo Riobamba

Cotopaxi Latacunga

Imbabura Ibarra

Loja Loja

Pichincha Quito

Tungurahua Ambato
 

REGIÃO AMAZÔNICA:

Província Capital
Morona Santiago Macas

Napo Tena

Orellana Francisco de Orellana

Pastaza Puyo

Sucumbíos Nueva Loja

Zamora Chinchipe Zamora

REGIÃO INSULAR:

Província Capital

Galápagos Puerto Baquerizo Moreno

As províncias são administradas por governadores 
nomeados diretamente pelo Presidente da República. Em cada 
província os municípios são presididos por prefeitos eleitos por 
votação popular. O mesmo ocorre na administração provincial.

No âmbito político, as províncias são administradas por 
governadores, designados diretamente pelo Presidente da 
República. Em cada província, os municípios são governados 
por prefeitos, eleitos por votação popular, o mesmo ocorrendo 
para	 prefeitos	 de	 regiões	 que	 gozem	 de	 autonomia	 político-
administrativa.

Com base na Constituição, no Plano Nacional para o Viver 
Bem, a Senplades propõe um planejamento territorial que divide 
o país em sete zonas transversais de planejamento, compostas 
pelas províncias da Costa, Serra e Leste.

5. Organizações e acordos internacionais dos quais 
o Equador é signatário

O Equador faz parte da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e de todas as suas entidades e organizações, entre 
elas a Organização de Estados Americanos (OEA). Faz parte, 
ainda, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e dos 
principais organismos e entidades internacionais de cooperação 
e desenvolvimento econômico, tais como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). O Equador é membro da Comunidade Andina de Nações 
(CAN), da Associação Latinoamericana de Integração (ALADI) e 
da União de Nações Sulamericanas (UNASUL). É Estado Associado 
ao MERCOSUL e, em 2009, aderiu à Alba. Tenta retomar as 
negociações para um acordo comercial com a União Europeia, 
interrompidas em 2009. 
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II – ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS

1. Conjuntura econômica

 A partir de 2000, após uma prolongada e aguda 
crise	 econômica	 e	 financeira,	 foi	 estabelecida	 oficialmente	
a dolarização da economia equatoriana, gerando relativa 
estabilidade econômica, mas incapaz de lograr a redução dos 
graves problemas estruturais que a caracterizavam, ou iniciar 
uma mudança ostensiva da sua estrutura produtiva.

Desde janeiro de 2007, o Equador tem, entre seus eixos 
principais, o progressivo retorno estatal ao primeiro plano da 
cena política e econômica, o restabelecimento da capacidade do 
Estado de planejar o desenvolvimento, de regular a economia, 
de redistribuir a riqueza e, no âmbito externo, de estimular os 
diversos processos de integração regional.

Visando à adaptação da legislação e regulamentações 
vigentes no âmbito econômico e tributário à nova realidade 
política,	 e	 ao	 aumento	 da	 eficiência	 na	 arrecadação	 tributária,	
em 2007, entraram em vigor reformas tributárias. Estão sendo 
discutidas novas leis sobre mineração, recursos hídricos, bem 
como um código da produção e reformas à lei de hidrocarbonetos.

A Constituição, no seu artigo 422, expressamente 
determina que o Estado equatoriano “não pode assinar 
tratados ou instrumentos internacionais nos quais ceda sua 
jurisdição soberana a instâncias de arbitragem internacional 
em controvérsias contratuais ou de índole comercial entre o 
Estado e pessoas físicas ou jurídicas privadas”. Em observância 
a	essa	disposição,	o	Equador	decidiu	se	retirar	do	Ciadi	-	Centro	
Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos.

  
1.1. Principais setores de atividade

Agricultura, pecuária, silvicultura e pesca.

Tradicionalmente, a atividade agropecuária tem sido a base 
da economia equatoriana. Embora, nos últimos 25 anos do século 
XX,	o	petróleo	tenha	passado	a	ser	a	base	da	economia	local,	a	
produção agropecuária ainda mantém sua importância. As terras 
afetas à atividade agropecuária representam quase 29% do total 
do país, em torno de 2,5 milhões de hectares. 

Na	 região	do	Litoral,	 situam-se	as	grandes	propriedades	
agrícolas dedicadas à exportação: café, cacau, arroz e banana, 
da qual o Equador é o principal exportador mundial. Por sua vez, 
na Serra, as propriedades agrícolas orientam sua produção para 
o consumo interno: batatas, milho, hortaliças e alguns cítricos. 
Foram criadas empresas para a produção de frutas exóticas e 
de	flores	para	exportação.	O	Equador	possui	uma	das	principais	
reservas mundiais de madeira de balsa, bem como uma ampla 
variedade	 de	 madeiras	 tropicais	 finas.	 A	 produção	 total	 de	
madeira ultrapassou 7 milhões de m3 no ano de 2008, último 
para o qual há dados disponíveis.

O	país	tem	abundante	e	diversificada	produção	pesqueira.	É	
um dos principais exportadores mundiais de camarão. O conjunto 
de exportações da pesca e da aquicultura foi responsável por 
11,5% das exportações totais equatorianas em 2009. Segundo 
as diretrizes do planejamento estatal, a produção deverá ser 
reorientada para atender prioritariamente à demanda interna.

• Atividade pecuária

Segundo o Terceiro Censo Agropecuário Nacional, último 
levantamento da série, realizado no ano de 2000, o Equador 
tinha uma população de 4,5 milhões de bovinos, incluindo gado 
de corte e carne. Dessa população, 51% estão na Serra, 37% no 
Litoral e 12% na Amazônia. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Agropecuárias (Iniap) 
elaborou um projeto de desenvolvimento pecuário direcionado 
a melhorar, até o ano 2015, a qualidade do gado e aumentar 
em 20% a produtividade do setor. O Ministério da Agricultura 
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está impulsionando o aumento do rebanho, tanto bovino quanto 
ovino.

• Setor petroleiro

A exploração de petróleo é uma das atividades mais 
importantes para a economia equatoriana. Em média, nos 
últimos anos, foi responsável por aproximadamente 18% do 
PIB e, conjuntamente com os produtos derivados do petróleo, 
responsável por 40,6% das exportações. A receita petroleira 
responde por aproximadamente 30% do total da arrecadação 
fiscal.	

Segundo a Organização Latinoamericana de Energia 
(Olade), as reservas comprovadas de petróleo do Equador são 
de 4,5 bilhões de barris, isto é, o equivalente a US$ 226 bilhões, 
a preços atuais, com um horizonte de exploração de 20 anos, no 
ritmo atual.

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO:

 Ano  Milhares de barris
 2005  194.172
 2006  195.523
 2007  186.547
 2008  184.727
 2009  177.408 (p)

 p: provisório.
 Fonte: Banco Central do Equador. Boletim de janeiro de 2010.
	 Elaboração:	CONCEX

Está sendo discutido um projeto de nova lei de 
hidrocarbonetos, em substituição à lei em vigência para o setor 
desde	1978.	Com	a	nova	legislação,	procura-se	delegar	a	atividade	
do setor a empresas públicas ou mistas, em que a maioria de 
ações pertença ao Estado e, somente em caso excepcional, a 
empresas	privadas.	Da	mesma	maneira,	propõe-se	que	a	única	
modalidade de contrato com essas empresas seja o de prestação 

de	serviços.	Assinala-se	que	o	Estado	receberá,	no	mínimo,	25%	
das receitas brutas do petróleo. Os restantes 75%, serão pagos à 
empresa pelo custo dos seus serviços, despesas e investimentos.

O investimento das empresas petroleiras estrangeiras 
caiu, em 2009, e a produção foi inferior à de 2008, tal como se 
observa no quadro acima.

• Mineração

O Equador é considerado um país de grande potencialidade 
no setor de mineração. Ainda que, em anos recentes, a importância 
do setor tenha crescido, sua contribuição à economia continua 
sendo mínima. Em média, não ultrapassa 0,5% do PIB. Segundo 
a Câmara de Mineração do Equador, as reservas minerais do país 
são equivalentes a US$ 217 bilhões, a preços de mercado, um 
valor muito próximo ao das reservas petrolíferas comprovadas 
do país.

Os projetos industriais mais avançados do setor, 
atualmente, são: 

Localização: Panantza, Província de Zamora
Metais: Cobre, Ouro
Reservas minerais: 230 milhões TM com 0,82 % de Cu e 
0,1 gr/TM de Au.

Localização: Molleturo, Província do Azuay
Metais: Ouro, Prata
Reservas minerais: 521.000 onças Au e 4’039.000 onças
Ag. (Comprovadas + Prováveis).

Localização: La Vitoria – Tarqui, Província de Azuay
Metais: Ouro, Prata
Reservas minerais: 2.79 Milhões onças Ouro.

Os	 principais	 projetos	 industriais	 não-metálicos	 são	 a	
produção de cimento e a indústria cerâmica.
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Em abril de 2008, por determinação da Assembléia 
Constituinte, foram revertidas para o Estado todas as concessões 
minerais em vigor, no entendimento de que o marco legal de 
então	era	insuficiente.	Em	janeiro	de	2009,	foi	publicada	a	nova	
Lei de Mineração, que ainda não pode ser aplicada, pois sua 
regulamentação continua sendo discutida.

A nova lei possibilita a participação de empresas públicas, 
privadas, mistas, comunitárias, associativas e familiares. 
Estabelece, ainda, dois tipos de contratos: de prestação de 
serviços e de exploração. Exige o pagamento de uma patente 
anual de conservação para cada hectare de exploração mineral. 
Essa patente dependerá de o contratado ser um concessionário 
ou um pequeno minerador. 

O	marco	 tributário	 será	 totalmente	 definido	 por	 ocasião	
da aprovação da regulamentação. Segundo a Subsecretaria de 
Minas, as províncias com maiores áreas mineiras exploradas em 
regime de concessão são Zamora Chinchipe e Morona Santiago, 
na Região Amazônica.   

• Setor industrial

A produção industrial, incluindo os derivados de petróleo, 
somou 11,4% do PIB do Equador em 2009. Segundo números 
preliminares do Banco Central daquele país, em 2009, o PIB 
industrial foi de US$ 4,79 bilhões. A produção de alimentos e 
bebidas é equivalente a 56% da produção industrial. Os produtos 
da madeira são responsáveis por 9,5%, os produtos têxteis 
por 13%; os produtos não metálicos por 6,5%; a fabricação de 
químicos, borracha e plásticos por 7,2%; o papel e os produtos 
do papel por 3,8%; e a produção de outros bens industriais por 
3,4%.  

Muitos	 dos	 insumos,	 maquinarias	 e	 matérias-primas	
utilizados pelo setor industrial são importados. A capacidade 
instalada ocupada é de aproximadamente 70%.

No	 plano	 de	 desenvolvimento	 2010-2013,	 a	 Senplades	
assinala que a estratégia para o período é “ir além do modelo 
de	 acumulação	 primário-extrativista-exportador,	 visando	 a	
aumentar a participação na economia de um conjunto de 
indústrias recentemente criadas, que apresentam características 
gerais positivas em relação ao plano Viver Bem.”

• Energia 

O Equador possui um grande potencial energético, ainda 
não	eficientemente	explorado.	Além	da	capacidade	de	produção	
petrolífera, acima mencionada, o país tem grandes possibilidades 
de geração de energia hidrelétrica, setor que não tem sido 
adequadamente aproveitado até o momento. Prova disso é que, 
no	final	de	2009	e	início	de	2010,	houve	racionamento	de	energia,	
causando grandes perdas para a atividade produtiva. 

Foram	identificados	226	projetos	de	geração	hidrelétrica.	
Deles, 19 foram declarados prioritários pelo governo. Os mais 
importantes, pela sua capacidade de geração, são Verdeyacu 
Chico,	com	1.173	MW;	Anisa,	com	1.039	MW;	Zamora-Saltos	1,	
2 e 3, totalizando 2.869 MW; e San Miguel, com 686 MW.  A 
capacidade de geração de todos os projetos é de 11.818 MW, o 
que atenderia à demanda nacional nos próximos 15 anos. 

1.2. Produto Interno Bruto

Nos últimos três anos, não se observaram mudanças 
substanciais na economia equatoriana, em parte porque nesse 
período foram aprovadas mudanças na legislação e organização 
do Estado e, em 2009, pelo efeito da grave crise internacional, 
que também afetou o Equador, em particular em razão da queda 
de mais de 50% no preço do petróleo e, consequentemente, na 
arrecadação	fiscal.	

No entanto, no último quinquênio, o PIB registrou 
crescimento. A exceção foi o ano de 2009, quando houve 
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queda de 4%, frente ao ano anterior. No Anexo I, Quadro n° 3, 
observa-se	 a	 formação	 do	 PIB	 para	 o	 período	 2005-2009.	 Tal	
como se observa no quadro, no último quinquênio não houve 
variação substancial na formação do PIB do Equador por setores 
produtivos. 

Nesses dez anos, a dolarização da economia conseguiu 
estabilizar minimamente a economia, mas não tem sido o 
ponto de partida para a implementação de profundas reformas 
no	sistema	econômico.	Por	sua	vez,	a	eficiência	das	mudanças	
aprovadas tanto pela nova Constituição como pelas novas leis em 
vigor, ainda não pode ser avaliada.     

1.3. Emprego 

A população economicamente ativa (PEA) do Equador é 
de 4.582.176 pessoas. Em torno de 8% estão empregadas em 
atividades agropecuárias, 22% na indústria e construção e o 
restante 70% no setor de serviços, segundo estimativas do Inec 
para 2008.

Um dos problemas mais graves enfrentados pelo Equador 
é o desemprego.  As diferentes políticas econômicas adotadas 
não conseguiram fazer com que o desemprego diminuísse 
ostensivamente. Em 2008, a taxa foi de 6,4%. Em dezembro 
de 2009, o desemprego atingiu 7,93% da PEA, em parte como 
efeito dos estragos que a crise econômica internacional causou 
nas atividades produtivas do país. Segundo o Banco Central do 
Equador, no mesmo mês de 2009, a taxa de subemprego foi de 
50,6% da PEA.

  
1.4. Planejamento Econômico

Após vários anos em que o Estado deixou de lado o 
planejamento econômico, o atual governo o retomou. Foi criada a 
Secretaria Nacional de Planejamento Econômico – Senplades, que 
desempenha um papel fundamental na organização das atividades 
econômicas e produtivas. A nova Constituição estabelece não 

apenas a aprovação do orçamento geral do Estado por um ano, 
mas que, paralelamente, seja aprovado o orçamento do governo 
central e seja estabelecida uma programação orçamentária para 
o período de quatro anos do mandato presidencial. 

Em observância ao artigo 280 da Constituição, a Senplades 
elaborou	o	plano	de	desenvolvimento	para	o	período	2009-2013,	
denominado “Plano Nacional para Viver Bem”, como instrumento 
ao qual “deverão se sujeitar as políticas, programas e projetos 
públicos; a programação e execução do orçamento do Estado; e 
o investimento e alocação dos recursos públicos; e, coordenará 
as competências exclusivas do Estado central e dos governos 
autônomos descentralizados”. Sua observância é obrigatória para 
o setor público e é facultativa para o setor privado.  

A Senplades desempenha uma função importante no novo 
papel do Estado nas atividades econômicas e produtivas, por 
meio das diferentes empresas estatais que estão sendo criadas 
para atuar nos setores agrícola, de mineração, de comunicações, 
farmacêutico e de comércio exterior.

2. Moeda e finanças  
 
2.1. Moeda

Desde	 o	 ano	 2000	 a	moeda	 oficial	 e	 de	 livre	 circulação	
no Equador é o dólar estadunidense. O mercado cambial se 
restringe às moedas dos países vizinhos e ao euro, que é utilizado 
especialmente nas operações de comércio exterior. O Equador 
participa no Sistema Único de Compensação Comercial Regional 
(Sucre), no âmbito da Alba.

2.2. Inflação

Desde o ano 2000, e talvez esse seja o maior mérito da 
dolarização,	a	inflação	caiu	de	maneira	constante.	Na	comparação	
com	 níveis	 inflacionários	 que	 chegaram	 a	 100%,	 em	 1999,	 a	
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inflação	anual	para	2009	foi	de	4,31%,	metade	da	taxa	registrada	
em 2008. 

EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO:

ANO 2005 2006 2007 2008 2009
Taxa 
Anual

3,1% 2,9% 3,3% 8,4% 4,3%

Fonte: Inec    
Elaboração: Concex

O custo da cesta básica em dezembro de 2009 foi de US$ 
532 dólares. O salário mínimo é de US$ 218 dólares. Em 2010, o 
salário básico aumentou para US$ 240.

2.3. Balanço de pagamentos

Desde 2000, quando entrou em vigor a dolarização, deixou 
de existir na prática a Reserva Monetária Internacional e o Banco 
Central do Equador adotou como indicador a Reserva Internacional 
de Livre Disponibilidade (Rild), composta pelo total das divisas 
em circulação na economia equatoriana. O Anexo I Quadro n° 4 
apresenta a informação sobre o balanço de pagamentos para o 
período	2005-	2009

2.4. Finanças públicas

O Orçamento Geral do Estado para 2010 previu receitas 
de mais de US$ 13,1 bilhões, despesas de US$ 16,2 bilhões e um 
déficit	global	de	US$	3,1	bilhões,	equivalentes	a	5,9%	do	PIB.	

O orçamento de 2010 foi 6,3% superior ao de 2009. 
Estima-se	que	no	orçamento	de	2010,	a	receita	respondeu	por	
aproximadamente 24% do PIB e as despesas, incluindo juros e 
amortização da dívida, chegaram a 28% do PIB. Foram previstas 
despesas com capital de US$ 6,7 bilhões, mas apenas US$ 3,8 
bilhões correspondem a investimento.

Deve-se	 mencionar	 que,	 como	 consequência	 da	 política	
desenvolvida para a dívida externa e da relação com os 
organismos	internacionais	de	financiamento,	o	governo	encontrou	
dificuldades	para	obter	linhas	de	financiamento	para	os	projetos	
contemplados no orçamento de 2010.  

Estima-se	que	em	torno	de	US$	3,5	bilhões	do	orçamento	
de	2010	não	tiveram	financiamento.

 
2.5. Sistema bancário e financeiro

Após	a	grave	crise	financeira	de	1999,	o	setor	financeiro	
equatoriano se reduziu quase pela metade. Dos 46 bancos que 
operavam na época, restam atualmente 23 nacionais e dois 
estrangeiros. 

Foram incentivadas profundas mudanças da legislação que 
regulamenta	 o	 sistema	 financeiro	 equatoriano	 e	 as	 entidades	
bancárias passaram a sofrer maior supervisão. Apesar da crise 
financeira	internacional,	os	bancos	equatorianos,	tanto	em	2008	
como em 2009, registraram resultados positivos.  

Assim,	 a	 captação	 total	 do	 sistema	 financeiro	 está	 em	
torno de 30% do PIB. A carteira bruta de crédito representou 
25%	do	PIB.	Em	2008,	o	sistema	financeiro	 teve	 rentabilidade	
de 20%. 

Além dos bancos privados, bancos estaduais operam 
canalizando recursos para atividades econômicas e produtivas 
específicas.	 Tal	 é	 o	 caso	 do	 Banco	 Nacional	 de	 Fomento,	 que	
financia	 especialmente	 o	 setor	 agropecuário;	 a	 Corporación	
Financiera	 Nacional	 orienta	 seu	 financiamento	 para	 o	 setor	
industrial; o Banco de la Vivienda promove planos de habitação 
de interesse social; e o Banco Ecuatoriano de Desarrollo (Bede) 
destina seus recursos aos governos estaduais para a execução de 
obras públicas.

                                                                                                                                                
A partir da dolarização, o Banco Central de Equador perdeu 
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sua capacidade de emitir dinheiro e executar a política monetária. Passou para um segundo plano e, com a última Constituição Política, 
perdeu a sua autonomia.

No Equador não operam bancos brasileiros, nem existem escritórios de representação de bancos brasileiros.
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III - COMÉRCIO EXTERIOR

1. Evolução recente: considerações gerais

No	período	2005-2009,	o	comércio	exterior	do	Equador	registrou	crescimento	de	18%.	O	ano	que	registrou	maior	volume	de	
comercialização foi 2008, com aumento de 31,8% em relação ao período anterior. O menor volume de comércio ocorreu em 2005. 
Contudo, nesse ano, o crescimento foi de aproximadamente 27,6%, em relação ao ano de 2004.

Devido	à	crise	dos	mercados	externos	e	às	restrições	impostas	pelo	governo	para	corrigir	o	déficit	do	balanço	de	pagamentos,	
em 2009 se produziu queda de 19,2% nas importações e de 25,7% nas exportações. A balança comercial do período foi negativa em 
US$ 650 milhões, ainda que, por dois anos, o saldo tenha sido positivo.

EQUADOR: COMÉRCIO EXTERIOR TOTAL
2005-2009
(em US$ mil)

Ano Exportações Importações
Balança Comercial

Valor FOB Variação (%) Valor CIF Variação (%)
2005 10.100.009 30,3 10.286.796 25 -186.787

2006 12.728.197 26 12.113.576 17,8 614.621

2007 14.321.199 12,5 13.893.387 14,7 427.812

2008 18.510.661 29,3 18.685.446 34,5 -174.785

2009 13.762.178 -25,7 15.093.057 -19,2 -1.330.879
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex

2. Direção

2.1. Importações

No período analisado, 67% das importações do Equador foram originárias dos países da região americana; 20,2% dos países 
asiáticos;	11,3%	da	Europa;	e	o	1,5%	restante	da	África,	Oceania,	e	de	outros	países	não	especificados.	Dentre	os	países	americanos,	
os principais exportadores para o Equador são os Estados Unidos da América, a Comunidade Andina e os países não andinos da ALADI. 
(Anexo I, Quadro nº 5)
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2.2. Exportações

No	 período	 2005-2009,	 80,2%	 das	 exportações	
equatorianas foram destinadas aos países da América; 16,4% para 
os países do continente europeu; 2,9% para os países asiáticos; 
e 0,5% para o restante dos países. Na América, o mercado mais 
importante para produtos equatorianos é o dos EUA, que recebeu 
45% do total exportado. A seguir estão os países da Comunidade 
Andina (CAN), com 16,9%; e a Associação Latinoamericana de 
Integração (ALADI) sem a Comunidade Andina, com 6,8%. Para a 
União Europeia, as exportações representaram em média 12,6% 
ao ano (Anexo I, Quadro n 06).

3. Composição
 
3.1. Importações

No	período	2005-2009,	41,8%	das	importações	foram	de	
matérias-primas	 e	 bens	 de	 capital	 para	 a	 indústria;	 22,4%	de	
bens	de	consumo;	18,8%	de	combustíveis	e	 lubrificantes;	e	os	
17% restantes correspondem a equipamentos de transporte, 
matérias-primas	e	bens	de	capital	para	a	agricultura	e	materiais	
de	construção.	A	participação	dos	bens	de	consumo	não-duráveis	
se manteve constante no período, em torno de 13%, enquanto 
a participação dos bens de consumo duráveis caiu de 10,5% em 
2005 para 8,3% em 2009 (Anexo I, Quadro n° 7).

As	 importações	 de	 matérias-primas	 e	 bens	 de	 capital	
tiveram importante aumento em 2008, em relação ao ano anterior, 
passando de US$ 8 bilhões, em 2007, para US$ 11 bilhões. O 
crescimento	deveu-se	à	queda	substancial	de	 impostos,	com	o	
objeto de estimular a produção doméstica.

Em 2009, como resultado da implementação da 
salvaguarda por balanço de pagamentos, se produziu contração 
das importações. Os produtos mais afetados foram os de 
consumo, com redução de 21%, em relação ao ano anterior; os 

equipamentos	 de	 transporte,	 com	23,7%;	 as	matérias-primas,	
com 21,5% de queda; e os bens de capital, com 13,6%.

 
3.2. Exportações

Segundo informações do Banco Central, o Equador 
depende das exportações de produtos primários, dentre os quais 
se	destacam	o	petróleo	cru,	bananas,	camarões	e	flores	naturais	
que, em conjunto, são responsáveis em média por 71% do total 
exportado no período (Anexo I, Quadro n° 8).

Entre os produtos industrializados que representam, na 
média anual, 23,5% das exportações totais, se destacam os 
derivados do petróleo, alimentos derivados de frutos do mar e as 
manufaturas de metais.

Um fato a ser destacado é a participação de petróleo cru 
e seus derivados nas exportações equatorianas, que no período 
considerado chega a 57,8%.

4. Relações comerciais com os principais parceiros 
comerciais

4.1. Estados Unidos da América

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do 
Equador.	No	período	2005-2009,	em	média,	45%	das	exportações	
equatorianas foram direcionadas para esse mercado e 21,6% das 
importações	foram	oriundas	desse	país,	tornando-se	o	segundo	
fornecedor, seguido pelos países da ALADI e da Comunidade 
Andina. 

A Lei de Preferências Tarifárias Andinas, conhecida pela 
sua sigla em inglês, ATPDEA, é um programa de preferências 
unilaterais dos Estados Unidos que permite maior acesso a 
produtos de quatro países andinos (Bolívia, Colômbia, Equador 
e	 Peru),	 em	 compensação	pela	 luta	 contra	 o	 narcotráfico.	Dos	
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8.000 produtos que conformam a tarifa harmonizada dos Estados 
Unidos, 6.100 recebem isenção alfandegária dentro desse regime 
especial.

A balança comercial foi favorável ao Equador em todos 
os	anos	do	período	2005-2009,	totalizando	US$	15,9	milhões.	A	
crise internacional de 2009 e as restrições impostas pelo Equador 
provocaram queda no intercâmbio, que passou de US$ 11,9 
bilhões, em 2008, para US$ 8,4 bilhões, em 2009. Nesse período, 
o Equador exportou regularmente para os Estados Unidos 
produtos correspondentes a 392 posições tarifárias e importou 
produtos	classificados	em	3.101	posições.

Em 2009, 80,6% das exportações destinadas aos 
Estados Unidos correspondem a petróleo e derivados. Outros 
17% agrupam: hortaliças e outras plantas alimentícias; peixes 
e	 crustáceos,	 moluscos	 e	 outros	 produtos	 aquáticos;	 flores;	
conservas de peixe; preparações de hortaliças, frutas e demais 
partes de plantas; cacau e derivados; e madeira e manufaturas 
de madeira. Os 2,4% restantes abrangem grande variedade de 
produtos.

No que diz respeito às importações, 67,8% correspondem 
a	combustíveis	e	lubrificantes;	máquinas	e	aparelhos	mecânicos;	
máquinas e aparelhos elétricos; cereais; plástico e suas 
manufaturas; ferro e aço e suas manufaturas; e veículos. 
Os 32,2% restantes correspondem a diversos produtos, com 
participações menores.

4.2. Associação Latinoamericana de Integração – 
ALADI

O	 comércio	 do	 Equador	 com	 os	 Países	 Membros	 não-
andinos	 da	 ALADI	 baseia-se	 nas	 preferências	 recíprocas	
negociadas nos termos do Tratado de Montevidéu, de 1980. Com 
os Países Membros do MERCOSUL, está em vigor o Acordo de 
Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 59; com o 
México, o Acordo de Renegociação do Patrimônio Histórico n° 29; 

e com o Chile, o Acordo de Alcance Parcial de Complementação 
Econômica n° 65. O comércio com os países da Comunidade 
Andina, membros da ALADI, utiliza os mecanismos estabelecidos 
no	Acordo	de	Cartagena	e	na	normativa	complementar	da	sub-
região. 

Segundo as estatísticas do Banco Central do Equador, 
23,7% das vendas de produtos equatorianos são exportados 
para a ALADI, segundo mercado mais importante para os 
produtos equatorianos, depois dos Estados Unidos. Em ordem de 
importância, os países que mais compram do Equador são Peru, 
Chile e Colômbia.

No que diz respeito às importações, 39% são oriundas 
da ALADI, maior fornecedor do Equador. Os países com maior 
participação no mercado do Equador são Colômbia, Venezuela e 
Brasil.

4.3. Comunidade Andina

O relacionamento econômico do Equador com Bolívia, 
Colômbia,	Peru	e	Venezuela	baseia-se	no	Acordo	de	Cartagena	
e em normas jurídicas complementares. A Comunidade Andina é 
uma união aduaneira imperfeita, funciona como uma região de 
livre comércio e tem uma tarifa externa comum, com exceções.

A Venezuela aderiu ao Acordo de Cartagena em 22 de abril 
de 2006. Por disposições do instrumento acima mencionado, 
mantém seus direitos e obrigações relacionados com o programa 
de liberação comercial até 22 de abril de 2011.

A Comunidade Andina é o segundo maior parceiro 
comercial, após os Estados Unidos. É o segundo mercado para 
produtos equatorianos, também após os Estados Unidos. No 
período	2005-2009,	16,9%	das	vendas	do	Equador,	em	média,	
foram	orientadas	para	a	sub-região	andina.	No	que	diz	respeito	às	
importações, os países da Comunidade Andina são os principais 
fornecedores do Equador, com 22,6% % do total importado. 
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Seguem, em importância, os Estados Unidos, com 21,6%; e a 
ALADI (sem países andinos), com 16,4% e a União Europeia, 
com 9,6%.

A balança comercial com a Comunidade Andina foi 
negativa para o Equador durante todo o período. Nos anos 2008 
e	2009	ocorreram	os	maiores	déficits,	 devido	ao	aumento	das	
importações da Colômbia e da Venezuela. 

Conclui-se,	da	análise	dos	relacionamentos	comerciais	do	
Equador com os países andinos, que o Peru é o maior comprador de 
produtos equatorianos, seguido de Colômbia, Venezuela e Bolívia. 
O maior volume de importações equatorianas correspondeu à 
Colômbia,	seguida	de	Venezuela,	Peru	e,	finalmente,	Bolívia.

O comércio do Equador com a Colômbia, entre 2005 
e 2009, chegou a uma média anual de US$ 2,24 bilhões. Na 
totalidade do período, a balança comercial foi desfavorável 
para	o	Equador,	resultando	em	um	déficit	de	US$	4,38	bilhões.	
A implementação da salvaguarda por balanço de pagamentos 
estabelecida em 2009 produziu queda de 14% das importações. 
Em observância a essa medida, deixaram de ser importadas da 
Colômbia	matérias-primas,	bens	de	capital	e	bens	de	consumo	
tais como têxteis, artigos de vestuário, produtos cerâmicos, 
veículos, partes e peças para veículos. 

O comércio bilateral entre o Equador e o Peru, no período 
analisado, respondeu, em média, pela cifra de US$ 1,69 bilhão 
anual. No período como um todo, o Equador acumulou resultados 
favoráveis na balança comercial da ordem de US$ 3,65 bilhões.

Com a Venezuela, o comércio bilateral, no período, 
chegou à média anual de US$ 1,6 bilhão, representando um 
resultado acumulado favorável à Venezuela de US$ 3,45 bilhões. 
As restrições à importação impostas pela Venezuela, tomadas 
a despeito de aquele país ter assumido o compromisso de 
implementar a normativa andina até abril de 2011, determinou 
que as exportações equatorianas para esse mercado fossem de 

US$ 456,8 milhões, enquanto as importações equatorianas de 
produtos venezuelanos totalizaram US$ 1,14 bilhão.

Com a Bolívia o comércio bilateral foi, em média, de US$ 
22,5 milhões por ano e a balança comercial foi positiva para o 
Equador em US$ 15,7 milhões no período.

4.4. União Europeia

As exportações do Equador para os países da União 
Europeia constituem 12,6% do total exportado para o mundo. 
Das importações, 9,6% foram originárias desse bloco econômico.

A maioria dos produtos exportados para a União Europeia 
se	beneficia	da	Lei	de	Preferências	Tarifárias	Andinas,	em	vigor	
desde 1991.

A balança comercial foi favorável para o Equador durante 
todo esse período. No comércio com o Equador, 90% das trocas 
comerciais	ficaram	concentradas	em	sete	países,	sendo	os	países	
mais importantes a Alemanha e a Itália.
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IV. RELAÇÕES ECONÔMICAS EQUADOR - BRASIL

1. Intercâmbio Comercial Bilateral

O	intercâmbio	comercial	entre	o	Brasil	e	o	Equador	baseia-
se principalmente nas preferências tarifárias negociadas pelos 
dois países no Acordo de Alcance Parcial de Complementação 
Econômica n° 59, subscrito pela Colômbia, o Equador e a 
Venezuela com os países Membros do MERCOSUL, em 18 
de outubro de 2004. Nesse acordo, é estabelecida a abertura 
imediata para uma relação de produtos e preferências recíprocas 
com diferentes prazos, dependendo do grau de sensibilidade dos 
bens.

1.1. Evolução recente
  
No	período	2005-2009,	o	comércio	bilateral	entre	o	Brasil	

e o Equador registrou queda anual média de 0,2%. Em 2007, 
ocorreu queda de 14%, em relação a 2006, como consequência 
da redução das importações equatorianas, de aproximadamente 
US$ 140,6 milhões. Em 2009 ocorreu a maior queda das 
importações equatorianas do Brasil, que decresceram de US$ 
894,3 milhões, em 2008, para US$ 673,5 milhões, em 2009, 
devido, basicamente, à salvaguarda pelo balanço de pagamentos 
estabelecida pelo governo do Equador em janeiro daquele ano.

As importações do Equador tiveram taxa média de 
crescimento anual de 2,2%. As exportações, pelo contrário, 
caíram em média 4,6%.

1.2. Balança comercial bilateral

A balança comercial foi negativa para o Equador em todo 
o período, com uma tendência ascendente, já que passou de US$ 
594 milhões, em 2005, para US$ 633,9 milhões, em 2009.

INTERCÂMBIO COMERCIAL EQUADOR – BRASIL
   (Milhares de dólares)

ANOS EXPORTAÇÕES 
FOB

IMPORTAÇÕES 
CIF

BALANÇA 
COMERCIAL

2005 91.183,0 685.182,6 (593.999,6)

2006 26.508,7 883.960,7 (857.452,0)

2007 41.026,8 743.332,7 (702.305,9)

2008 45.207,8 894.280,9 (849.073,1)

2009 39.562,3 673.457,7 (633.895,4)
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex

1.3. Composição do intercâmbio comercial bilateral

O comércio entre Equador e Brasil apresenta importante 
diversificação,	 já	 que	 abrange	 quase	 todos	 os	 capítulos	 do	
Sistema Harmonizado. Porém, cerca de 74,3% das exportações 
do Equador para o Brasil se concentraram em seis grupos 
de produtos que correspondem às indústrias alimentícias; 
bebidas, bebidas alcoólicas e vinagre; plástico, borracha e suas 
manufaturas; produtos químicos, metais e produtos metálicos 
(Anexo I, Quadro n° 9).

Na tabela a seguir, são detalhados os principais produtos 
exportados pelo Equador para o Brasil em 2008 e 2009, com base 
em valores superiores a US$ 100 mil.
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Exportações do Equador ao Brasil
Principais produtos

(milhares de dólares)

Subposição Produto
Anos

2008 2009
1604141000 Conservar de atum 9.251,86 4.902,11

1604200000 Demais preparos e conservas de pescado 2.106,15 3.199,51

1704901000 Bombons, balas, confeitos e pastilhas 7.764,49 7.258,00

1806900000 Demais chocolates de forma 113,69 172,06

1905320000 Waffles,	incluso	recheados	(“gaufrettes”	e	“wafers”)	 3.886,22 4.205,98

2918221000 Ácido acetilsalicílico 433,80 533,00

3004201900 Demais medicamentos que contenham antibióticos, para uso humano 576,66 980,14

3004501000 Demais medicamentos que contenham vitaminas, para uso humano 770,65 655,05

3920201000 Placas, lâminas, folhas e tiras de polipropileno metalizado de até 25 mícrons de 
espessura

1.374,80 127,15

3920209000 Demais placas, lâminas, folhas e tiras de polipropileno 3.937,21 1.463,61

6502001000 Chapéus de diversos tipos de palha 197,35 270,37

7801100000 Chumbo	refinado 807,34 894,62

7903900000 Demais resíduos de chumbo 201,22 166,92

8301401000 Fechaduras para cofres 440,08 852,60

8431439000 Demais partes e peças 108,08 761,67

Total 31.969,60 26.442,79
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex

Das importações oriundas do Brasil, 89,6% se concentram em sete grupos de produtos: indústria alimentar, bebidas, produtos 
das indústrias químicas; plástico e manufaturas de plástico; pneus; papel e cartão; produtos de ferro e aço; máquinas, aparelhos e 
artefatos mecânicos, suas partes e peças; e máquinas, aparelhos e material elétrico e suas partes; e veículos (Anexo I, Quadro n° 10).

Na tabela a seguir são detalhados os principais produtos importados do Brasil nos dois últimos anos com valores superiores a 
US$ 3 milhões. 
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Equador: importações provenientes do Brasil
Principais produtos

(milhares de dólares)

Subposição 
na NANDINA

Descrição na NANDINA Anos
2008 2009

1005100000 Sementes de milho 6.419,92 4.532,04

1005901100 Milho amarelo 5.785,53 4.884,71

1901101000 Leite especial para lactantes 5.516,30 3.525,21

2915310000 Acetato de etilo 4.191,27 3.161,78

3004902900 Demais medicamentos 17.346,34 15.782,85

3901100000 Polietileno de densidade inferior a 0,94 6.893,29 14.458,21

3901200000 Polietileno de densidade superior ou igual a 0,94 6.699,74 12.163,25

3902100000 Polipropileno 6.928,06 11.957,11

3902300000 Copolímeros de propileno 3.667,73 5.040,25

4011201000 Pneumáticos radiais 5.808,51 6.304,09

4802559000 Demais papéis de peso superior ou igual a 40 g/m², mas inferior ou igual a 150 
g/m²,em rolos

7.533,12 4.058,24

4802569000 Demais papéis de peso superior ou igual a 40 g/m², mas inferior ou igual a 150 
g/m², em folhas

7.453,32 5.478,20

4802579000 Demais papéis e cartões 4.758,84 3.253,04

4811592000 Demais papéis e cartões cobertos como lâminas intermediárias de alumínio, dos 
tipos utilizados como vasilhames para produtos

12.746,57 6.320,76

7208399100 Laminados planos de ferro ou acero sem ligas, de espessura inferior ou igual a 
1,8 mm

8.166,11 7.270,65

7208399900 Laminados planos de ferro ou aço sem liga 8.510,60 18.668,28

7213911000 Cabo de ferro ou aço sem liga com um conteúdo de cromo, níquel, cobre e 
molibdênio inferior a 0,12 % no total

11.426,35 17.106,97

7213919000 Demais cabos de ferro ou aço sem liga 6.027,69 3.694,76

7227900000 Cabos das demais aleações de aço 13.605,82 4.940,31

8410900000 Partes de turbinas, incluídos os reguladores 11.336,88 5.137,16
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8414309100 Compressores	herméticos	ou	semi-herméticos,	de	potência	inferior	ou	igual	a	
0,37 kW (1/2 HP)

10.570,06 8.311,53

8429110000 Escavadeiras com esteira 6.808,82 3.281,35

8429200000 Niveladoras 14.337,55 6.259,57

8501640000 Geradores de potência superior a 750 KVA 12.095,89 4.137,53

8517120000 Telefones	celulares	e	de	outras	redes	sem	fios 147.589,03 54.548,08

8701900000 Demais tratores 4.880,25 6.672,41

8702109090 Demais veículos de mais de 16 passageiros 13.154,20 5.847,58

8703239090 Demais veículos a gasolina, de cilindrada superior a 1500 cc mas inferior ou igual 
a 3000 cc

13.424,98 7.683,46

8706009290 Demais chassis de veículos de peso total com carga máxima superior a 6,7 t 8.864,28 7.476,66
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex

2. Investimentos no Brasil

O Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação do Banco Central do Brasil informa que o 
investimento equatoriano no Brasil, em 2007, foi de US$ 5,3 milhões; em 2008, chegou a US$ 4,57 milhões e, em 2009, totalizou US$ 
2,96 milhões (ver em http://www.bcb.gov.br).

3. Principais investimentos brasileiros no Equador

Entre	as	empresas	brasileiras	que	atuam	no	Equador,	destacam-se:	Petrobras	Energía	S.A.,	Ambev,	Grupo	Synergy	(com	as	
empresas Pacifpetrol, Petrobell, VIP e Aerogal), as construtoras Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Norberto Odebrecht e OAS. Há 
mais de vinte anos as empresas construtoras brasileiras vêm trabalhando no Equador em obras de infraestrutura, tais como estradas, 
pontes, canais de irrigação e hidrelétricas.

4. Linhas de crédito de bancos brasileiros para o Equador

Nos	últimos	dez	anos,	as	agências	de	financiamento,	tais	como	o	Banco	Nacional	de	Desenvolvimento	Econômico	e	Social	–	
BNDES e o Banco do Brasil, têm concedido créditos para a execução de projetos no Equador. Um exemplo são as linhas concedidas 
para a execução de obras públicas de infraestrutura, que somam cerca de US$ 1,5 bilhão. Em função do questionamento do governo ao 
financiamento	do	BNDES	para	o	projeto	hidrelétrico	São	Francisco,	os	créditos	foram	interrompidos	e	as	linhas	de	crédito	de	natureza	
governamental estão suspensas.
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5. Principais acordos e convênios subscritos com o 
Brasil

As relações entre Brasil e Equador se enquadram 
principalmente em convênios ou acordos subscritos bilateralmente 
e em outros acordos multilaterais baseados nos termos jurídicos 
da  Associação Latinoamericana de Integração (ALADI) e no 
Tratado Constitutivo da União de Nações Sulamericanas (Unasul). 
No âmbito bilateral, em 25 de maio de 1983 os países assinaram 
convênio	para	evitar	dupla	tributação	e	prevenir	a	evasão	fiscal	
em matéria de imposto de renda. O convênio está vigente desde 
janeiro de 1988. O texto pode ser acessado no portal www2.mre.
gov.br/dai/braequarenda.htm. 

Segundo estabelecido pelo artigo 2 do Tratado Constitutivo 
da Unasul, da qual participam doze países, o objetivo é “…construir, 
de maneira participativa e consensual, um espaço de integração 
e união em matéria cultural, social, econômica e política entre 
seus povos, outorgando prioridade ao diálogo político, às políticas 
sociais,	à	educação,	à	energia,	à	infraestrutura,	ao	financiamento	
e ao meio ambiente, entre outros, visando eliminar a desigualdade 
socioeconômica, promover a inclusão social e a participação 
cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco 
do fortalecimento da soberania e independência dos Estados”.

Nos termos do Tratado de Montevidéu, de 1980, Brasil e 
Equador participam em acordos de alcance parcial e em outros 
de caráter regional.

Os Acordos de Alcance Parcial são os seguintes: para 
promover o turismo na América do Sul; para a expansão do 
comércio de sementes; o de complementação energética regional; 
e o de Complementação Econômica, subscrito por Colômbia, 
Equador e Venezuela com os Países Membros do MERCOSUL.

Os Acordos Regionais são os seguintes: o de Abertura 
Imediata de Mercados em favor dos Países de Menor 
Desenvolvimento; o que estabelece a Preferência Tarifária 
Regional (PAR); o de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas 
Áreas	Cultural,	Educacional	 e	Científica;	o	Acordo-Quadro	para	
a promoção do comércio, por meio da eliminação de Obstáculos 

Técnicos ao Comércio.

Pelas matérias compreendidas, o instrumento mais 
importante é o Acordo de Alcance Parcial de Complementação 
Econômica, subscrito entre Colômbia, Equador e Venezuela, 
Países Membros da Comunidade Andina e Argentina, Brasil, 
Paraguai	 e	 Uruguai	 (AAP-CE	 59).	 Esse	 acordo	 baseia-se	 no	
Tratado de Montevidéu, de 1980.

Um dos seus objetivos é a criação de uma área de livre 
comércio	entre	as	partes,	por	meio	da	expansão	e	diversificação	
do intercâmbio comercial e a eliminação de restrições que afetem 
o comércio recíproco.
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V – ACESSO AO MERCADO

1. Sistema tarifário

O Equador adotou, para sua tarifa aduaneira, a 
Nomenclatura da Comunidade Andina (Nandina), cuja estrutura 
baseia-se	no	Sistema	Harmonizado	de	Designação	e	Codificação	
de Mercadorias. As regras para a interpretação da Nomenclatura 
Andina são as do Sistema Harmonizado. 

A Nomenclatura Tarifária da ALADI (Naladisa) é utilizada 
para o registro de concessões negociadas pelo Equador com 
os países membros da Associação Latinoamericana de Livre 
Comércio. 

O Decreto nº 592/07, de 15 de outubro de 2007, colocou 
em vigor no Equador, a partir de 15 de outubro de 2007, a Tarifa 
de Importações.

Embora a Comunidade Andina tenha uma Tarifa Externa 
Comum, sua aplicação tem sido adiada sucessivamente. A última 
data	fixada	para	sua	aplicação	é	31	de	dezembro	de	2011.

1.1. Estrutura da tarifa

A base tributária do imposto às importações é o valor CIF 
das mercadorias, determinado segundo as Normas de Valoração 
em Alfândega do GATT, de 1994, e as normas da Comunidade 
Andina de Nações. 

Níveis de gravames tarifários

Os níveis de tarifa do Equador, estabelecidos na estrutura 
da Tarifa Externa Comum da Comunidade Andina, são 3, 5, 10, 
15, 20 e 35 por cento. 

Com o objetivo de implementar uma política orientada 
a desenvolver as atividades produtivas, o Governo isentou de 
gravames	a	importação	de	matérias-primas	e	bens	de	capital	e,	
em outros casos, incrementou a tarifa para proteger a produção 
nacional.

Como resultado dessa política, foi feita abertura da 
nomenclatura e adotados os níveis tarifários constantes na tabela 
a seguir: 

VALOR DO 
TRIBUTO

Nº DE 
SUBPOSIÇÕES

PERCENTAGEM

0% 3.894 48,3

3% 34 0,4

5% 412 5,1

10% 431 5,3

15% 835 10,4

17% 2 0,0

20% 908 11,3

25% 306 3,8

30% 1.151 14,3

35% 20 0,2

40% 3 0,0

45% 31 0,4

54% 9 0,1

31,5 % 3 0,0

67,5 % 6 0,1

85,5 % 12 0,1

TOTAL 8.057 100,0
Fonte: Tarifa Integrada da CAI
Elaboração: Concex
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A tarifa está dividida em 98 capítulos. O capítulo 98 não 
pertence	ao	Sistema	Harmonizado	e	foi	criado	para	classificar	as	
mercadorias com tratamento especial. Nesse capítulo constam 
bagagem para viagem, utensílios domésticos e/ou equipamento 
de trabalho, doações, isenções diplomáticas, bens para uso 
de portadores de necessidades especiais, amostras sem valor 
comercial, tráfego postal internacional e correios rápidos.

Para consultas sobre gravames tarifários e medidas não 
tarifárias,	pode-se	acessar	a	página	web	www.sice1.aduana.gov.
ec/ied/arancel .

Isenção do pagamento de direitos tarifários

A Lei Orgânica de Alfândegas estabelece a isenção do 
pagamento de direitos aduaneiros para as importações das 
seguintes mercadorias:

•	Efeitos	pessoais;
•	Utensílios	domésticos	e	equipamentos	de	trabalho;
•	Envios	de	socorro	por	catástrofes	naturais	ou	similares,	

em favor de entidades do setor público ou de entidades privadas 
de	beneficência	ou	socorro;	

•	Os	 itens	 importados	 pelo	 estado,	 instituições	 e	
organismos que constam do Cadastro de Entidades do Setor 
Público e da Sociedade de Luta contra o Câncer (Solca), assim 
como importados por pessoas jurídicas de direito privado sujeitas 
ao controle da Superintendência de Empresas, cujo objeto social 
seja a prestação de Serviços Públicos em qualquer uma das 
formas previstas na Constituição e cujo capital social, patrimônio 
ou fundo seja integrado, majoritariamente por recursos públicos, 
entendidos como tais os descritos no artigo 3 da Lei Orgânica 
da Controladoria Geral do Estado e desde que essa participação 
outorgue ao Estado capacidade de governo sobre a entidade em 
questão;

•	Doações	oriundas	do	exterior	em	favor	de	instituições	do	
Estado	ou	setor	privado	sem	fins	lucrativos,	destinadas	a	prestar	
serviços	de	saúde,	alimentação,	assistência	técnica,	beneficência,	

assistência	 médica,	 educação,	 pesquisa	 científica	 e	 cultural,	
desde que tenham contratos de cooperação com o Estado. No 
haverá isenção de impostos nas doações de veículos, exceto 
no caso daqueles necessários para usos especiais, tais como 
ambulâncias,	veículos	clínicos	ou	radiológicos,	veículos-biblioteca	
e carros de bombeiros, entre outros, e desde que sua função seja 
compatível	com	a	atividade	da	instituição	beneficiária;

•	Féretros	ou	urnas	que	contenham	cadáveres	ou	 restos	
humanos;

•	Amostras	sem	valor	comercial;
•	As	que	são	previstas	na	Lei	de	Imunidades,	Privilégios	e	

Franquias Diplomáticas, incluindo as representações e missões 
diplomáticas e consulares, organismos internacionais e outros 
organismos governamentais estrangeiros acreditados junto ao 
governo nacional;

•	Os	 veículos	 ortopédicos,	 aparelhos	 médicos,	 ajudas	
técnicas,	 ferramentas	 especiais,	 matéria-prima	 para	 próteses	
e órteses utilizadas pelas pessoas com necessidades especiais 
para seu uso ou para as pessoas jurídicas encarregadas da sua 
proteção;

•	As	 importações	 de	 máquinas,	 implementos	 e	
outros materiais necessários para a procura e exploração de 
hidrocarbonetos diretamente realizadas pelas empresas que 
tenham subscrito com o Estado contratos para a procura e 
exploração de hidrocarbonetos, nas suas diversas modalidades, 
durante o período de procura e nos primeiros dez anos de 
exploração, desde que esses artigos não sejam produzidos 
no país, estão sujeitas às disposições do artigo 87 da Lei de 
Hidrocarbonetos. Consequentemente, terão isenção de cem por 
cento dos impostos tarifários.

1.2. Regime da ALADI

O regime tarifário da ALADI é constituído pelas preferências 
ou vantagens que os países membros se outorgam nos acordos 
regionais e acordos de alcance parcial previstos no Tratado de 
Montevidéu, de 1980, e nas resoluções do Conselho de Ministros. 
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Acordos de alcance regional

Os acordos de alcance regional são o de Abertura de 
Mercados em favor dos Países de Menor Desenvolvimento 
Econômico Relativo e o que aprova a Preferência Tarifária Regional 
(PAR). 

Por meio dos Acordos de Abertura de Mercados, os países 
membros aprovaram as relações de produtos para os quais 
concedem, sem reciprocidade, a eliminação total de gravames 
aduaneiros e demais restrições em favor da Bolívia, do Equador 
e do Paraguai. O Equador outorga vantagens para a Bolívia e o 
Paraguai.

A Preferência Tarifária Regional (PAR) é um mecanismo 
de alcance multilateral por meio do qual países se outorgam 
preferências recíprocas levando em consideração o grau de 
desenvolvimento (países de menor desenvolvimento econômico 
relativo; países de desenvolvimento médio; outros países).

A PAR abrange o universo tarifário, exceto os bens que 
cada país exime da implementação da preferência.

O Equador concedeu preferência de 20% para os países de 
menor desenvolvimento (Bolívia e Paraguai); 12% para os países 
de desenvolvimento médio (Colômbia, Chile, Cuba, Peru, Uruguai  
e Venezuela); e 8%  para o resto de países (Argentina, Brasil e 
México). http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf .

Acordos de Alcance Parcial 

O Equador subscreveu com todos os países membros, 
exceto o México, Acordos de Alcance Parcial de Complementação 
Econômica. Com o México está vigente o Acordo de Alcance 
Parcial de Renegociação n° 29, subscrito em 31 de maio de 1993.

Os Acordos de Complementação assinados pelo Equador e 
vigentes até a data são os seguintes:

•	AAP-CE	N°	46:	Cuba-Equador
•	AAP-CE	N°	59:	Colômbia,	 Equador	 e	Venezuela	 com	o	

MERCOSUL
•	AAP-CE	N°	65:	Chile-Equador

O Acordo de Complementação Econômica com Cuba 
tem,	entre	outros	fins,	o	de	 fortalecer	o	 intercâmbio	comercial	
recíproco	por	meio	de	outorga	de	preferências	tarifárias	e	não-
tarifárias para uma lista de produtos, passível de ser ampliada.

No Acordo com o Chile, está prevista a eliminação de 
gravames e restrições, exceto para uma relação de exceções que 
estava	vigente	no	AAP-CE	n°	32.

Os aspectos mais relevantes do ACE 59, subscrito pela 
Colômbia, o Equador e a Venezuela com os Países Membros do 
MERCOSUL são os seguintes:

•	O	 Programa	 de	 Liberação	 Comercial	 compreende	
praticamente todo o universo de produtos e consiste de deduções 
progressivas e automáticas aplicáveis ao total das tarifas vigentes 
para a importação de terceiros países (NMF), incluídos os 
direitos aduaneiros adicionais. Como exceção, para os produtos 
agropecuários aos quais se aplica o Mecanismo de Estabilização 
de Preços incluídos no Anexo I, a isenção se aplica somente às 
tarifas mencionadas nesse Anexo;

•	A	 nomenclatura	 tarifária	 utilizada	 para	 a	 negociação	
do Acordo e que rege o comércio é a Nomenclatura do Sistema 
Harmonizado	 de	 Designação	 e	 Codificação	 de	 Mercadorias	
aplicada à ALADI, Naladisa 96;

•	Embora	a	normativa	do	acordo	seja	aplicada	a	todas	as	
partes, os cronogramas de isenção são bilaterais (Anexo II do 
Acordo). Os prazos de isenção dependem da sensibilidade dos 
produtos;

•	No	 acordo	 acima	 mencionado	 são	 incorporadas	 as	
preferências tarifárias negociadas com anterioridade aos acordos 
de alcance parcial e aquelas que estavam em vigência nos acordos 
de abertura imediata de mercados em favor dos países de menor 
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desenvolvimento e no acordo que aprovou a Preferência Tarifária 
Regional (PAR);

•	O	 Programa	 de	 Liberação	 do	 Comércio	 começou	 a	 ser	
aplicado em 1º de janeiro de 2005;

•	Para	o	comércio	entre	as	partes	signatárias	foi	aprovado	
um regime geral de origem (Anexo IV do acordo) e Requisitos 
Específicos	bilaterais	para	relações	de	produtos	(Apêndice	3	do	
Anexo IV) e para o Setor Automotivo (Apêndice 2 do Anexo IV);

•	As	Preferências	Outorgadas	Recebidas	pelo	Equador,	no	
Acordo ACE 59, podem ser acessadas na página web www.aladi.
org/nsfaladi/textacdos.nsf/vpaises/brasil;

•	Em	 30	 de	 dezembro	 de	 2009,	 os	 países	 participantes	
do	AAP-CE	59	assinaram	o	Oitavo	Protocolo	Adicional,	por	meio	
do qual o Brasil outorga ao Equador uma preferência tarifária 
de 100% para 3.277 itens da nomenclatura Naladisa 96. O 
Oitavo	Protocolo	 já	 foi	 ratificado	pelo	Brasil,	mas	ainda	não	 foi	
internalizado no Equador.

1.3. Outras taxas e gravames de importação

• Imposto adicional para o Fundo de Desenvolvimento 
para a Infância (Fodinfa)

O imposto adicional de 0,5% sobre o valor CIF das 
importações, destinado a fazer parte dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento para a Infância (Fodinfa), foi criado pela Lei nº 
4-A	do	Congresso	Nacional,	em	15	de	setembro	de	1996.	Ficam	
isentos do pagamento desse tributo os produtos utilizados na 
elaboração de fármacos de consumo humano e veterinário.

• Imposto ao Valor Agregado (IVA)

Esse imposto de 12% é arrecadado sobre as importações 
de bens móveis em todas as suas etapas de comercialização. A 
base imponível é composta pela soma do valor CIF da mercadoria 
mais os impostos, tarifas, taxas, direitos, multas e outras 
despesas constantes da declaração de importação e nos outros 
documentos pertinentes. 

Alguns bens recebem tarifa zero de importação. A relação 
desses bens consta do Art. 55 da Lei de Regime Tributário Interno: 
www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.doc

I. Produtos alimentícios agrícolas, avícolas, pecuários, 
apícolas,	 bioaquáticos,	 florestais,	 carnes	 em	 estado	 natural	 e	
da pesca, mantidos em estado natural, isto é, aqueles que não 
tenham sido objeto de elaboração, processamento ou tratamento 
que	 implique	 a	 modificação	 da	 sua	 natureza.	 Apenas	 a	
refrigeração,	o	resfriamento	ou	congelamento	para	conservá-los	
não são considerados processamento. O mesmo acontece com o 
descaroçamento, a trituração, a extração por meios mecânicos 
ou químicos para a elaboração do óleo comestível, o abate, o 
corte e o empacotamento;

II. Leite em estado natural, pasteurizado, homogeneizado 
ou em pó de produção nacional; leite para bebês, produtos 
protéicos infantis; 

III. Pão, açúcar, açúcar mascavo, sal, manteiga, margarina, 
aveia, amido de milho, macarrão, farinhas de consumo humano, 
enlatados nacionais de atum, cavala, sardinha e truta, azeites 
comestíveis, exceto de oliva;

IV.	Sementes	certificadas,	bulbos,	plantas,	mudas	e	raízes	
vivas; farinha de peixe e alimentos balanceados, preparados 
forrageiros com adição de melaço ou açúcar, e outros preparados 
utilizados para a alimentação de animais; fertilizantes, inseticidas, 
praguicidas, fungicidas, herbicidas, azeite agrícola utilizado 
contra	 a	 sigatoka	 preta	 (Mycosphaerella	 fijiensis	 Morelet),	
antiparasitários	 e	 produtos	 veterinários,	 bem	 como	 matéria-
prima e insumos importados ou adquiridos no mercado interno 
para	produzi-las;

V. Tratores com rodas de até 200 hp, incluindo os de tipo 
canguru e os utilizados no cultivo do arroz; arados, grades, 
roçadeiras e vertedouros; colheitadeiras, semeadoras, cortadoras 
de grama, bombas de fumigação portáteis, aspersores e 
equipamentos de irrigação;

VI. Medicamentos e drogas de uso humano, segundo 
as listas que publicará anualmente o Ministério da Saúde 
Pública,	 bem	 como	 matéria-prima	 e	 insumos	 importados	 ou	
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adquiridos	no	mercado	interno	para	produzi-las.	Caso,	por	algum	
motivo, não sejam feitas as publicações acima estabelecidas, 
continuarão vigentes as relações anteriores. As embalagens e 
rótulos importados ou adquiridos no mercado local, utilizados 
exclusivamente na fabricação de medicamentos de uso humano 
ou veterinário; 

VII. Papel bond, papel de jornal, jornais, revistas, livros 
e material suplementar comercializado conjuntamente com os 
livros;

VIII. Os que sejam exportados; e
IX.	Os	que	sejam	introduzidos	no	país	por:
a. Diplomatas estrangeiros e servidores de organismos 

internacionais, regionais e subregionais, nos casos em que 
estejam livres de taxas e impostos;

b. Passageiros que entrem no país, até o valor da franquia 
reconhecida pela Lei Orgânica de Alfândegas e seu regulamento;

c. Doações provenientes do exterior, em favor das 
instituições do Estado e de cooperação institucional com 
instituições do Estado; 

d. Os bens que, com o caráter de admissão temporária 
ou em trânsito, sejam introduzidos no país, enquanto não sejam 
objeto de nacionalização; e 

e. Nas aquisições locais e importações não serão aplicáveis 
as isenções previstas no artigo 34 do Código Tributário, ou as 
previstas em outras leis orgânicas, gerais ou especiais.

• Alíquotas dedutíveis em favor da Corporação de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Corpei)

São contribuições obrigatórias, dedutíveis, para o 
cumprimento das funções da Corporação de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Corpei), estabelecidas na Lei 
de Comércio Exterior e Investimentos (disponível em: www.
micip.gov.ec/images/stories/delministerio/LEY_DE_COMERCIO_ 
EXTERIOR_E_INVERSIONES_LEXIS.pdf).

Alíquotas por exportações:

•	US$	 5	 (cinco	 dólares)	 por	 cada	 exportação	 do	 setor	

privado inferior ou igual a US$ 3.333 FOB; e 
•	1,5	por	mil	(um	vírgula	cinco	por	mil)	por	cada	exportação	

do setor privado superior a US$ 3.333 FOB;
•	Uma	contribuição	de	0,50	por	mil	(zero	vírgula	cinquenta	

por mil) sobre o valor FOB das exportações de petróleo e seus 
derivados.

Essas alíquotas dedutíveis são entregues pelos 
exportadores de bens e serviços no momento da venda das 
divisas	aos	bancos	ou	sociedades	financeiras	privadas	autorizadas	
pela Superintendência de Bancos para operar no mercado livre de 
câmbio. Esses valores também deverão ser pagos e arrecadados 
no caso de venda antecipada de divisas por futuras exportações. 
Também o importador e o exportador pagarão as alíquotas 
dedutíveis nas transações de troca.

Nas exportações temporárias para aperfeiçoamento 
passivo ou com reimportação no mesmo estado, quando não 
seja feita a reimportação dentro do prazo previsto no Regimento 
Geral da Lei Orgânica de Alfândegas, a alíquota dedutível será 
paga na venda das divisas, que deve ocorrer no prazo de trinta 
dias, contados a partir da data estabelecida para o retorno da 
mercadoria ao país.

Alíquotas por importações

•	US$	5	(cinco	dólares)	por	cada	importação	inferior	a	US$	
20.000 FOB, 

•	0,25	por	mil	(zero	vírgula	vinte	e	cinco	por	mil)	por	cada	
importação superior ou igual a US$ 20.000 FOB.

O pagamento dessas alíquotas é obrigatório para os 
importadores de mercadorias e serviços, tanto do setor público 
como do setor privado.

• Imposto sobre Consumos Especiais – ICE

É um imposto sobre o consumo de determinados bens e 
serviços, nacionais ou importados, detalhados no artigo 82 da Lei 
de Regime Tributário Interno. Os bens sujeitos a esse imposto 
são: 
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GRUPO I TARIFA
Cigarros, produtos do tabaco e similares do tabaco (incluem os produtos preparados, totalmente ou em parte, utilizando 
como	matéria-prima	folhas	de	tabaco	e	destinados	a	ser	fumados,	chupados,	inalados,	mastigados	ou	utilizados	como	
rapé).

150%

Cerveja 30%

Refrigerantes 10%

Bebidas alcoólicas, exceto cerveja 40%

Perfumes e colônias 20%

Videogames 35%

Armas de fogo, armas esportivas e munição 300%

Lâmpadas incandescentes 100%

No caso dos cigarros suaves nacionais ou importados, não poderá se pagar, por conceito de ICE, um montante em 
dólares inferior àquele correspondente ao imposto pago pela marca de cigarros suaves de maior venda no mercado 
nacional. Semestralmente, o Serviço de Receitas Internas (SRI) determinará, com base na informação apresentada 
pelos importadores e produtores nacionais de cigarros, a marca de cigarros suaves de maior venda no mercado nacional 
e	o	montante	do	imposto	correspondente	pela	venda.	Além	disso,	é	fixado	um	preço	mínimo	que	será	igual	ao	da	marca	
de cigarros suaves de maior venda no mercado nacional.

GRUPO II TARIFA
Veículos motorizados de transporte rodoviário de até 3,5 toneladas de carga, conforme o seguinte detalhe:

Caminhonetes e vans cujo preço de venda ao público seja de até US$ 30.000 5%

Caminhonetes e vans cujo preço de venda ao público seja de até US$ 20.000 5%

Veículos automotores, exceto caminhonetes e vans cujo preço de venda ao público seja superior a US$ 20.000 e de até 
US$ 30.000

15%

Veículos automotores, exceto caminhonetes e vans cujo preço de venda ao público seja superior a US$ 30.000 e de até 
US$ 40.000

25%

Caminhonetes e vans cujo preço de venda ao público seja de até US$ 40.000 35%

Aviões, aviões monomotores e helicópteros, exceto aqueles destinados ao transporte comercial de passageiros, carga e 
serviços; jet sky, veículos de três rodas, quadriciclos, iates e barcos para recreação

15%
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GRUPO III TARIFA
Serviços de televisão por assinatura 15%

Serviços	de	cassinos,	salas	de	jogo	(bingo	-	mecânicos)	e	outros	jogos 35%
   

GRUPO IV TARIFA
As	quotas,	participação	em	clubes,	filiações,	ações	e	similares	que	clubes	sociais	recebam	dos	seus	membros	e	usuários	
para lhes prestar seus serviços, cujo montante total seja superior a US$ 1.500 por ano.

35%

             
Estão isentos do imposto sobre consumos especiais: álcool destinado à produção farmacêutica; álcool destinado à produção de 

perfumes e colônias; álcool, mostos, xaropes, essências ou concentrados destinados à produção de bebidas alcoólicas; álcool, resíduos 
e	subprodutos	resultantes	do	processamento	industrial	ou	artesanal	da	retificação	ou	destilação	de	aguardente	ou	do	álcool,	não	aptos	
para	o	consumo	humano,	que	como	insumos	ou	matéria-prima,	sejam	destinados	à	produção;	os	produtos	destinados	à	exportação;	
os veículos híbridos; e os veículos ortopédicos e não ortopédicos destinados ao deslocamento de pessoas com necessidades especiais, 
em conformidade com as disposições da Lei sobre Necessidades Especiais.

1.4. Taxas por Serviços Aduaneiros

• Taxa de Controle

US$ 40,00 – Taxa sobre as mercadorias sob regimes aduaneiros especiais, exceto o de depósito industrial.

• Taxa de Armazenamento

Taxa sobre as mercadorias e unidades de transporte ou carga que estejam em armazéns temporários autorizados ou que sejam 
armazenadas	em	porões	ou	pátios	de	alfândega	para	leilão,	procedimentos	administrativos	ou	judiciais.	Aplicar-se-á	da	seguinte	forma:	
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TAXAS DE ARMAZENAGEM
Peso em Quilogramas (Kg) Valor em
De Até US$

0 50 7,00

51 100 12,00

101 300 18,00

301 500 25,00

601 750 40,00

751 1.000 70,00

1.001 2.000 90,00

2.001 3.000 120,00

3.001 5.000 180,00

5.001 10.000 240,00

10.001 20.000 350,00

20.001 30.000 450,00

30.001 40.000 600,00

40.001 em diante 750,00
Fonte:	Resolução	nº	18-2002-R8	do	Diretório	da	CAE

As	 taxas	 compreendem	 armazenagem	 por	 sete	 dias-
calendário. A partir do oitavo dia, será cobrada a tarifa básica, 
mais	US$	0,005	por	dia-calendário	adicional	e	por	quilo	de	carga	
ou	fração.	Para	carga	que	exija	depósito	frigorífico,	será	cobrado	
US$ 10, de 0 a 100 quilogramas, e US$ 15, de 100 quilogramas 
em diante.

• Taxa de análise de Laboratório

Aplica-se	 aos	 efeitos	 de	 classificação	 tarifária	 de	
mercadorias, quando se faz necessária a análise das mesmas 
em laboratórios de outras instituições. Equivale ao valor da nota 

fiscal	 quando	 as	 análises	 forem	 contratadas	 com	 laboratórios	
públicos ou privados. 

• Taxa de Inspeção 

Aplica-se	 aos	 serviços	 de	 inspeção	 técnica,	 quando	 for	
solicitada autorização ou renovação de depósitos comerciais, 
industriais, courier, armazenamento temporário e outros serviços 
sujeitos a autorização ou concessão, conforme a tabela a seguir.

Depósitos comerciais US$ 300

Depósitos industriais US$ 375

Courier US$ 180

Armazenagem temporária US$ 300

Outros US$ 250

• Taxa de Vigilância Alfandegária

É de US$ 25,00, caso a autoridade alfandegária exija 
custódia no deslocamento de mercadorias, mediante mobilização 
de e para zonas francas, trânsito alfandegário ou guia de 
mobilização. 

2. Normas e regulamentos para a importação

O governo do Equador mantém uma política de respeito ao 
livre comércio e à participação de todos os países no intercâmbio 
comercial. O marco jurídico foi desenhado em conformidade com 
os compromissos assumidos pelo país nos acordos multilaterais 
dos quais é signatário.

Continua em vigor a Lei de Comércio Exterior e 
Investimentos, emitida em maio de 1997, que estabelece as 
diretrizes que orientarão o intercâmbio comercial do Equador 
(disponível em: www.mic.gov.ec/index).
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O órgão encarregado de administrar a lei é o Conselho de 
Comércio Exterior (Comexi), formado pelo presidente da República 
ou seu representante permanente, que o presidirá; o ministro de 
Indústrias e Competitividade; o ministro das Finanças; o ministro 
das Relações Exteriores, Comércio e Integração; o ministro 
de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pesca; e o ministro do 
Turismo. 

As principais funções do Comexi são determinar as 
políticas de comércio exterior e propor as diretrizes e estratégias 
das negociações internacionais que o governo nacional venha a 
realizar nessa matéria e na integração econômica. 

Desde junho de 2007, o Ministério das Relações Exteriores, 
Comércio e Integração é o órgão encarregado de executar a 
política de comércio exterior. 

2.1. Regras de caráter geral

Em observância à normativa internacional, particularmente 
ao Acordo sobre Procedimentos para o Trâmite de Licenças da 
OMC e ao ordenamento jurídico da Comunidade Andina, é livre 
a importação de produtos destinados ao consumo. Porém, a 
importação de alguns produtos está sujeita a controles prévios 
ou é proibida, 

Em outubro de 2006, o Comexi aprovou a Resolução 
n° 364, que estabelece o Regime de Importações Sujeitas a 
Controles Prévios (Comexi Equador: Resoluções 2006). Essa 
resolução	define	a	relação	de	produtos	sujeitos	a	controle	prévio	
e torna pública a base legal que sustenta a medida. 

Na Tarifa Integrada da Corporação Alfandegária Equatoriana 
(CAI-Tarifa	Integrada)	constam	as	restrições	e	demais	medidas	
não-tarifárias	 aplicadas	 às	 importações	 e	 os	 produtos	 cuja	
importação é proibida.

As instituições escolhidas pelo Comexi para registro de 

produtos,	licenças	de	importação	e	certificados,	são:

• Agencia Equatoriana de Seguro da Qualidade do 
Agro (Agrocalidad)

www.agrocalidad.gov.ec

Permissão Fitossanitária de Importação: produtos de 
origem vegetal, plantas, produtos de uso e propagação agrícola; 
produtos	da	floricultura;	produtos	da	moenda;	gorduras	e	óleos	
vegetais; algodão sem cardar ou pentear

Permissão Zoossanitária de Importação: animais vivos, 
reprodutores, para uso suntuário, doméstico, esportivo ou 
produtivo, e produtos e subprodutos de origem animal (carnes, 
restos comestíveis, leite, ovos, sêmen, peles e couros, exceto 
para peleteria); alimentos Zootécnicos; resíduos e restos das 
indústrias alimentares; alimentos preparados para animais.

Registro de Produto: pesticidas químicos de uso agrícola; 
produtos e medicamentos de uso veterinário, vitaminas, 
antibióticos e vacinas.

• Conselho Nacional de Controle de Substâncias 
Entorpecentes e Psicotrópicas (Consep)

www.consep.gov.ec

Permissão de Importação: substâncias entorpecentes 
e psicotrópicas, precursores químicos e produtos químicos 
específicos.

• Instituto Nacional de Higiene e Medicina Tropical 
Leopoldo Izquieta Pérez

Registro Sanitário: alimentos e bebidas processados; 
medicamentos em geral, medicamentos genéricos, drogas, 
reagentes, insumos e dispositivos médicos, produtos higiênicos e 
perfumes, pesticidas de uso doméstico e industrial, combustíveis 
minerais, azeites minerais, ceras minerais.
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Notificação	 Sanitária	 Obrigatória:	 cosméticos,	
desodorantes e antitranspirantes; produtos para higiene bucal e 
dental, produtos para e após barbear, produtos para o bronzeado, 
autobronzeadores e proteção solar, depilatórios e produtos para 
clarear a pele.

• Ministério de Indústrias e Produtividade (Mipro)

Licença de Importação: substâncias que prejudicam a 
camada de ozônio; motores de aviação e de propulsão de barcos, 
remanufaturados.

• Direção de Logística do Comando Conjunto das 
Forças Armadas

Autorização de Importação: armas, munições, explosivos, 
acessórios, artigos para fogos de artifício, armas químicas, 
tanques e navios de guerra.

• Comissão Equatoriana de Energia Atômica (Ceea)

Licença	de	Importação:	Elementos	fissionáveis	radioativos,	
radioisótopos	 artificiais	 e	 máquinas	 geradoras	 de	 radiações	
ionizantes.

• Direção Técnica e Conservação da Rede Viária 
Estatal do Ministério da Obras Públicas – Importações 

Licenças de Importação: veículos automotores para 
transporte de pessoas e mercadorias, tratores e suas partes, 
reboques e acessórios.

• Direção de Controle e Fiscalização do Consep e 
Instituto Nacional de Higiene e Medicina Tropical Leopoldo 
Izquieta Pérez

Certificado	de	Importação	e	Registro	Sanitário:	substâncias	
psicotrópicas e entorpecentes utilizadas como medicamentos.

• Ministério do Turismo

Registro:	Máquinas	caça-níqueis

• Produtos de importação proibida

A relação dos produtos de importação proibida está no 
Anexo II da Resolução n° 450 do Comexi (disponível em: www.
comexi.gov.ec/reso_docs/resolucion450.pdf).

2.2. Regras e normas específicas

• Normas técnicas e normas de qualidade

Em fevereiro de 2007, foi criado o Sistema Equatoriano 
da Qualidade.  É o conjunto de processos, procedimentos e 
instituições públicas e privadas responsáveis pela execução 
dos princípios e mecanismos da qualidade e da avaliação da 
conformidade.

O sistema equatoriano da qualidade é formado pelo 
Conselho Nacional da Qualidade (Concal), o Instituto Equatoriano 
de Normalização (Inen); o Órgão de Credenciamento Equatoriano 
(OAE) e as entidades e instituições públicas que, em função 
das suas competências, têm legitimidade para emitir normas, 
regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da 
conformidade.

O Conselho Nacional da Qualidade, órgão máximo do 
sistema equatoriano de qualidade, elabora o Plano Nacional de 
Qualidade, formula as políticas para a execução da lei que cria o 
Sistema Equatoriano da Qualidade e determina as políticas com 
base	nas	quais	são	definidos	os	bens	e	produtos	cuja	importação	
deverá obedecer, obrigatoriamente, a regulamentos técnicos e 
procedimentos de avaliação de conformidade.

O Instituto Equatoriano de Normalização (Inen) é o órgão 
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técnico encarregado da regulação, normalização e metrologia, 
em conformidade com as diretrizes das leis equatorianas e a 
normativa internacional.

Por recomendação do Conselho de Comércio Exterior 
e Investimentos (Comexi), o Conselho Nacional da Qualidade 
(Concal) determina a relação de produtos, nacionais ou fabricados 
no exterior, sujeitos a controle e ao cumprimento de regulamentos 
técnicos, previamente à sua importação e comercialização 
(disponível em: http://www.inen.gov.ec/).

As características sujeitas a controle são: requisitos e 
especificações	que	devem	cumprir	os	produtos;	etiquetagem	e	
rotulagem de têxteis, peças de vestuário, calçados e acessórios 
afins.

2.3. Regime cambial

Desde o ano de 2000, é livre no Equador a circulação do 
dólar, divisa de aceitação internacional, cuja conversibilidade é 
garantida em relação às outras divisas.

3. Documentação e formalidades

3.1. Embarque (no Brasil)

• Inspeção pré-embarque de mercadorias

Em conformidade com o estabelecido pela Alfândega do 
Equador, as importações não estão sujeitas a inspeção prévia no 
embarque na origem. Portanto, o importador optará ou não pela 
inspeção	pré-embarque.	Porém,	no	Equador,	as	importações	estão	
sujeitas	a	inspeção	pela	Alfândega	ou	através	de	verificadoras.

A Alfândega inspecionará as importações cujo valor FOB 
seja maior que US$ 4.000. As importações cujo valor FOB seja 
inferior ou igual a US$ 4.000 estarão sujeitas, obrigatoriamente, à 

inspeção	por	empresas	verificadoras,	contratadas	pela	Alfândega.	
As	 tarifas	 cobradas	 pelo	 serviço	 de	 verificação	 oscilam	 entre	
US$ 40 e US$ 50, segundo a quantidade e tipo de mercadoria 
verificada.

• Documentos no Brasil

•	Previamente	 ao	 embarque,	 o	 exportador	 deverá	
apresentar os seguintes documentos:

o Fatura comercial;
o Conhecimento de embarque (bill of lading);
o	Certificado	de	origem,	quando	couber;
o	Certificado	sanitário	ou	fitossanitário	(quando	aplicável);
o Lista de embarque (packing list).

Na	 nota	 fiscal	 comercial,	 deverão	 constar	 os	 seguintes	
dados: data de emissão; local de embarque; nome e sentido 
do exportador/importador/consignatário; meio de transporte, 
seguro e outros; país de origem; e assinatura do representante 
da empresa exportadora. 

O	 certificado	 de	 origem	 é	 emitido	 pelas	 entidades	
autorizadas, em conformidade com o estabelecido na normativa 
da	ALADI.	Os	certificados	de	natureza	sanitária	são	emitidos	pelas	
respectivas autoridades sanitárias (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, entre outros).

3.2. Internação da mercadoria (no Equador)

A internação é a nacionalização de mercadorias estrangeiras 
que entram ao país, para sua livre disposição, uso ou consumo 
definitivo.	 Todas	 as	 pessoas	 físicas	 ou	 jurídicas,	 nacionais	 ou	
estrangeiras, que iniciem ou realizem atividades econômicas no 
país, de forma permanente ou ocasional, deverão registrar, na 
sua declaração alfandegária, o número do RUC, que será validado 
pelo sistema informático alfandegário.

Para realizar uma importação destinada ao consumo, 
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deve-se	especificar	se	a	mercadoria	está	sujeita	ao	requisito	de	
controle prévio ou se a sua importação é proibida.  Essas últimas 
constam do Anexo II da Resolução nº 450 do Comexi, publicada 
no	Suplemento	do	Cadastro	Oficial	n°	492,	de	19	de	dezembro	
de 2008. 

Os documentos a serem apresentados na Alfândega são:

•	Original	 ou	 cópia	 negociável	 do	 conhecimento	 de	
embarque, carta de porte ou guia aérea; 

•	Nota	fiscal	comercial	e	apólice	de	seguro,	expedida	em	
conformidade com a lei; 

•	Certificado	de	origem	(se	couber);
•	Os	 demais	 exigíveis	 por	 regulamentações	 emitidas	

pelo Comexi e/ou pelo diretório da Corporação Alfandegária 
Equatoriana, no âmbito de suas competências.

Uma vez compilada a documentação acima detalhada, e 
após prévia transmissão eletrônica desta pelo Sistema Interativo 
de	 Comércio	 Exterior	 (SICE),	 os	 documentos	 são	 fisicamente	
encaminhados, pelo posto de alfândega de chegada da 
mercadoria, para o trâmite de nacionalização.

É obrigatória a intervenção do Agente de Alfândegas nos 
seguintes casos:

•	Para	 importações	 efetuadas	 por	 entidades	 do	 setor	
público,	 exceto	 as	 importações	 de	 material	 bélico	 qualificado	
pela Junta de Defesa Nacional, o Ministério da Defesa Nacional, 
o Comando Conjunto das Forças Armadas e os Comandos Gerais 
das Forças Terrestres, Naval e Aérea; e peças de reposição para 
a Polícia Nacional;

•	Na	internação	das	mercadorias	cujo	valor	ultrapasse	os	
dois mil dólares norteamericanos (US$ 2.000);

•	Para	os	regimes	especiais,	exceto	os	casos	definidos	pela	
diretoria da Corporação Alfandegária Equatoriana.

4. Regimes especiais

4.1. Facilidades aduaneiras

A Administração Alfandegária oferece facilidades 
aduaneiras	para	armazenagem,	verificação,	avaliação,	liquidação,	
controle e vigilância das mercadorias importadas sob os regimes 
aduaneiros especiais.

4.2. Regimes aduaneiros especiais

Os regimes aduaneiros especiais são regulamentados pela 
Lei Orgânica de Alfândegas e seu Regimento (disponível em: 
www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html) e são os 
seguintes:

a. Trânsito aduaneiro

É o regime pelo qual as mercadorias são transportadas, 
sob controle aduaneiro, de um escritório distrital para outro do 
país, ou para o exterior.

b. Importação temporária com reexportação no mesmo 
Estado

É o regime suspensivo do pagamento de impostos, que 
permite receber mercadorias estrangeiras no território aduaneiro 
para	serem	utilizadas	com	um	fim	determinado,	por	certo	prazo,	
e	 reexportadas,	 sem	 qualquer	 modificação,	 com	 exceção	 da	
depreciação normal pelo uso.

c.  Importação temporária para aperfeiçoamento ativo

Regime suspensivo do pagamento de impostos, que 
permite receber mercadorias estrangeiras no território aduaneiro, 
por prazo determinado, para serem reexportadas, depois de um 
processo de transformação, elaboração ou conserto.
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d. Armazéns livres e especiais

É o regime de desembaraço que permite, em portos 
e aeroportos internacionais, o armazenamento e venda para 
passageiros que saem do país, de mercadorias nacionais ou 
estrangeiras, isentas do pagamento de impostos. 

e. Exportação temporária com reimportação no mesmo 
Estado

É o regime suspensivo do pagamento de impostos que 
permite a saída do território aduaneiro de mercadorias nacionais 
ou nacionalizadas, para serem utilizadas no exterior, por certo 
prazo,	com	um	fim	determinado	e	reimportadas	sem	modificação	
alguma, com exceção da depreciação normal pelo uso. 

f. Exportação temporária para aperfeiçoamento passivo

Regime suspensivo do pagamento de impostos, que 
permite a saída do território aduaneiro de mercadorias nacionais 
ou nacionalizadas, durante certo prazo, para serem reimportadas 
depois de um processo de transformação, elaboração o conserto. 

g. Devolução condicionada de tributos (draw back)

Regime pelo qual é possível se obter a devolução total 
ou parcial dos impostos pagos pela importação das mercadorias 
exportadas nos seguintes casos: 

•	As	mercadorias	 submetidas	 no	 país	 a	 um	processo	 de	
transformação;

•	As	incorporadas	à	mercadoria;	
•	As	embalagens	ou	acondicionamentos.	

h. Reposição com franquia tarifária

Regime compensatório pelo qual se permite importar 
mercadorias idênticas ou equivalentes, sem o pagamento de 

impostos, em reposição das importadas para consumo que 
retornam ao exterior após terem sido submetidas a um processo 
de transformação no país, ou terem sido utilizadas para produzir, 
acondicionar ou embalar mercadorias exportadas.

i. Zona franca

Regime que, pelo princípio da extraterritorialidade, permite 
a entrada de mercadorias livres de pagamento de impostos, em 
espaços autorizados e delimitados do território nacional. Essas 
mercadorias não estão sujeitas ao controle da Administração 
Alfandegária. Esse regime é regulamentado por uma lei especial, 
a Lei de Zonas Francas. As zonas francas são comerciais e 
industriais.

-	Comerciais:	em	que	as	mercadorias	admitidas	continuam	
sem transformação alguma, à espera da sua destinação posterior; 
e

-	Industriais:	em	que	as	mercadorias	são	admitidas	para	
serem submetidas a operações autorizadas de transformação e 
aperfeiçoamento, à espera da sua destinação posterior. 

j. Regime de montagem

Regime suspensivo do pagamento de impostos, que permite 
a entrada de mercadorias por um prazo determinado para, depois 
de um processo de transformação, serem reexportadas. 

k. Feiras internacionais

Regime especial aduaneiro, pelo qual se autoriza a entrada 
das mercadorias de importação permitida, com suspensão do 
pagamento de tributos, por um tempo determinado, destinadas 
à exibição em recintos previamente autorizados, bem como de 
mercadorias	importadas	para	consumo	com	fins	de	degustação,	
promoção e decoração, livre do pagamento de impostos. 
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l. Depósito alfandegado

Regime suspensivo de pagamento de impostos, pelo qual as mercadorias continuam armazenadas por um prazo determinado, 
em locais autorizados e sob o controle da Administração Aduaneira, à espera da sua destinação posterior. Os depósitos aduaneiros são: 

a. Comerciais: as mercadorias, de propriedade do concessionário ou de terceiros, continuam armazenadas, sem transformação 
alguma. O depósito comercial é utilizado para a internação parcial de mercadorias, conforme se desenvolvem as vendas locais. O 
objeto	desse	depósito	é	a	redução	dos	custos	financeiros	por	tributos	e	impostos	às	importações.	

b. Industriais: em que as mercadorias são armazenadas para sua transformação.

Poderá entrar em depósito comercial qualquer classe de mercadoria, exceto as de importação proibida. As mercadorias admitidas 
em depósito comercial ou industrial poderão permanecer no país até por seis meses, prorrogáveis por igual período, em casos 
devidamente	justificados	junto	ao	Gerente	Distrital;	antes	do	vencimento	do	prazo	de	permanência,	as	mercadorias	admitidas	para	
depósito deverão ser, total ou parcialmente, reexportadas, declaradas para o consumo ou estarem dentro de outro regime especial, 
estando sujeitas a esse regulamento.
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VI – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

1. Canais de distribuição

 Considerações gerais 

No Equador, tradicionalmente, a distribuição tem sido 
feita através de lojas de bairro e mercados. Coexistem com as 
novas fórmulas comerciais, os shoppings e os locais comerciais 
com grandes superfícies. Atualmente, o mercado está aberto aos 
investimentos estrangeiros; a globalização e o compromisso com 
a normativa da Organização Mundial do Comércio são fatores 
que contribuem para a abertura internacional. A adoção, pelo 
Equador, do dólar estadunidense como única moeda de curso 
legal tem permitido a estabilidade econômica, antes inexistente. 
Isso possibilita o crescimento do comércio exterior, sobretudo das 
importações. 

A concentração na comercialização ocorre nos segmentos 
de alimentação, farmacêutico e ferrageiro; as lojas de bairro, 
pequenos armazéns que comercializam principalmente itens de 
primeira necessidade, estão desaparecendo, sob os efeitos das 
novas tendências. O setor informal, segundo o Instituto Nacional 
de Estatística e Censos, chega a 43%.  O Governo Nacional 
empreendeu várias ações orientadas a apoiar a formalização, 
oferecendo incentivos através da Seguridade Social e tributação. 
As características relevantes da distribuição comercial equatoriana 
se	 refletem	 no	 alto	 grau	 de	 rotatividade	 de	 estoques;	 os	
distribuidores e atacadistas desenham suas rotas para abastecer 
clientes e dispõem da sua própria frota de transporte, embora a 
tendência seja terceirizar o serviço. 

O comércio de importação é feito via grandes distribuidores 
que, em geral, detêm exclusividade. O produto importado tem 
como	principal	vantagem	competitiva	a	imagem,	a	confiança;	o	
consumidor aprecia a qualidade do produto e um conjunto de 
atributos tais como embalagem e apresentação, etiquetagem, 

composição e data de validade. Na comercialização de produtos 
equatorianos, os distribuidores realizam atividades de promoção, 
tais como descontos na compra, degustações e bônus de desconto. 
Os comerciantes atacadistas e as pequenas distribuidoras são 
intermediários	 das	 atividades	 de	 marketing,	 financiadas	 pelos	
fabricantes. O varejista realiza campanhas de promoção para 
renovar estoques. 

As centrais de compra mais fortes são as do grupo de 
supermercados: A Favorita, com Supermaxi, Armazéns Kiwy 
e outros; e o grupo Czarninsky (El Rosado S.A.), com suas 
lojas especializadas Meu Comisariato, Ferrisariato, Rio Store, 
entre outras. Outras importadoras são: Ortiz & Jácome de 
Comércio, Armazéns Juan Eljuri, Dibeal, Proesa e Dispacif, que 
comercializam linhas de produtos tais como licores, conservas, 
doces, entre outras. 

O mercado equatoriano é um “mercado de preços”. Por 
isso,	a	estratégia	comercial	baseia-se	fundamentalmente	em	ser	
“competitivos pelo preço”. A diferenciação também ocorre pelos 
serviços adicionais, estratégia empresarial sobretudo nos casos 
em que o distribuidor detém  exclusividade na venda do produto.

1.2. Estrutura geral

O sistema de distribuição é uma estrutura complexa que 
começa com o produtor nacional ou instalado no exterior e chega 
até	o	consumidor	final.

Cada mercado e cada negócio são diferentes. Porém, o 
negócio está garantido quando existe qualidade em todos os 
níveis e um produto ótimo. No Equador, o comércio representa 
14,7% do PIB e emprega a 11% da população. O segmento de 
distribuição tende à concentração. No mercado equatoriano, a 
cadeia de distribuição comercial tem os seguintes níveis de 
intermediação	entre	o	fabricante	e	o	consumidor	final:	

O	importador-distribuidor	atua	em	nome	e	por	consideração	
própria, assumindo todos os riscos comerciais. As empresas 
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importadoras com faturamento superior a US$ 100 milhões ao ano 
contam com uma oferta de bens muito ampla: bebidas alcoólicas, 
alimentos, carros, eletrodomésticos, ferragens, perfumaria 
e cosméticos. Outras importadoras menores costumam se 
especializar em setores de bens complementares, bens de 
consumo e alimentos, construção e ferragens, medicamentos 
e cosméticos. As importadoras distribuem seus produtos entre 
distribuidores regionais e o segmento varejista. Além disso, as 
políticas comerciais devem ser agressivas, porque o mercado 
equatoriano se move por preços. Seus esforços se concentram 
em conseguir preços muito competitivos.

O atacadista é abastecido pelo fabricante local e pelo 
importador.	 Especializa-se	 em	 comercializar	 bens	 de	 consumo	
não-duráveis.	Os	atacadistas	são	um	grupo	mais	numeroso	do	
que os importadores. É um subsetor com empresas de tamanho 
médio. 

O varejista é um segmento muito atomizado. Quase 95% 
desse setor é composto por estabelecimentos que têm apenas 
um ponto de venda. Há várias modalidades comerciais no setor 
varejista:

•	Lojas,	modalidade	comercial	de	grande	densidade;	210	
lojas para cada 100.000 habitantes;

•	Redes	de	 superfícies	 de	 tamanho	médio,	 com	85%	de	
participação entre a população urbana de classe meia e alta;

•	Grandes	 superfícies,	 com	 alguns	 hipermercados	 com	
essa característica; e o 

•	Setor	 informal,	 com	 grande	 peso	 na	 economia	
equatoriana. É a modalidade comercial mais generalizada para 
a classe social de renda média e baixa, em torno de 60% da 
população equatoriana.

O agente representante atua em nome do representado. 
Embora	não	existam	dados	oficiais,	o	setor	dos	representantes	
está muito concentrado. Um problema comum a todos eles é a 
falta	de	serviços	pós-venda,	o	que	afeta	negativamente	a	imagem	

das marcas representadas.

As franquias. No Equador operam em torno de 30 franquias 
estrangeiras.	 Delas,	 90%	 são	 empresas	 norte-americanas.	
Essa modalidade está penetrando lentamente no país. As mais 
numerosas	estão	presentes	no	setor	de	fast-food,	mas	também	
operam em outros setores, tais como as redes de tinturaria, 
Martinizing, de conserto de sapatos, Heel Quick, de correio 
privado, Post Net, ou de vestuário, Benetton.

1.3. Canais recomendados

O exportador brasileiro deve levar em consideração o 
tipo	 de	 produto	 a	 ser	 distribuído,	 o	 segmento	 do	 mercado-
alvo, a participação no mercado e os serviços prestados pelos 
integrantes da cadeia de distribuição, tanto aos fornecedores 
como aos clientes, ou seja, as facilidades de armazenamento, 
serviços	pós-venda,	etc.

O canal de distribuição deverá ser o mais restrito possível, 
evitando intermediários que encareçam desnecessariamente o 
produto. No entanto, quando a empresa não possuir recursos e 
maturidade	suficientes,	é	aconselhável,	temporariamente,	utilizar	
um canal de distribuição indireto, por meio de intermediários, até 
atingir a maturidade e conseguir os recursos necessários para 
usar um canal de distribuição direto, que lhe permitirá obter 
maior rentabilidade.

• Canal de distribuição indireto

A vantagem de usar canais de distribuição indiretos 
se	 verifica	 nos	 seguintes	 benefícios:	 redução	 dos	 riscos	 para	
a empresa; facilitação das conexões com os importadores 
no exterior; solução de problemas de comunicação com os 
compradores estrangeiros; e apoio em matéria de informação 
de	 mercados	 e	 assessoramento	 em	 questões	 específicas	 de	
marketing. Portanto, não é necessário um grande investimento. 
Para esse tipo de canal de distribuição internacional, detalhamos 
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a	seguir	a	classificação	dos	intermediários.

-	Agentes	Intermediários

Os agentes intermediários não adquirem o título de 
propriedade das mercadorias. Aceleram o processo de venda, 
oferecem serviços limitados, recebem uma comissão que oscila 
entre 5 e 10 por cento e geralmente têm uma carteira de clientes. 
Podem adotar diferentes formas, segundo as características 
particulares das suas operações. As mais conhecidas são:

•	Empresas	 Internacionais	 de	 Comercialização	 (Trading	
Companies):	São	filiais	de	empresas	internacionais	instaladas	no	
país,	com	ramificações	e	sucursais	em	diferentes	partes	do	mundo,	
com	grande	diversificação	nas	suas	operações	comerciais.	Além	
das funções de vendas, prestam serviços de estudos e análise de 
mercados	e	de	financiamento.

• Canal de Distribuição Direta

A utilização de canais de distribuição diretos permite à 
empresa manter uma representação no mercado, oferecendo 
assim maiores oportunidades de negócio. Além disso, permite 
o desenvolvimento das vendas segundo o plano de marketing e 
contribui para o acúmulo de experiência e conhecimento sobre 
o mercado local e a atuação da concorrência nesse mercado. As 
modalidades mais conhecidas são:

-		Agentes	locais

Estes agentes cumprem apenas as funções de venda; 
a empresa contratante deverá assumir todas as atividades 
relacionadas com a exportação dos produtos para o mercado em 
que atuam. Há dois tipos:

Representantes de vendas locais. São agentes que 
desenvolvem atividades para a empresa em determinado 
território; por exemplo, no âmbito do país, da região, da cidade. 

Esses agentes trabalham mediante contrato com a empresa, que 
pode ser exclusivo ou não. São remunerados com uma comissão 
sobre o valor das vendas que oscila entre 5 e 10 por cento.

Corretores, (brokers). São empresas que atuam como 
intermediárias entre um comprador e um vendedor, cobrando 
uma	comissão.	Trabalham	em	campos	específicos	dos	negócios	
e operam na modalidade de consignação. Além disso, se 
encarregam de assessorar sobre questões relacionadas com o 
negócio.

Venda por meio de vendedores viajantes. São funcionários 
das empresas que atuam em mercados externos e atendem aos 
clientes com periodicidade. A empresa é encarregada de todas as 
funções operativas de exportação.

Instalação de um escritório de venda própria. É um ponto 
importante de desenvolvimento comercial da empresa, pois 
garante sua presença permanente no exterior. Isso permite obter 
mais informações sobre a situação do mercado e maior controle 
das ações de venda.

1.4. Compras governamentais

As compras governamentais no Equador estão submetidas 
à Lei Orgânica do Sistema Nacional de Contratação Pública. O 
órgão administrador é o Instituto Nacional de Compras Públicas 
(Incop). 

Para participar de licitações e realizar contratos com o 
setor público, o primeiro passo é obter o registro no Cadastro 
Único de Fornecedores (RUP), através do portal do Incop (www.
compraspublicas.gov.ec). É o único documento que permite a 
uma empresa nacional ou estrangeira contratar com o Estado, 
sem	ter	que	registrar-se	ou	entregar	os	mesmos	documentos	nas	
Entidades Contratantes. O RUP tem vigência de um ano, contado 
da data de emissão. 
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Nas	 instruções	 elaboradas	 pelo	 Incop	 são	 definidos	 os	
seguintes requisitos para obter o registro no Cadastro Único de 
Fornecedores:

Para pessoas físicas:
-	Formulário	de	registro	no	RUP	impresso	no	Portal	www.

compraspublicas.gov.ec, assinado pelo interessado;
-	Acordo	 de	 Responsabilidade	 impresso	 no	 Portal	 www.

compraspublicas.gov.ec, assinado pelo interessado;
-	Cópia	 do	 título	 de	 eleitor	 ou	 cópia	 da	 carteira	 de	

identidade ou do passaporte e visto, se for estrangeiro;
-	Cópia	 do	 comprovante	 eleitoral	 vigente,	 no	 caso	 de	

cidadão equatoriano com obrigação de votar;  
-	Cópia	do	Registro	Único	de	Contribuinte,	RUC;
-	Estar	em	dia	com	as	obrigações	tributárias	(Lista	Branca	

SRI).
  
Para Pessoas Jurídicas com domicílio no Equador
-	Formulário	de	registro	no	RUP	impresso	no	Portal	www.

compraspublicas.gov.ec, assinado pelo Representante Legal;
-	Acordo	 de	 Responsabilidade	 impresso	 no	 Portal	 www.

compraspublicas.gov.ec, assinado pelo Representante Legal; 
-	Cópia	 autenticada	 da	 escritura	 da	 constituição	 da	

empresa, estatutos e reformas, inscritas no Registro Mercantil;
-	Cópia	 autenticada	 da	 nomeação	 do	 representante	

legal, inscrito no Registro Mercantil, ou a procuração dada a um 
procurador no Equador; 

-	Cópia	 do	 título	 de	 eleitor	 ou	 cópia	 da	 carteira	 de	
identidade ou do passaporte e visto, se for estrangeiro;

-	Cópia	 do	 comprovante	 eleitoral	 vigente,	 no	 caso	 de	
cidadão equatoriano com obrigação de votar; 

-	Cópia	do	Registro	Único	de	Contribuinte,	RUC;
-	Estar	em	dia	com	as	obrigações	tributárias	(Lista	Branca	

SRI).

Para Pessoas Jurídicas sem domicílio no Equador 
-	Formulário	 de	 registro	 no	 RUP	 impresso	 no	 Portal	

www.compraspublicas.gov.ec, assinado pelo Procurador ou 

Representante Legal;
-	Acordo	 de	 Responsabilidade	 impresso	 no	 Portal	

www.compraspublicas.gov.ec, assinado pelo Procurador ou 
Representante Legal;

-	Documentos	 que	 atestem	 sua	 existência	 legal	 no	 país	
de	 origem	 e	 justifiquem	 seu	 objeto	 social,	 reconhecidos	 pelo	
Consulado do Equador ou Agente Diplomático acreditado. Caso 
tenham sido outorgados em outra língua, os documentos deverão 
ser traduzidos para o espanhol por tradutor juramentado; 

-	Nomeação	 de	 um	 procurador,	 anexando	 cópias	 da	
carteira de identidade ou passaporte e título eleitoral, no caso de 
cidadão equatoriano. 

Para Associações ou Consórcios
-	As	empresas	associadas	devem	estar	registradas	no	RUP,	

de forma individual;
-	Apresentação	do	projeto	de	constituição	da	associação,	

com a proporção de participação; 
-	Cópia	 de	 título	 eleitoral	 e	 comprovante	 de	 votação	

do representante legal da associação, se for equatoriano, ou 
passaporte e visto, se for estrangeiro;

-	Além	disso,	deverão	apresentar	os	documentos	técnicos	
obrigatórios; 

-	Estar	em	dia	com	as	obrigações	tributárias	(Lista	Branca	
SRI).

Em caso de serem consultores
     
Pessoa Física
-	Título	profissional		de	terceiro	grau,	concedido	por	uma	

Instituição de Educação Superior do Equador, ou por um centro 
de Educação Superior no exterior com prévia revalidação, nos 
termos	da	lei	(Incluir	cópia	do	certificado	emitido	pelo	Conesup).

Pessoas Jurídicas Nacionais 
-	Cópia	 autenticada	 da	 escritura	 de	 constituição	 da	

empresa e reformas dos estatutos sociais inscritos no Registro 
Mercantil,	documentos	que	deverão	certificar	que	o	objeto	social	
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da pessoa jurídica inclui a consultoria;
-	Cópia,	autenticada	pelo	ministério	ou	órgão	competente,	

dos estatutos da organização da sociedade civil, associação, 
consórcio, universidade ou escola politécnica, no qual deverá 
constar que dentro do objeto social se contempla a atividade de 
consultoria.  

Pessoas Jurídicas Estrangeiras Domiciliadas no País 
-	Domicílio	no	Equador,	em	conformidade	com	o	previsto	

na Lei de Empresas;
-	Nomeação	de	um	procurador,	anexando	cópias	da	carteira	

de identidade ou passaporte e título eleitoral, no caso de cidadão 
equatoriano. Caso seja adjudicatária, a entidade solicitará que 
esse documento seja registrado no Registro Mercantil. 

As formas que o Estado utiliza para contratar são: catálogo; 
pregão eletrônico; concurso público de consultores; lista breve 
de consultores; contratação direta de consultoria; licitação de 
obras e licitação de bens e serviços. 

Nos números publicados pelo Incop desde que começou a 
funcionar, em agosto de 2008, até setembro de 2009, o total de 
compras públicas através do sistema chega a US$ 2,52 bilhões; 
diariamente, são registrados 350 processos. Em um ano, foram 
realizadas 26.773 compras. 

2. Promoção de vendas

2.1. Considerações gerais

A promoção de vendas é uma variável da comunicação 
comercial. Consiste de incentivos de curto prazo para os 
consumidores, os membros do canal de distribuição ou os 
equipamentos de vendas, que procuram aumentar a compra ou a 
venda de um determinado produto ou serviço.

As condições para a cobertura de custos promocionais 
pelas empresas exportadoras e importadoras deverão ser, em 
geral, estabelecidas em um contrato de representação ou de 
agenciamento e dependerão de diversos fatores, tais como 
nível de compromisso da representação, prazo estabelecido no 
contrato e cláusula de valores mínimos por períodos de tempo.

Além disso, ferramentas como amostras, cupons, 
reembolsos, preço por pacote, prêmios, brindes publicitários, 
prêmios	 de	 fidelização,	 promoção	 em	 pontos	 de	 vendas,	
descontos, eventos, concursos de venda e associação de produto, 
permitem atingir objetivos associados às vendas, tais como: 
aumentá-las	no	curto	prazo;	ajudar	a	aumentar	a	participação	
de mercado no longo prazo; testar um produto novo; quebrar 
a lealdade de clientes da concorrência; encorajar o aumento de 
produtos armazenados pelo cliente; reduzir estoques próprios; 
romper	 sazonalidades;	 colaborar	 com	a	fidelização;	motivar	os	
varejistas para que incorporem novos produtos a sua oferta; 
reforçar os esforços promocionais; obter maior espaço nas 
prateleiras; e ganhar maior apoio da equipe de vendas para 
futuras campanhas.

2.2. Feiras e exposições

No Equador, ao longo do ano todo, são realizadas feiras 
e exposições gerais e especiais. As mais importantes são as 
realizadas em Quito e Guayaquil. Em Quito, as exposições ocorrem 
geralmente nos seguintes locais: Centro de Exposiciones Quito, 
Cemexpo, Palacio de Cristal Itchimbia e Centro de Convenciones 
Eugenio Espejo. Em Guayaquil, estão localizados os Recintos de 
Durán, o Centro de Convenciones Simón Bolívar, Expoplaza e o 
Palacio de Cristal del Malecón 2000.

2.3. Veículos publicitários

No Equador, estão presentes as tendências habituais de 
publicidade, embora se deva prestar atenção ao produto que 
se procura oferecer, o canal de distribuição utilizado e o tipo de 
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promoção mais adequado para a venda. Os meios tradicionais aos 
que dela se utilizam, especialmente para a venda de produtos de 
consumo de massa, são o rádio, a televisão e a imprensa escrita, 
principalmente jornais e revistas. O veículo de maior impacto 
no mercado equatoriano é a televisão. Para escolher um meio, 
devem-se	 levar	 em	 consideração	 as	 preferências	 e	 diferenças,	
principalmente entre as populações da Serra e da Costa, bem 
como	as	características	demográficas,	psicológicas	e	de	posição	
econômica da população de cada região ou cidade.

Os canais de televisão mais representativos são: Ecuavisa, 
Teleamazonas, RTS, Telecentro, Gamavisión e Telerama. Os 
jornais de maior circulação são: El Universo e El Expreso, de 
Guayaquil, El Comercio, Hoy e Últimas Noticias, de Quito, e El 
Mercúrio, de Cuenca.  As revistas mais destacadas são Vistazo, 
Vanguardia, Ekos, Gestión, Cosas, Estádio e Diners.  A maioria 
das rádios costuma tem presença apenas local. Vale destacar a 
força	de	meios	não-tradicionais	de	publicidade	ou	BTL,	e	novos	
meios de comunicação, como email, SMS e MMS para publicidade 
direta.   

2.4. Consultores de marketing

O Equador possui uma ampla gama de consultores 
em mercados, bem como especialistas em comércio exterior. 
Há empresas de consultoria, internacionais e nacionais, com 
reconhecimento global e que oferecem serviços adaptados às 
características e necessidades do cliente, desde assessoria em 
questões pontuais, até o desenvolvimento de planos estratégicos 
de marketing, passando pela elaboração de pesquisas de mercado. 
Além disso, fornecem informação, avaliam a concorrência e 
medem o desempenho comercial. A relação das consultorias mais 
importantes está no Anexo II (Endereços).

3. Práticas Comerciais

3.1. Negociações e contratos

A língua utilizada no relacionamento comercial entre 
Equador e Brasil é o espanhol. Geralmente, as comunicações 
entre	empresas	são	feitas	via	e-mail	e,	com	menor	frequência,	
por Fax: Os compromissos assumidos por essas vias se resumem, 
em muitos casos, à consulta ou pedido de oferta por parte do 
importador potencial. A resposta poderá indicar as condições 
de venda do comerciante interessado em exportar, assumindo, 
então, um compromisso de negócio.

As transações comerciais envolvem a realização de 
contratos	formais,	firmados	após	da	troca	de	correspondências,	
visando a fechar um acordo de agenciamento, de representação 
ou	de	execução	de	negócio	específico.	

Os importadores equatorianos preferem cotações CIF 
(custo, seguro e frete) apresentados em dólares estadunidenses, 
com destinação aos portos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas 
ou Puerto Bolívar, dependendo da existência de frequência de 
transporte. Também é possível utilizar a via aérea, com destino 
a Quito ou Guayaquil. No que diz respeito às condições de 
pagamento, as transações bancárias e as ordens de pagamento à 
vista ou a prazo são as formas mais comuns.

O cumprimento de prazos de entrega constitui importante 
fator para o sucesso de negócios com os agentes econômicos 
equatorianos. Da mesma forma, é apreciada a rápida resposta à 
correspondência e o cumprimento estrito dos contratos. 

De modo geral, as relações comerciais entre empresas 
equatorianas	e	brasileiras	baseiam-se	no	interesse	em	desenvolver	
fluxos	constantes	e	rentáveis	de	trocas.

3.2. Designação de agentes

O agente é um dos intermediários mais comuns no 
mercado de exportação, um representante comercial dedicado 
à venda de produtos de uma empresa no mercado internacional. 
Portanto,	as	condições	dessa	representação	ficam	fixadas	em	um	



Como Exportar

Equador

48

Sumário

ES
TR

U
TU

R
A

 D
E 

C
O

M
ER

C
IA

LI
Z

A
Ç

Ã
O

contrato entre a empresa e o agente de vendas. 

O agente não assume a propriedade dos produtos ou 
responsabilidade alguma perante o comprador. São representantes 
da empresa no mercado escolhido. São remunerados pelo seu 
trabalho, mediante comissão sobre o valor das vendas, que oscila 
entre 5% e 10% sobre a venda.

No Anexo V, item 15, consta um Modelo de “Contrato de 
Agente ou Representante Comercial”; para conseguir um agente 
ou representante comercial é aconselhável consultar o Serviço de 
Receitas Internas (SRI).

 
3.3. Abertura de escritórios de representação 

comercial

Estabelecer um escritório de representação comercial é 
uma	 ferramenta	 eficaz	 para	 implantar	 uma	 empresa	 ou	 abrir	
novos mercados. Os escritórios de representação comercial 
permitem manter total controle do investimento e de todas as 
políticas empresariais.

A legislação equatoriana oferece ao investidor estrangeiro 
diversas possibilidades para se estabelecer:

•	Constituindo	uma	nova	pessoa	jurídica;
•	Domiciliando	a	empresa	do	país	estrangeiro;
•	Operando	mediante	sucursais	de	empresas	estrangeiras;
•	Mediante	contratos	de	associação.

As transferências de capital, para serem consideradas 
como	investimentos,	devem	ser:	recursos	financeiros	em	moeda	
livremente conversível; bens físicos tangíveis, como plantas 
industriais, máquinas novas ou recondicionadas, equipamentos 
novos	ou	recondicionados,	peças	de	reposição	e	partes,	matérias-
primas e produtos intermediários; e contribuições tecnológicas 
intangíveis, como marcas, modelos industriais, assistência 
técnica e conhecimentos técnicos patenteados e que podem 
se	 apresentar	 em	 diversas	 formas	 e	 apoiar-se	 em	 contratos	

devidamente registrados.

Os investimentos estrangeiros que venham a se realizar no 
Equador poderão assumir uma das diversas formas ou tipos de 
empresas	definidos	na	Lei	de	Companhias,	tais	como:	

•	Companhia	de	responsabilidade	limitada;	
•	Companhia	anônima;	e	
•	Companhia	de	economia	mista.	

Instruções da Superintendência de Companhias para a 
constituição de empresas estão disponíveis em: www.supercias.
gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/
instructivo_soc.pdf 

O tempo de tramitação e o custo constam na seguinte 
tabela:

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS: TEMPO DE TRAMITAÇÃO E 
CUSTOS DE CONSTITUIÇÃO 

Procedimentos Tempo de 
Tramitação

Custo em 
US$
Valores 
Referenciais

Aprovação de constituição 1 semana útil 500,00*

Publicação de extrato 
(valor mínimo)

2 dias 75,60

Certificação	municipal 1 dia -

Inscrição na câmara ou 
associação de classe

1 dia 50,00

Registro mercantil 4 horas 61,82**

Cartório: notação marginal 1 dia 11,20

SRI: obtenção de RUC 1 hora -

TOTAL	APROXIMADO 10 a 11 dias úteis 684,02
*Custos de cartório e honorários advocatícios.
**Cálculo para um capital de US$ 50.000.
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Nota Geral: os prazos de tramitação correspondem ao 
Balcão Único Empresarial, que opera na C.C.Q. Além da obtenção 
do RUC no SRI, os passos mencionados serão dados por meio da 
VUE.

Fonte: Superintendência de Empresas e instituições 
competentes em cada caso.

		 Por	meio	de	uma	última	modificação,	 foram	criadas	as	
Empresas Unipessoais de Responsabilidade Limitada, constituídas 
por uma pessoa física. As operações ou negócios no país são 
regulamentados pela Lei de Companhias, o Código de Comércio, 
os convênios das partes e pelas disposições do Código Civil.

3.4. Seguros de Embarque

A Lei Orgânica de Aduanas exige apólice de seguro como 
documento obrigatório a ser apresentado conjuntamente com 
a declaração alfandegária. Na importação, a declaração se 
apresenta na Alfândega de destinação, a partir de sete dias antes 
até quinze dias úteis seguintes à chegada das mercadorias à 
região primária aduaneira. Depois de compilada a documentação, 
e antes da transmissão eletrônica da mesma no Sistema Interativo 
de Comércio Exterior (Sise), da Alfândega. Os documentos 
são	 encaminhados	 fisicamente	 pelo	 Distrito	 de	 chegada	 da	
mercadoria, para o trâmite de internação. Para mercadorias sob 
os Regimes Particulares ou de Exceção, como é o caso de Tráfego 
Postal Internacional e correios expressos, o valor do seguro é de 
2% do valor total do FOB da mercadoria e do frete.

As empresas Colonial, Equinoccial, AIG Metropolitana, 
Bolívar, Interoceánica e Aseguradora del Sur lideram o segmento 
de seguros. As empresas asseguradoras são regidas pela Lei 
Geral de Seguros e seu regulamento geral. Caso não existam 
empresas de seguros estabelecidas no Equador em condições de 
assumir um risco determinado, o interessado poderá contratar 
um seguro com uma empresa domiciliada no exterior, mediante 
prévia autorização da Superintendência de Bancos e Seguros. 
Os prêmios de seguros estão sujeitos a uma contribuição para a 

Superintendência de Bancos e Seguros, equivalente a 3,5% do 
seu valor.

3.5. Supervisão de embarque

A Lei Orgânica de Alfândegas e seu Regimento facultam 
a participação do agente de Alfândega, pessoa física ou jurídica 
que, com autorização da Corporação Aduaneira, supervisiona a 
chegada e faz a gestão da liberação das mercadorias importadas 
ou exportadas. O agente de alfândega representa o importador. 
Portanto, é responsável solidário da obrigação tributária. Os 
agentes de aduanas, por sua especialização, são as pessoas 
idôneas para oferecer assessoria sobre trâmites para importação 
e exportação. 

3.6. Financiamento das importações

As	 importações	 podem	 ser	 financiadas	 pelo	 sistema	
bancário privado. É uma prática comum que os bancos emprestem 
dinheiro para empresas com pelo menos dois anos de atividade e 
de cumprimento de obrigações com o governo. Para empréstimos 
de até US$ 20.000, o banco exige um avalista. Para montantes 
maiores é requerida garantia hipotecária. 

3.7. Litígios e arbitragem comercial

No caso de existirem contratos formalizados, eles deverão 
ser elaborados com base na legislação equatoriana. Para a 
solução de litígios, as partes podem acordar uma instância que 
poderia ser a justiça comum ou fóruns de arbitragem. Existem 
centros de conciliação e arbitragem comercial nas Câmaras de 
Comércio de Quito e Guayaquil

Caso	 os	 contratos	 não	 definam	 o	 domicílio,	 o	 litígio	 ou	
arbitragem será feito no local da assinatura do contrato.
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VII – RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS

1. Práticas comerciais comuns

No caso de produtos tais como máquinas ou serviços a clientes corporativos, a melhor opção é o marketing direto do produto 
em feiras e exposições especializadas. Da mesma forma, caso se pretenda introduzir produtos novos por meio de canais já existentes 
no Equador, seria interessante fazer parcerias publicitárias, para fortalecer e garantir o produto dentro desses canais.

É	recomendável	fazer	uma	análise	do	produto,	no	que	tange	à	demanda	e	às	necessidade	dos	segmentos	definidos,	bem	como	
da forma e lugares de distribuição, para realizar uma promoção adequada dentro do país.
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ANEXOS

I – QUADROS ESTATÍSTICOS

1. Distribuição da população, por faixa etária e sexo

Tabela nº 1
População do Equador por grupos de idade e sexo

Faixas etárias Ano 2000 Ano 2009 (e)
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Total 12.646.095 6.350.427 6.295.668 14.005.449 7.017.839 6.987.610

0-4 1.466.506 746.971 719.535 1.431.904 731.055 700.849

5-9 1.432.473 728.462 704.011 1.439.908 734.095 705.813

10-14 1.378.904 700.363 678.541 1.433.856 730.541 703.315

15-19 1.334.131 676.660 657.471 1.365.207 693.723 671.484

20-24 1.236.664 625.955 610.709 1.289.140 652.081 637.059

25-29 1.098.632 554.605 544.027 1.171.812 589.249 582.563

30-34 962.132 484.156 477.976 1.046.039 523.296 522.743

35-39 819.265 410.780 408.455 933.724 465.327 468.397

40-44 688.823 343.854 344.969 828.714 411.558 417.156

45-49 580.471 288.125 292.346 713.368 353.306 360.062

50-54 427.774 211.359 216.415 609.201 300.377 308.824

55-59 344.211 168.877 175.454 506.872 248.614 258.258

60-64 281.899 136.945 144.954 370.066 180.411 189.655

65-69 221.035 105.878 115.157 295.531 142.059 153.472

70-74 163.524 76.625 86.899 232.861 109.964 122.897

75-79 109.740 49.618 60.122 170.927 79.060 91.867

80 ou + 99.911 41.314 58.597 166.319 73.123 93.196
Fontes:	Inec	-	Censo	2001;	Senplades	(2009);	Elaboração:	Concex.
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2. Organograma do Gabinete Presidencial

Quadro N° 2

Organograma do Gabinete Presidencial
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 3. Formação do PIB, por setores econômicos

Tabela nº 3
Formação do PIB por setores econômicos (em milhares de dólares)

Setores de atividade Anos

2005 (sd) % 2006 (sd) % 2007 (p) % 2008 (p*) % 2009 (p*) %

Agricultura, pecuária, 
caça, silvicultura e 
pesca

2.473.377 6,7 2.797.714 6,7 3.039.811 6,7 3.478.163 6,4 3.524.773 6,8

Exploração de minas 
e pedreiras, inclusive 
petróleo

5.388.669 14,6 6.990.908 16,8 7.556.541 16,6 9.979.828 18,4 6.254.229 12,0

Indústria 
manufatureira, 
exclusive	refino	de	
petróleo

3.295.962 8,9 3.697.641 8,9 4.081.430 9,0 5.003.983 9,2 4.792.863 9,2

Fabricação de produtos 
do	refino	de	petróleo

791.264 2,1 738.398 1,8 1.132.676 2,5 1.262.424 2,3 1.157.705 2,2

Abastecimento de água 
e eletricidade

541.106 1,5 538.496 1,3 610.907 1,3 666.947 1,2 547.495 1,1

Construção e obras 
públicas

3.099.723 8,4 3.822.000 9,2 4.162.006 9,1 5.344.205 9,9 5.498.198 10,6

Comércio de atacado e 
de varejo

4.418.446 12,0 4.829.319 11,6 5.333.046 11,7 6.359.470 11,7 5.925.287 11,4

Transporte e 
armazenamento

2.861.705 7,7 3.039.363 7,3 3.106.832 6,8 3.306.757 6,1 3.456.176 6,6

Intermediação 
financeira

895.357 2,4 1.086.617 2,6 1.121.868 2,5 1.290.493 2,4 1.361.883 2,6

Outros serviços (1) 10.118.180 27,4 11.186.777 26,8 12.232.997 26,9 13.827.882 25,5 14.684.918 28,2

Serviços de 
intermediação 
financeira	(2)

-783.616 -2,1 -1.005.368 -2,4 -1.147.967 -2,5 -1.316.707 -2,4 -1.381.844 -2,7
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Administração pública e 
defesa

1.945.857 5,3 2.147.631 5,1 2.396.406 5,3 2.773.194 5,1 3.002.658 5,8

Imóveis privados com 
serviço doméstico

48.163 0,1 53.680 0,1 60.804 0,1 61.119 0,1 65.085 0,1

Outros elementos do 
PIB

1.848.191 5,0 1.781.833 4,3 1.816.206 4,0 2.170.765 4,0 3.132.436 6,0

Totais 36.942.384 100 41.705.009 100 45.503.563 100 54.208.523 100 52.021.862 100
(sd)	semidefinitivo;	(p)	provisório;	(p)	provisório,	calculado	através	da	somatória	de	Contas	Nacionais	Trimestrais.
(1) Inclui: hotéis, bares e restaurantes; comunicações; aluguel de moradia; serviços a empresas e a particulares; educação e saúde;
(2)	No	caso	dos	valores	agregados	negativos,	na	taxa	de	variação	anual,	muda-se	o	sinal,	já	que	o	valor	mais	alto	(negativo),	indica	decréscimo.
Fonte: Boletim 1889 do Banco Central do Equador
Elaboração: Concex

4. Balanço de Pagamentos do Equador

Quadro N° 4
BALANÇO DE PAGAMENTOS

(em milhões de US$)

Conceito
ANOS

2005 2006 2007 2008 2009
Conta Corrente 322,00 1.618,00 1.650,00 1.120,00 (310,70)

Balança Comercial 759,00 1.768,00 1.823,00 1.371,00 75,20

Exportações 10.468,00 13.176,00 14.870,00 19.147,00 14.344,00

Importações (9.709,00) (11.408,00) (13.047,00) (17.776,00) (14.269,00)

Balança de Serviços (1.130,00) (1.305,00) (1.372,00) (1.641,00) (1.390,00)

Renda (1.942,00) (1.950,00) (2.047,00) (1.598,00) (1.439,00)

Transferências Correntes 2.635,00 3.104,00 3.246,00 2.989,00 2.443,00

Conta de Capital (102,00) (1.962,00) (139,00) (281,00) (2.569,00)

Erros e Omissões 446,00 214,00 125,00 108,00 193,00

Balança de Pagtos. Global 666,00 (131,00) (1.387,00) (934,00) (2.647,00)
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Tabela N° 5
Equador: importações por principais áreas econômicas

(em milhões de US$)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Total geral 10.286,8 100 12.113,6 100 13.893,4 100 18.215,6 100 15.093,1 100

América 6.853,7 66,6 8.136,5 67,2 9.305,4 67,0 12.186 66,9 10.110,4 67,0

Estados Unidos (1) 2.031,9 19,8 2.738,8 22,3 2.868,6 20,6 3.554,7 19,5 3.863,5 25,6

Mercado Comum 
Centro-Americano

100,7 1,0 58,9 0,5 37,0 0,3 53,4 0,3 40,8 0,3

Associação 
Latinoamericana 
de Integração

4.047,0 39,3 4.549,0 37,6 5.479,8 39,4 7.681,4 42,2 5.525,8 36,6

Argentina 345,9 3,4 415,7 3,4 439,9 3,2 601,2 3,3 495,3 3,3

Brasil 685,2 6,7 884,0 7,3 743,3 5,4 894,3 4,9 673,5 4,5

Chile 409,9 4,0 490,5 4,0 510,2 3,7 582,6 3,2 498,8 3,3

México 303,0 2,9 357,7 3,0 405,0 2,9 858,1 3,8 582,4 3,7

Outros países 70,2 0,7 71,4 0,6 94,9 0,7 49,3 0,3 54,1 0,4

Comunidade 
Andina

2.232,8 21,7 2.329,7 19,2 3.286,5 23,7 4.897,9 26,9 3.239,0 21,5

Bolívia 2,6 0,0 5,6 0,0 9,6 0,1 18,4 0,1 12,2 0,1

Colômbia 1.397,0 13,6 1.546,5 12,8 1522,2 11,0 1.791,4 9,8 1.537,9 10,2

Peru 382,5 3,7 347,3 2,9 438,6 3,2 562,4 3,1 668,9 4,4

Venezuela 450,7 4,4 430,3 3,6 1.316,2 9,5 2.525,7 13,9 1.020,1 6,8

Restante da 
América

673,7 6,5 789,8 6,5 920,0 6,6 897,1 4,9 680,4 4,5
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Europa 1.227,3 12,4 1.485,5 12,3 1.440,1 10,4 1.848,2 10,1 1.724,2 11,4

União Europeia 1.068,9 10,4 1.210,4 10,0 1.240,3 8,9 1.576,6 8,7 1.545,3 10,2

Bélgica e 
Luxemburgo

104,8 1,0 105,1 0,9 99,0 0,7 205,5 1,1 194,2 1,3

França 63,6 0,6 70,1 0,6 77,1 0,6 89,8 0,5 98,6 0,7

Holanda 178,3 1,7 237,9 2,0 172,9 1,2 141,4 0,8 156,3 1,0

Itália 115,9 1,1 170,7 1,4 161,7 1,2 201,7 1,1 217,8 1,4

Reino Unido 69,8 0,7 67,1 0,6 69,4 0,5 73,1 0,4 111,2 0,7

Alemanha 232,2 2,3 237,3 2,0 288,4 2,1 375,7 2,1 384,1 2,5

Espanha 139,9 1,4 146,9 1,2 178,8 1,3 222,3 1,2 167,8 1,1

Outros países 164,3 1,6 175,3 1,4 193,1 1,4 267,0 1,5 215,3 1,4

Associação 
Europeia de Livre 
Comércio

60,1 0,6 63,3 0,5 72,5 0,5 82,2 0,5 89,7 0,6

148,2 1,4 211,7 1,7 127,3 0,9 189,4 1,0 89,1 0,6

Restante da Europa 2.037,3 19,8 2.349,9 19,4 2.906,5 20,9 3.869,8 21,2 2.947,6 19,5

Ásia 2.037,3 19,8 2.349,9 19,4 2.906,5 20,9 3.869,8 21,2 2.947,6 19,5

Taiwan 150,8 1,5 108,4 0,9 113,5 0,8 139,2 0,8 122,9 0,8

Japão 359,9 3,5 457,0 3,8 542,7 3,9 681,3 3,7 560,1 3,7

Outros países 1.526,7 14,8 1.784,5 14,7 2.250,3 16,2 3.049,3 16,7 2.264,5 15,0

África 110,4 1,1 132,9 1,1 210,9 1,5 150,4 0,8 134,9 0,9

Oceania 7,4 0,1 7,3 0,1 12,8 0,1 26,9 0,1 18,0 0,1

Outros países NEP 0,7 0,0 1,5 0,0 17,6 0,1 133,8 0,7 157,9 1,0
(1) Inclui Porto Rico
Fonte: Documento Aduaneiro Único
Elaboração: Concex
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Tabela nº 6
Exportações por áreas econômicas e países(1)

(em milhões de US$)
 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Total geral 10.100,0 100 12.728,2 100 14.321,2 100 18.510,7 100 13.762,2 100

América 8.247,9 81,7 10.363,8 81,4 11.518,5 80,4 15.067,8 81,4 10.480,0 76,2

Estados Unidos (2) 5.050,1 50,0 6.825,2 53,6 6.169,4 43,1 8.379,6 45,3 4.605,3 33,5

Mercado Comum 
Centro-Americano

325,9 3,2 342,0 2,7 531,0 3,7 743,6 4,0 512,9 3,7

Associação 
Latinoamericana de 
Integração (3)

2.041,3 20,2 2.776,9 21,8 3.731,7 26,1 4.945,6 26,7 3.274,9 23,8

Argentina 42,9 0,4 44,2 0,3 76,4 0,5 91,4 0,5 98,9 0,7

Brasil 91,2 0,9 26,5 0,2 41,0 0,3 45,2 0,2 39,6 0,3

Chile 305,2 3,0 554,4 4,4 664,5 4,6 1.503,4 8,1 897,8 6,5

México 61,7 0,6 58,4 0,5 83,9 0,6 87,5 0,5 69,4 0,5

Outros países 4,0 0,0 10,7 0,1 16,2 0,1 20,6 0,1 8,1 0,1

Comunidade 
Andina

1.536,3 15,2 2.082,8 16,4 2.849,7 19,9 3.197,6 17,3 2.150,9 15,6

Bolívia 9,4 0,1 9,3 0,1 13,4 0,1 21,6 0,1 10,4 0,1

Colômbia 511,0 5,1 715,3 5,6 739,6 5,2 775,3 4,2 673,1 4,9

Peru 876,1 8,7 1.039,4 8,2 1.505,1 10,5 1.702,4 9,2 932,1 6,8

Venezuela 139,8 1,4 318,9 2,5 591,6 4,1 698,4 3,8 535,3 3,9

Restante da 
América

830,5 8,2 419,7 3,3 1.086,4 7,6 999,0 5,4 2.087,0 15,2
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Europa 1.631,3 16,2 1.879,2 14,8 2.317,7 16,2 2.725,2 14,7 2.812,4 20,4

União Europeia 1.269,7 12,6 1.487,5 11,7 1.812,4 12,7 2.080,0 11,2 2.061,5 15,0

Bélgica e 
Luxemburgo

78,1 0,8 103,1 0,8 170,1 1,2 196,2 1,1 189,1 1,4

França 91,5 0,9 109,0 0,9 138,2 1,0 154,7 0,8 142,4 1,0

Holanda 204,4 2,0 203,7 1,6 261,7 1,8 250,4 1,4 298,6 2,2

Itália 382,2 3,8 426,7 3,4 458,4 3,2 510,3 2,8 575,0 4,2

Reino Unido 73,5 0,7 68,8 0,5 98,6 0,7 153,2 0,8 97,9 0,7

Alemanha 201,4 2,0 223,2 1,8 247,6 1,7 300,0 1,6 323,1 2,3

Espanha 217,7 2,2 296,5 2,3 357,4 2,5 418,4 2,3 316,3 2,3

Outros países 17,0 0,2 56,5 0,4 80,3 0,6 96,8 0,5 119,0 0,9

Associação 
Europeia de Livre 
Comércio

22,6 0,2 28,6 0,2 32,4 0,2 39,4 0,2 51,5 0,4

Restante da Europa 338,9 3,4 363,1 2,9 473,0 3,3 605,7 3,3 708,9 5,2

Ásia 194,7 1,9 445,8 3,5 430,8 3,0 625,6 3,4 336,1 2,4

Taiwan 5,4 0,1 5,7 0,0 15,5 0,1 19,5 0,1 17,6 0,1

Japão 73,1 0,7 122,5 1,0 106,3 0,7 102,1 0,6 108,5 0,8

Outros países 116,2 1,2 317,6 2,5 309,0 2,2 504,0 2,7 210,1 1,5

África 7,9 0,1 6,0 0,0 21,2 0,1 17,6 0,1 16,0 0,1

Oceania 15,5 0,2 30,8 0,2 20,4 0,1 17,2 0,1 21,7 0,2

Outros países NEP 2,7 0,0 2,7 0,0 12,6 0,1 57,3 0,3 95,9 0,7
(1)	As	cifra	de	2000	até	2006	são	definitivas,	2007	e	2008	provisórias;	seu	reprocessamento	se	realiza	de	acordo	com	a	recepção	de	documentos	fonte	das	ope-
rações de comércio exterior. As importações excluem ajustes da Balança de Pagamentos. Seu reprocessamento se realiza conforme a recepção dos documentos 
relativos às operações de comércio exterior.
(2) Inclui Porto Rico. (3) Inclui Comunidade Andina
Fonte: Exportações – Formulário Único de Exportação e Documento Aduaneiro Único.
Importações – Documento Aduaneiro Único
Elaboração: Concex
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Tabela nº 7
Equador: importações por uso ou destino econômico(1)

(em milhares de US$)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Total de 
Importações

10.286.884 100 12.113.560 100 13.893.462 100 18.685.546 100 15.093.163 100

Bens de consumo 2.511.641 24,4 2.763.979 22,8 3.099.181 22,3 4.113.632 22,0 3.240.134 21,5

Não-duráveis 1.433.789 13,9 1.589.578 13,1 1.904.103 13,7 2.498.743 13,4 1.984.923 13,2

Duráveis 1.077.852 10,5 1.174.401 9,7 1.195.078 8,6 1.614.889 8,6 1.255.211 8,3

Combustíveis e 
lubrificantes	(2)

1.814.605 17,6 2.541.334 21,0 2.765.289 19,9 3.391.624 18,2 2.639.419 17,5

Matérias-primas 3.241.816 31,5 3.804.389 31,4 4.514.037 32,5 6.397.490 34,2 5.021.131 33,3

Agrícolas 401.107 3,9 433.067 3,6 580.098 4,2 886.770 4,7 670.209 4,4

Industriais 2.540.026 24,7 2.993.538 24,7 3.514.611 25,3 4.988.240 26,7 3.803.673 25,2

Materiais de 
construção

300.683 2,9 377.785 3,1 419.328 3,0 522.480 2,8 547.249 3,6

Bens de capital 2.713.118 26,4 3.002.127 24,8 3.511.785 25,3 4.767.665 25,5 4.120.143 27,3

Agrícolas 44.945 0,4 46.686 0,4 55.700 0,4 92.932 0,5 95.774 0,6

Industriais 1.719.991 16,7 1.810.799 14,9 2.139.094 15,4 2.991.192 16,0 2.740.348 18,2

Equipamentos de 
transporte

948.183 9,2 1.144.642 9,4 1.316.991 9,5 1.683.541 9,0 1.284.022 8,5

Diversos 5.704 0,1 1.731 0,0 3.169 0,02 15.135 0,1 72.337 0,5
(1)	As	cifras	de	2001	até	2006	são	definitivas,	as	de	2007	e	2008	são	provisórias;	seu	reprocessamento	se	realiza	conforme	a	recepção	dos	documentos	de	origem	
das operações de comércio exterior.
(2) No ano de 2007, se registram as importações de derivados efetuadas pela Petroequador, de acordo com informação da Gerência de Comércio Internacional da 
empresa.
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex
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Tabela nº 8
Equador: Exportações por produto principal

(em milhares de US$ FOB)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Total das exportações 10.100.031 100 12.728.243 100 14.321.316 100 18.510.598 100 13.762.276 100

Total – produtos 
primários

7.852.539 77,7 9.829.484 77,2 10.637.660 74,3 14.262.180 77,0 10.459.303 76,0

Petróleo cru 5.396.840 53,4 6.934.010 54,5 7.428.356 51,9 10.568.327 57,1 6.284.100 45,7

Banana e banana da 
terra

1.084.394 10,7 1.213.489 9,5 1.302.549 9,1 1.639.400 8,9 1.994.915 14,5

Café 25.480 0,3 31.725 0,2 25.799 0,2 21.567 0,1 46.234 0,3

Camarão 457.539 4,5 588.160 4,6 612.887 4,3 674.886 3,6 650.886 4,7

Cacau 118.150 1,2 143.288 1,1 197.283 1,4 201.566 1,1 325.090 2,4

Abacá 7.765 0,1 7.921 0,1 9.192 0,1 14.378 0,1 12.888 0,1

Madeira 53.680 0,5 64.805 0,5 92.994 0,6 108.054 0,6 96.805 0,7

Atum 65.600 0,6 66.286 0,5 73.007 0,5 73.786 0,4 86.757 0,6

Pescado 49.375 0,5 61.729 0,5 95.989 0,7 112.666 0,6 143.290 1,0

Flores naturais 397.907 3,9 435.842 3,4 469.424 3,3 565.662 3,1 545.801 4,0

Outros 195.810 1,9 282.228 2,2 330.180 2,3 281.888 1,5 272.537 2,0

Total – produtos 
industrializados

2.247.482 22,3 2.898.759 22,8 3.683.656 25,7 4.248.418 23,0 3.303.994 24,0

Derivados de petróleo 473.010 4,7 610.500 4,8 900.210 6,3 1.104.515 6,0 680.495 4,9

Café processado 66.769 0,7 67.698 0,5 97.502 0,7 107.256 0,6 92.950 0,7

Cacau processado 57.976 0,6 27.799 0,2 42.079 0,3 60.615 0,3 57.042 0,4

Farinha de pescado 22.052 0,2 39.943 0,3 61.059 0,4 57.268 0,3 74.056 0,5

Outros processados 
de frutos do mar

497.783 4,9 575.068 4,5 686.369 4,8 832.963 4,5 647.311 4,7

Químicos e fármacos 77.599 0,8 129.081 1,0 115.844 0,8 115.161 0,6 117.997 0,9
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Manufaturas de 
metais

351.671 3,5 592.720 4,7 686.410 4,8 728.869 3,9 524.641 3,8

Chapéus 4.173 0,0 4.861 0,0 4.637 0,0 4.832 0,0 6.890 0,1

Têxteis 75.757 0,8 73.593 0,6 83.702 0,6 128.950 0,7 161.253 1,2

Outros 620.702 6,1 777.495 6,1 1.005.844 7,0 1.107989 6,0 940.359 6,8
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex
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Tabela nº 9
Equador: exportações ao Brasil

(milhares de US$)

GRUPOS DE PRODUTOS ANO
2005 2006 2007 2008 2009

Produtos minerais 68.936,1 0,6 0,8 0,1 -

Produtos das indústrias alimentícias, bebidas, líquidos, 
alcoólicos e vinagre, tabaco e sucedâneos do tabaco 
elaborados

8.082,1 12.904,2 13.647,1 23.961,0 22.876,5

Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas 6.073,2 6.270,9 3.009,6 2.026,5 2.343,1

Plásticos e suas manufaturas; borracha e suas manufaturas 2.854,5 2.650,4 8.411,6 5.567,3 1.680,6

Gorduras e óleos animais ou vegetais; seus produtos 
derivados; gorduras alimentícias processadas; ceras de 
origem animal ou vegetal

2.760,0 43,3 170,2 10,5 164,0

Matérias têxteis e suas manufaturas 758,9 1.409,5 175,3 404,4 2.221,3

Animais vivos e produtos do reino animal 598,0 702,7 564,0 97,0 943,1

Máquinas e aparelhos, materiais elétricos e suas partes, 
aparelhos de gravação ou reprodução de som

485,5 811,5 11.266,7 6.802,6 1.265,3

Metais comuns e manufaturas destes metais 301,0 827,3 1.492,6 1.892,2 3.342,5

Sapato;	chapéu	e	demais	artigos	de	chapelaria,	guarda-
chuvas, sombrinhas, bengalas, chicotes, arreios e suas 
partes,	plumas	preparadas	e	artigos	de	penas;	flores	
artificiais,	manufaturas	de	cabelo.

140,4 124,0 145,9 233,6 298,7

Material de transporte 77,4 439,5 108,7 61,0 63,9

Instrumentos	e	aparelhos	de	óptica,	fotografia	e	
cinematografia,	de	medida,	controle	ou	precisão;	
instrumentos	e	aparelhos	medico-cirúrgicos;	aparelhos	de	
relojoaria; instrumentos musicais; partes e acessórios destes 
instrumentos e aparelhos

59,8 111,9 143,0 196,9 568,7

Mercadorias e produtos diversos 26,3 41,0 122,8 32,2 92,6

Produtos do reino vegetal 19,3 90,9 197,4 84,8 278,9
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Madeira, carvão vegetal e manufaturas de madeira; cortiça e 
suas manufaturas; trançados e cestaria

5,7 25,9 1.365,2 3.832,0 2.125,5

Pérolas	finas	(naturais)	ou	cultivadas,	pedras	preciosas	
ou semipreciosas, metais preciosos, chapados de material 
precioso (placa) e manufaturas destes materiais; bijuterias; 
moedas

1,9 0,8 -	 0,0 -

Manufatura de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou 
materiais análogos; produtos cerâmicos; vidro e suas 
manufaturas

1,6 53,9 2,5 0,2 1.287,9

Peles, couros, artefatos de couro e manufaturas desses 
materiais; artigos de selaria; artigos de viagem, sacolas, 
bolsas, carteiras e assemelhados; manufaturas de tripa

0,7 - - 0,2 0,0

Pasta	de	madeira	ou	de	demais	materiais	fibrosos	
celulósicos; papel ou cartão para reciclar (resíduos e sobras); 
papel ou papelão e suas aplicações

0,6 0,1 3,2 3,1 4,3

Mercadorias com tratamento especial - - - 2,4 5,6

TOTAL 91.183,0 26.508,7 41.026,8 45.207,8 39.562,3
Fonte: Banco Central do Equador
Elaboração: Concex
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Tabela nº 10
Equador: Importações procedentes do Brasil, por grupos de produtos – 2005-2009

(milhares de US$ CIF)

Grupos de produtos Ano
2005 2006 2007 2008 2009

Material de transporte 190.823,01 259.843,87 127.080,23 97.519,42 63.866,26

Máquinas e aparelhos, materiais elétricos e suas peças, 
aparelhos de gravação ou reprodução de som; aparelhos de 
gravação ou reprodução de imagem e som na televisão, e as 
peças e acessórios desses aparelhos

147.165,90 210.039,52 153.923,90 367.257,06 220.744,54

Metais comuns e manufaturas destes metais 127.019,48 159.567,37 184.578,72 128.533,65 118.874,43

Produtos das indústrias químicas ou de indústrias conexas 54.824,99 63.461,98 72.064,0 78.994,30 68.398,63

Plástico e suas manufaturas; borracha e suas manufaturas 49.534,52 66.579,63 64.096,64 59.091,62 80.575,19

Pastas	de	madeira	ou	dos	demais	materiais	fibrosos	
celulósicos; papel ou papelão para reciclar (resíduos e 
sobras); papel ou papelão e suas aplicações

32.297,12 34.797,82 40.269,26 45.653,50 30.152,23

Manufaturas de pedra, gesso, cimento, amianto, mica 
ou material análogo; produtos cerâmicos; vidro e suas 
manufaturas

17.932,90 15.710,64 17.071,54 13.237,41 12.374,24

Sapatos,	chapéus	e	demais	acessórios,	guarda-chuvas,	
sombrinhas, bengalas, chicotes, arreios e suas peças, penas 
preparadas	e	artigos	de	penas,	flores	artificiais;	manufaturas	
de cabelo

15.167,28 14.064,41 16.899,30 17.432,90 5.763,58

Mercadorias e produtos diversos 13.324,28 12.647,84 11.725,59 9.352,35 6.727,46

Produtos das indústrias alimentícias; bebidas, líquidos 
alcoólicos e vinagre; tabaco e rapé

13.099,59 16.604,63 18.160,90 19.177,98 13.911,58

Instrumentos	e	aparelhos	ópticos,	fotografia	e	
cinematografia,	de	medida,	controle	ou	precisão,	
instrumentos	e	aparelhos	médico-cirúrgicos;	aparelhos	de	
relojoaria; instrumentos musicais; peças e acessórios desses 
instrumentos ou aparelhos

8.117,87 11.309,58 11.185,63 14.450,03 12.313,48

Têxteis e suas manufaturas 6.774,50 8.695,43 12.428,27 13.092,90 14.546,50

Produtos vegetais 2.802,90 3.465,35 3.914,44 13.718,16 11.391,43
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Animais vivos e produtos animais 1.507,51 2.442,15 4.578,94 5.662,49 5.412,57

Produtos minerais 1.378,26 2.032,38 1.746,74 5.810,65 5.224,29

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos deles 
derivados; Gorduras alimentícias elaboradas; ceras de 
origem animal ou vegetal

1.091,04 507,00 416,44 2.096,29 866,44

Armas, munições e suas peças e acessórios 806,34 813,74 1.074,78 718,33 -

Pérolas	finas	(naturais)	ou	cultivadas,	pedras	preciosas	
ou semipreciosas, metais preciosos, chapados de material 
precioso (placa) e manufaturas desses materiais; bijuteria; 
moedas

788,08 811,88 1.383,45 1.607,99 712,77

Madeira, carvão vegetal e manufaturas de madeira; cortiça e 
suas manufaturas; trançados e cestaria

615,61 417,09 456,81 414,98 727,28

Peles, couros, artefatos de couro e manufaturas desses 
materiais; artigos de selaria; artigos de viagem, sacolas, 
bolsas, carteiras e assemelhados; manufaturas de tripa

118,53 157,65 288,35 426,92 455,43

Objetos de arte ou coleção e antiguidades 3,39 1,21 0,12 0,25 0,25

Mercadorias com tratamento especial - - - 42,66 429,60

TOTAIS 685.193,10 883.971,17 743.344,08 894.291,84 673.468,18
Fonte: Banco Central do Equador.
Elaboração: Concex
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II. ENDEREÇOS

1. Organismos oficiais do Brasil

1.1. No Equador

•	Embaixada	do	Brasil	no	Equador
Avs. Amazonas y Colón, Edif. España, piso 10
Telefone: (593 2) 2563 141
Fax: (593 2) 2504 468
E-mail:	ebrasil@embajadadelbrasil.org.ec
www.embajadadelbrasil.org.ec
Quito

•	Setor	de	Promoção	Comercial
Avs. Amazonas y Colón, Edif. España, piso 9
Telefone: (593 2) 2563 111
Fax: (593 2) 222 1972
E-mail:	secom@embajadadelbrasil.org.ec
www.embajadadelbrasil.org.ec
Quito

•	Consulado	Honorário	do	Brasil	em	Guayaquil
Av. Juan Tanca Marengo, km 1 ½ 
Centro Comercial Dicentro (em Eurogres)                              
Telefone: (593 4) 227 7065            
E-mail:	alberto@eurogres.com.ec/	
denise@eurogres.com.ec
Guayaquil

•	Consulado	Honorário	do	Brasil	em	Cuenca
Cônsul: Dr. Henry Eljuri
Gil Ramírez Dávalos, 1434 y Turuhuaico
Telefone: (593 7) 408 9054
E-mail:	coordinadora.ofc@motricentro.com.ec
Cuenca

1.2. No Brasil

•	Departamento	Promoção	Comercial	
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H
Anexo I, Sala 534
Brasília – DF.
Telefone: (55 61) 3411 8791 / 92 / 93 / 94 / 98 / 99
Fax: (55 61) 3411 8790 / 6735
E-mail:	dpr@itamaraty.gov.br
www.braziltradenet.gov.br

•	Departamento	de	Operações	de	Comércio	Exterior	-	
DECEX
Praça	Pio	X,	54,	andar	4,	sala	402	
Rio de Janeiro, RJ.
Telefone:	(55	21)	2126	1011	-	2126	1292
www.desenvolvimento.gov.br

•	Agência	Brasileira	de	Promoção	de	Exportações	e	
Investimentos	-	Apex
Setor	Bancário	Norte-	SBN	Quadra	2	–	Lote	11
CEP 70040 020 Brasília
Telefone: 55 61 3426 0202 
Fax: 55 61 3426 0263 
www.apexbrasil.com.br

2. Organismos Oficiais do Governo Equatoriano

•	Presidencia	de	la	República
Endereço: García Moreno e Chile
www.presidencia.gov.br
Quito

•	Ministerio	de	Coordinación	de	la	Producción,	
Empleo y Competitividad
Endereço:	Av.	Coruña,	E-2558	y	San	Ignacio,
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Edif. Altana plaza, piso 4.
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 323 0441
E-mail:	produccion@mcp.gov.ec
www.mcpc.gov.ec

•	Secretaría	Nacional	de	Planificación	y	Desarrollo	
(SENPLADES)
www.senplades.gov.ec 

•	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Comercio	e	
Integración
Endereço:	Carrión,	10-40	y	Av.	10	de	agosto
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 299 3200 / 299 3284
E-mail:	gabminis@mmrree.gov.ec
www.mmrree.gov.ec

•	Ministerio	de	Industrias	y	Productividad
Endereço: Avs. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 254 6690 / 396 0121
E-mail:	info@mic.gov.ec
www.mic.gov.ec

•	Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería,	Acuacultura	y	Pesca
Endereço: Avs. Eloy Afaro y Amazonas
Telefone: 593 2 396 0100 / 396 0200
Quito	-	Ecuador
E-mail:	webmaster@magap.gov.ec
www.magap.gov.ec

•	Ministerio	de	Coordinación	de	los	Sectores	Estratégicos
Endereço:	Av.	Amazonas,	44-30	y	Av.	Villalengua
Edif. Amazonas, piso 1
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 2260 169 / 2923 323
E-mail:	micse@presidência.gov.ec
www.micse.gov.ec

•	Ministerio	de	Recursos	Naturales	no	Renovables
Endereço:	Av.	Orellana,	N26-220	y	Juan	León	Mera
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 255 0018 / 297 7000
E-mail:	info@minasypetroleos.gov.ec
www.recursosnorenovables.gov.ec

•	Ministerio	de	Energías	Renovables	y	Electricidad
Endereço: Av. Eloy Alfaro y 9 de Octubre, 
Edif. Correos del Ecuador
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 250 9866 / 397 6000
E-mail:	info@mer.gov.ec
www.mer.gov.ec

•	Ministerio	de	Transporte	y	Obras	Públicas
Endereço:	Juan	León	Mera,	N26-220	y	Av.	Orellana
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 256 0290 / 222 6753
E-mail:	comunicacion@mtop.gov.ec
www.mtop.gov.ec

•	Ministerio	de	Telecomunicaciones	y	de	la	Sociedad	
de la Información
Endereço:	Av.	6	de	Diciembre,	N25-75	y	Av.	Colón
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 220 0200
E-mail:	info@mintel.gov.ec
www.mintel.gov.ec

•	Ministerio	de	Coordinación	de	la	Política	Económica
Endereço:	Av.	Amazonas,	nº	34-451	y	Av.	Atahualpa
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 2255 777   / 2255 015

•	Ministerio	de	Finanzas
Endereço: Av. 10 de Agosto, 1616 y Bolivia
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 255 9145   / 250 1947
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E-mail:	mefecuador@mef.gov.ec
www.mef.gov.ec

•	Ministerio	de	Coordinación	de	Desarrollo	Social
Endereço:	Santa	María,	E40-333,	y	Av.	Amazonas
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 2231 750/ 756
www.mcds.gov.ec 

•	Ministerio	de	Salud	
Endereço: Av. República de El Salvador, 950 y Suecia
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 381 4400 / 4458 / 4475
E-mail:	sminsalud1@ec-gov.net
www.msp.gov.ec

•	Ministerio	de	Inclusión	Económica	y	Social
Endereço:	Robles,	E3-	33,	entre	Páez	y	9	de	Octubre
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 254 4136 / 252 9154  / 250 9850
E-mail:	ris@mies.gov.ec
www.mies.gov.ec

•	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda
Endereço: Av. 10 de agosto y Cordero
Telefone: 593 2 223 8060 / 255 5758
E-mail:	despacho@miduvi.gov.ec
www.miduvi.gov.ec
Quito	-	Ecuador

•	Ministerio	del	Ambiente
Endereço: Avs. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP
Telefone: 593 2 256 3429 / 256 3430 / 3423
E-mail:	mma@ambiente.gov.ec													
www.ambiente.gov.ec
Quito	-	Ecuador

•	Ministerio	de	Turismo
Endereço: Av. Eloy Alfaro, 3230 y Carlos Tobar
E-mail:	ministraturismo@turismo.gov.ec
www.turismo.gov.ec
Quito	-	Ecuador

•	Consejo	de	Comercio	Exterior	e	Inversiones	(COMEXI)
Endereço: Avs. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP
Quito	-	Ecuador
Telefone: 593 2 223 9258 
Fax: 593 2 254 3897
E-mail:	info@comexi.gov.ec
www.comexi.gov.ec

•	Corporación	Aduanera	Ecuatoriana)
Guayaquil	-	Gerência	geral
Endereço: Av. 25 de julho Km. 4, vía a puerto marítimo
PBX:	(593-4)	2480640	–	2500111
593 2 223 9258
Fax:	(593-4)	2488894
Call	center	–	Help	desk:	(593-4)	2500101
E-mail:	helpdesk@aduana.gov.ec
Quito	-	Gerencia	Distrital
Endereço: Pasaje Amazonas y Río Arajuno
Telefones:	(593-2)	2444010	-	2444015
Fax:	(593-2)	2444049	-	2448581

•	Instituto	Nacional	de	Higiene	Leopoldo	Izquieta	Pérez
(Para o Registro Sanitário)
Endereço: Julián Coronel y Esmeraldas 
Guayaquil
Telefone: (593 4) 2282 281
E-mail:	lipmt@inh.gov.ec

•	Instituto	Ecuatoriano	de	Normalización	(INEN)
(Normas e regulamentos técnicos)
Endereço: Baquerizo Moreno, E8 29 y Almagro
Telefone: (593 2) 2501 885
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E-mail:	evalenzuela@inen.gov.ec
www.inen.gov.ec
Quito

•	Banco	Central	del	Ecuador
(Informação Estatística Comércio Exterior)
Av.10 de Agosto, la Alameda)
Telefone: (593 2) 226 4529
www.bce.fin.ec			(link	comércio	exterior	–	estatísticas)
Quito

•	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	–INEC.
Endereço:	Juan	Larrea	N15-36	y	José	Riofrío,	
Telefones: 2544326 – 2529858 
Fax: 2509836
Caixa	postal:	17-15	130C,	
E-mail:	planta_central@inec.gov.ec
www.inec.gov.ec
Quito

•	Agencia	Ecuatoriana	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
del Agro –AGROCALIDAD.
Endereço: Avs. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, 
piso 9
Telefone: 593 2 2567 232
www.agrocalidad.gov.ec
Quito
Entidade encarregada de desenvolver os procedimentos 
e requisitos para o credenciamento das pessoas físicas 
e jurídicas responsáveis pelos processos de capacitação, 
inspeção	 e	 certificação	 da	 norma	 de	 “Boas	 Práticas	
Agropecuárias”.

•	Servicio	de	Rentas	Internas
Endereço: Salinas, 745 y Santiago, piso 6
Telefone: 593 2 290 8578
www.sri.gov.ec
Quito	-	Ecuador

Entidade encarregada da execução da política tributária no 
que se refere aos impostos internos.

•	Contraloría	General	del	Estado	
Endereço: Juan Montalvo, E4=37 y Av. 6 de Diciembre
Telefone: 593 2 398 7200
E-mail:	cge@contraloria.gov.ec
www.contraloria.gov.ec
Quito	-	Ecuador
Sua função é controlar que os recursos públicos sejam 
utilizados em conformidade com as leis e normas vigentes.

•	Superintendencia	de	Bancos	y	Seguros
Endereço: Av. 12 de Octubre y Madrid
Telefone: 593 2 2554424
E-mail:	webmaster@superban.gov.ec
www.superban.gov.ec
Quito
É a entidade encarregada de vigiar e supervisionar o 
sistema		financeiro,	de	seguros	e	de	seguridade	social	do	
país.

•	Superintendencia	de	Compañías
Endereço: Roca, 660 y Av. Amazonas
Telefone: 593 2 223 0460
www.supercias.gov.ec
Quito
Encarregada do controle e supervisão das entidades 
societárias do país

•	Fiscalía	General	del	Estado
Av.	Eloy	Alfaro	32-250	y	República	Quito	-	Ecuador				
Telefone: (593 2) 255 9958/59
Quito

•	Defensoría	del	Pueblo
Avenida	de	la	Prensa	N54-97	y	Jorge	Piedra
Telefones:	 3301-112,	 3301-841,	 3301-126,	 3301-857,	



Como Exportar

SumárioEquador

71

A
N

EX
O

S

A
N

EX
O

S

3301-115,	3303-839
http://www.defensordelpueblo.gov.ec/
Quito

•	Instituto	Ecuatoriano	de	Propiedad	Intelectual	–IEPI.
Avs. República y Diego de Almagro, Edif. Forum
Telefone: 593 2 250 8000 / 01/ 03
Fax: 593 2 2508 027
E-mail:	presidência@iepi.gov.ec
www.iepi.gov.ec
Quito
Entidade encarregada do registro e vigilância das patentes, 
marcas e direitos de propriedade intelectual

2.1. No Brasil

•	Embaixada	do	Equador	em	Brasília
Escritório: SHIS – QI 10, Conjunto 8, Casa 01
CEP:	71630085-900	-	Brasília	-	DF	–	Brasil
Telefones:	(0055-61)	3248	5560
Fax:	(0055-61)	3248	1290
E-mail:	embeq@solar.com.br	e	eecubrasil@mmrree.gov.ec
www.embequador.org.br

CONSULADOS EQUATORIANOS NO BRASIL

•	BRASILIA	DF
(Jurisdição no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Maranhão, Piauí e Tocantins)
Endereço: SHIS – QI 10, Conjunto 8, Casa 01
CEP: 71630085, Brasília DF, Brasil
Telefone:  005561 3248 5660

•	CAMPINAS
(Jurisdição no Município de Campinas) 
Endereço:	Avenida	Orosimbo	Maia,	1625-Vila	Itapura
Campinas-SP
Telefone:	(005519)	32557171	/9771-4181	

Fax: (005519)32537633
E-mail:	vallejoperez@uol.com.br	

•	PORTO	ALEGRE
(Jurisdição nos Estados de Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina)
Escritório:	Rua	Euclides	Moura,	CEP	90680-070
Porto	Alegre	RS	-	Brazil
TeleFax:	(0055)	51-33155921	/	3212-3849
Fax:	51-3351-5921/1448
E-mail:	quintana.ez@terrra.com.br

•	RECIFE
(Jurisdição nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará)
Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa n. 266, sala 1206,
Empresarial	Wecon	VI,	Boa	Viagem,	Recife-PE	
Telefone:	(0055-81)	32659403
E-mail:	consuladoequador@consulrecife.com.br	

•	RIO	DE	JANEIRO
(Jurisdição nos Estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo)
Escritório: Pintor Oswaldo Teixeira #465. Condomínio 
Nova	Ipanema	-	Casa
Bairro Barra de Tijuca
Código	postal:	22631-420
TeleFax:	+55	(21)	3563-0380
Telefone:	+55	(21)	8351-5715
E-mail:	cecuriodejaneiro@mmrree.gov.ec
E-mail:	conecrio@rionet.com.br	

•	SÃO	PAULO
(Jurisdição nos Estados de São Paulo, exceto o Município 
de Campinas e Mato Grosso do Sul)
Rua	Funchal	411,	Conjunto	34-	Vila	Olímpia
CEP	04551-060	–	São	Paulo/SP	Brasil
Fone/Fax: 00 55 11 27697828 / 00 55 11 27687828
E-mail:	cecusaopaulo@mmrree.gov.ec
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•	SANTOS	(MUNICÍPIO	DE	SÃO	PAULO)
Endereço: Rua Dom Pedro II, 56 Centro Santos SP
CEP: 11.010.080.  Santos – SP   
Telefone:	(0055-13)	3219-4239
Fax:	(0055-13)	3219-4926
E-mail:	ceavconsulsantos@yahoo.com.br

3.  Empresas Brasileiras no Equador

•	Alstom	Hydro	Energía	Brasil	Ltda.
Endereço: Avs. Amazonas, 4080 y Naciones Unidas, 
Edif. Puerta Del Sol
Telefone: 593 2 261 242
Fax: 593 2 261 244
www.power.alstom.com
Quito

•	AMBEV	ECUADOR
Vía a Daule, Km. 14,5 y Las Iguanas, sector norte
Telefone:	(593	4)	216-0350	/	3950-500
Fax:	(593	4)	395-0500
E-mail:	echmj@ambev.com.ec
www.brahma.com.ec
Guayaquil. 
   
•	Bujías	NGK
Endereço: Av. Amazonas y Colón, Edif. DIGICON
Quito
Telefone: 593 2 2469 881 
Fax: 593 2 2907 773
                   
•	CAMARGO	CORREA	S.	A	
SUCURSAL ECUADOR 
Av.12	de	Octubre	N24-528	y	Luis	Cordero
Edificio	World	Trade	Center	Torre	A,	Piso	4	-	Of.	407
Telefone:	(593	2)	223-0759	/	255-5115		
Fax:	(593	2)	255-3057

•	CONDUTO	–	CIA	NACIONAL	DE	DUTOS
Calle	Daniel	Comboni,	N62-137	y	Santa	Lucía.	Quito
Telefone:	(593	2)	2477-302	/	2477-303	/	2477-334	
Fax: (593 2) 2485524                                                
E-mail:	rdraper@conduto.com

•	CONSTRUTORA	ANDRADE	GUTIERREZ
Calle	General	Dumas,	N47-248	y	de	las	Violetas,	
Casa No l (Sector Monteserrín)
Telefone:	(593	2)	2921-209	/	2464	-440	/	2464	-441																														
Fax: (593 2) 2463801
E-mail:	mricupero@agquito.com.ec
E-mail:	andradegutierrez@agquito.com.ec
Quito.

•	CONSTRUTORA	NORBERTO	ODEBRECHT
Av.	12	de	Octubre	1942,	Edificio	World	Trade	Center,	
Of  808
Telefone:	(593	2)	222-7068	/	250-3012																	
Fax:	(593	2)	250-4627
E-mail:	lbf@odebrecht.com
Quito
 
•	CONSTRUTORA	OAS	LTD.
Endereço:	Av.	Amazonas,	N39-123	y	José	Arízaga,	
Edif. Amazonas Plaza
Telefone:	(593	2)	227-9051																	
Quito

•	GRUPO	SYNERGY
Serviços petroleiros e energéticos.
Endereço:	Av.	Amazonas,	N44-105	y	Rio	Coca.	Quito
Telefone: (593 2) 396 4600 / 254 6600
Fax:	(593-2)	396	4600	ext.	2292

•	LEME	-	Ingeniería	Ltda.
Endereço: Av. Mariana de Jesús, E7 248 y La Pradera. 



Como Exportar

SumárioEquador

73

A
N

EX
O

S

A
N

EX
O

S

Telefone: 593 2 236 759
593 2 223 9258
Fax: 593 2 564 192
Quito

•	PETROBRAS	ENERGIA	ECUADOR	S.A.
Av.	Amazonas	N39-123	y	José	Arízaga	-	Edificio	Amazonas	
Plaza
Telefone:	(593	2)	298-5300									
Fax:	(593	2)	298-5395
E-mail:	comunicaciones.ecuador@petrobras.com
E-mail:	Javier.gremes@petrobras.com
Quito

•	PROJETEC	–	PROJETOS	TECNICOS	LTDA.
Av. Paulo Emilio Macías y Reales Tamarindos (esq)
Prédio Mario Loor – 3º piso alto
Telefone:	(593	5)	265-4117									
Portoviejo.
E-mail:	rlivera@projetecnet-com.br
www.projetecnet.com.br

•	VICUNHA	TEXTIL	–	LA	INTERNACIONAL	S.A.	
Lulubamba y Misión Geodésica 
Telefone: (593 2) 397 5800  / 802 / 804
Fax: (593 2) 3975806
E-mail:	carlosdejesus@vicunha.com.ec
 San Antonio de Pichincha

•	Voith	Hydro	Ltda.
Endereço:	Remigio	Tamariz,	4-133	y	Alfonso	Borrero
Telefone: 593 7 2817 850
Telefone: 593 7 2816 119
Cuenca

4. Câmaras de Comércio Bilaterais 

4.1. No Equador

•	Câmara	de	Comércio	Equatoriano	Brasileira	
Endereço: Av. Amazonas 26179 y Orellana Edif. Torrealba 
2do	Piso	Ofic.	207	
TeleFax:	(5932)	254-0854	
Quito
E-mail:	cebecuador@uio.telconet.net	/	
cebecuador@hotmail.com

5. Principais entidades de classe locais

•	Cámara	de	Comercio	de	Quito
Av. República y Amazonas, Edf. de las Cámaras, 
Pisos 4, 5 y 6
Quito	-	Ecuador
Telefone:	(593-2)	443-787
Fax:	(593-2)	435-862
Email:	ccq@ccq.org.ec
Web: www.ccq.org.ec

•	Cámara	de	Comercio	de	Guayaquil
Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y 
Victor H. Sicuret
Centro Empresarial Las Cámaras 
Telefone: (593 4) 268 6771 
Fax: (593 4) 268 2725
E-mail:	presidência@lacamara.org
www.lacamara.org.
Guayaquil

•	Cámara	de	Comercio	de	Cuenca
Av.	Federico	Malo,	1-90.	Cuenca
Telefone: (593 7) 282 7531 
Fax: (593 7) 283 3891
E-mail:	vicep.ejecutiva@cccuenca.com.ec
www.cccuenca.com
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•	Cámara	de	Comercio	de	Ambato
Montalvo, 630. Ambato
Telefone: (593 3) 242 1930 
Fax: (593 3) 242 4328
E-mail:	c.comercioambato@andinanet.net

•	Câmara	de	Comércio	de	Manta
Avenida 2da, entre Calles 10 y 11
Edf. Banco del Pichincha, Piso 1. Manta, Equador
TeleFax:	(593-5)-621-306,	626-516,	613-553
Email:	cacoma@manta.telconet.net
Web: www.mantaecuador.com
www.ccm.org.ec

•	Câmara	de	Comércio	de	Machala
Rocafuerte y Buenavista
Edf. Cámara de Comercio, Piso 2
Casilla 825, Machala, Equador
Telefone:	(593-7)	930-640,	934-454
Fax:	(593-7)	934-454
Email:	ccomach@ecua.net.ec

5.1. Outras entidades de classe equatorianas

•	Federación	Ecuatoriana	de	Exportadores	(FEDEXPOR)
Iñaquito 3537 y Juan Pablo Sánz. Quito
Colegio de Economistas, piso 4
Telefone:	(593-2)	225	2426/	2449723
E-mail:		fdxpubli@ecuador.fedexpor.com
www.ecuador.fedexpor.com

•	Corporación	de	Promoción	de	Exportaciones	e	
Inversiones (CORPEI)
Avenida de Las Américas 406
Centro de Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar, 
Guayaquil
PBX	CORPEI	(593-4)	2287123

Fax	(593-4)	2292910
E-mail:	corpei@corpei.org.ec
www.corpei.org
Avenida	Amazonas	4430	y	Villalengua,	Edificio	Amazonas	
100. Quito
Telefone:	(593-2)	2460605
E-mail:	corpei@corpei.org

•	Cámara	de	Industriales	de	Pichincha
Avs. República y Amazonas, Edif. Las Cámaras. Quito
Telefone: (593 2) 2452 500
Fax: (593 2) 244 8118 
E-mail:	camara@cip.org.ec
www.cip.org.ec

•	Cámara	de	Industrias	de	Guayaquil
Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar. Edif. 
Empresarial Las Cámaras, Pisos 4 y 5
Telefone: (593 4) 2682618
Fax: (593 4) 2682680
E-mail:	caindgye@industrias.ec																																		
www.industrias.ec
Guayaquil

•	Cámara	de	la	Pequeña	Industria	del	Guayas
Endereço: Av. De las Américas, Calle 10, frente al Centro 
de Convenciones
Telefone: (593 4) 2281 524
Fax: (593 4)2280 059
E-mail:	capig@capig.org.ec
www.capig.org.ec
Guayaquil

•	Cámara	de	la	Pequeña	Industria	de	Pichincha	(CAPEIPI)
Avs. Amazonas y Atahualpa, Centro de Exposiciones 
Quito
Telefone: (593 2) 245 9493, ext 300
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Fax: (593 2) 244 3388
E-mail:	capeipi@interactiv.net.ec
www.pequenaindustria.com.ec
Quito

•	Cámara	de	Turismo	de	Pichincha
Avs.	Amazonas	y	Patria,	Edif.	Cofiec
Telefone: (593 2) 254 5371            
Fax: (593 4) 250 7682
E-mail:	captur@captur.com
www.captur.comámaras 
Quito

•	Cámara	de	Construcción	de	Quito	
Psje. Juan Pablo Sanz e Iñaquito Edf. CCQ
Telefone:	OF.:	593-2-2432-369	;		593-2-2432-369	/	370	
/ 773
Cámara	de	Construcción	de	Quito	-	CCQ	-	Inicio
Quito

•	Cámara	de	la	Construcción	de	Guayaquil,	
Centro Empresarial Las Cámaras,
Av.	Francisco	de	Orellana	y	Miguel	H.	Alcívar	-	Torre	
Institucional, 7mo piso
PBX:	(593-04)	2682340;	(593-04)	2682340		
Fax:	(593-04)	2682359
E-mail:	servicios@cconstruccion.net
Guayaquil

•	Cámara	de	la	Construcción	de	Cuenca
Avenida Solano s/n y Nicnor Aguilar Esq.
Tels	(593-7)	2817-386
Fax:	(593-7)	2882-830
E-mail:	info@construccioncuenca.com
Cámara	de	la	Construcción	de	Cuenca	-Ecuador
Cuenca

6. Principais bancos e entidades financeiras

•	INFORMAÇÃO	GERAL:	
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR
Endereço: V.M. Rendón 305
Telefone: (593) 42563882 
http://www.asobancos.org.ec 
Guayaquil.

BANCOS 

•	LLOYDS	TSB	BANK
Quito	-	Matriz
Endereço: Av. Amazonas Nº. 3429 entre Nuñez de Vela y 
Av. Atahualpa
PBX:	(593)	22992500.	
Guayaquil	-	Agencia
Endereço: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Ed 
Centrum PB
PBX:	(593)	42693000	

•	BANCO	DE	GUAYAQUIL
Endereço: Sucursal Mayor Colón 980 y Reina Victoria; 
http://www.bancoguayaquil.com 
Quito

•	BANCO	PICHINCHA
Endereço: Matriz: Av. Amazonas y Pereira
PBX:	 Quito:	(593)	2999999
Guayaquil: (593) 1700800800 
Cuenca: (593) 72848888
http://www.pichincha.com

•	BANCO	DEL	PACIFICO
Endereço: (Matriz) P. Icaza 200 E/Pichincha y Pedro 
Carbo
PBX:	(593)	42328333
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http://www.bancodelpacifico.com	
Guayaquil

•	BANCO	INTERNACIONAL
Telefones:	Quito:	593-2	2565547.	Guayaquil:	593-4	
2531600
E-mail:	baninteronlina@bancointernacional.com.ec
http://www.bancointernacional.com.ec 

•	BANCO	PRODUBANCO
Endereço	matriz:	Av.	Amazona	N35-211	y	Japón
Telefone: (593 2) 2999000
E-mail:	bancaenlinea@produbanco.com		
http://www.produbanco.com/GFPNet/
Quito

•	AMAZONAS	BANK
Endereço matriz: Av. Amazonas N°4430 y Villalengua. 
Quito
Telefone: (593) 22260400
Fax: (593) 22255123
http://www.inmomundo.com
Endereço Sucursal Maior: Av. Francisco de Orellana  N° 
238. Guayaquil
Telefone: (593) 42683600 
Fax: (593) 42683400

•	BANCO	BOLIVARIANO
Endereço: Junín 200 y Panamá Esq.
Telefone: (593) 42305000
E-mail:	Info@bolivariano.com
www.bolivariano.com
Guayaquil
Endereço:	Naciones	Unidas	E6-99	entre	Shyris	y	Japón
Telefone: (593) 22455000
Quito

7.  Principais Feiras e Exposições Comerciais e 
Industriais

Ao longo do ano são realizadas várias feiras e exposições 
especializadas por segmentos produtivos, particularmente 
nas cidades de Quito e Guayaquil. 

7.1. Promotores de feiras:

•	Centro	de	Exposiciones	Mitad	del	Mundo	–	Cemexpo
París y Tomás de Berlanga
Telefone: (593 2) 244 5784    
Fax: (593 2) 244 6882
www.cemexpo.com.ec
Quito

•	Centro	de	Exposiciones	Quito
Avs.	Amazonas,	N34-332	y	Atahualpa
Telefone: (593 2) 245 3129 
Fax: (593 2) 244 9846
E-mail:	cexpaq@porta.net
www.capeipi.com.ec
Quito
•	HJ	Becdach
Telefone: (593 2) 2521 801
www.hjbecdachferias.com.ec
Quito

•	Expoplaza	Guayaquil
Telefone: (593 4) 228 4411    
Fax: (593 4) 239 3771
E-mail:	ablanco@expoplaza.ec
www.expoplaza.ec

•	XPOCORP
Calle	Baquedano	E-760	y	Reina	Victoria.	Edificio	Delgado	
Coronel
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Telefone: 6010494
Fax: 6007304
www.xpocorp.com

 
PRINCIPAIS FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

MÊS NOME LOCAL CIDADE SETOR DE 
INTERESSE

PÁGINA WEB

CARROS

Novembro Automundo Cemexpo Quito Feira 
Internacional de 
carros

Aeade www.cemexpo.
com.ec

Novembro Autoshow Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Feira 
Internacional de 
carros

Expoplaza -

Maio Expo Tuning & Moto 
Show Ecuador

Cemexpo Quito Motos, Acessórios 
Relacionados

Acessórios para 
carros 

www.cemexpo.
com.ec

LAR E MÓVEIS

Julho Feria del Mueble Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Exposição da 
Indústria do 
Móvel

Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

Outubro Expo Deco Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar 

Guayaquil Decoração e 
acessórios para 
o lar

Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

Novembro Expo hogar Centro 
Exposiciones 
Quito

Quito Artigos para o lar 
e construção

Cámara pequeña 
industria

-

CONSTRUÇÃO

Março Madera y Diseño Centro 
Exposiciones 
Quito 

Quito Móveis e artigos 
para o lar

Cámara pequeña 
industria

-
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Junho Feira de 
Fornecedores da 
indústria da  
construção

Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Indústria da 
Construção

Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

Setembro Hábitat Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Projetos 
imobiliários e 
alternativas 
habitacionais

Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

PETRÓLEO E ENERGIA

Março Feria Expocuenca 	- Cuenca Feira do setor 
mobiliário 

Proa www.proambato.
com

Novembro Equador Oil & Power Centro Eugenio 
Espelho 

Quito Petróleo, energia 
e minas

HJ Becdach www.
hjbecdachferias.
com

TURISMO

Abril Expominas Centro Eugenio 
Espelho

Quito Petróleo, energia 
e minas

HJ Becdach www.
hjbecdachferias.
com

Setembro Feria Internacional 
de Turismo, FITE

Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Operadores 
Turísticos 
Nacionais e 
Atacadistas 
Internacionais

Horitzo group www.fite.info.com

Maio Turismo Ecuador Cemexpo Quito Operadores 
Turísticos 
Nacionais e 
Atacadistas 
Internacionais 

Cemexpo www.cemexpo.
com.ec

AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

Fevereiro Feira Mundial de 
Ecoturismo

Recinto Ferial Tena Turismo 
ecológico.

Governo 
provincial de 
Napo

-
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Setembro Agriflortec Cemexpo Quito Feira 
Internacional 
de Flores, 
Exportadores e 
Setores 
Relacionados

Flortec www.cemexpo.
com.ec

Setembro Expo Agro Cemexpo Quito Feira agrícola 
pecuária

Expoeventos 	-

Setembro Feria Mundial del 
banano

Recinto Ferial Machala Feria 
Internacional da 
Banana 

Expobanano www.expobanano.
com

ALIMENTOS

Novembro Expo agrícola Centro agrícola 
Locoa

Latacunga Feira agrícola 
pecuária

Centro agrícola 
Cotopaxi

	-

TECNOLOGIA

Junho Guayaquil Gourmet Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Exposição de 
Fornecedores da 
Indústria 
Gastronômica

Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

Outubro Feira Internacional 
da Informática, 
Software e 
Telecomunicações

Cemexpo Quito Feira do Setor 
da Informática, 
Software, 
Computação

Ecuasistem www.cemexpo.
com.ec

Junho Feria Internacional 
de Informática,
telecomunicaciones

Centro de 
Convenciones 
Simón Bolívar

Guayaquil Compu Guayaquil Expoplaza www.
expoplazaonline.
com

TÊXTEIS 

Abril Feira internacional 
de informática, 
software e 
telecomunicações

C.C: Mall do Rio Guayaquil Indústria do 
Software, 
Computação

Ecuasistem www.cemexpo.
com.ec
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Setembro Ecuador Fashion 
Week

Hotel Hilton Colon Guayaquil Desenho de Moda 
e têxtil

Ecuador Fashion www.
ecuadorfashion.
org

Fevereiro Feria de la Moda Recinto Ferial Atuntaqui Têxteis Município de 
Atuntaqui

	-	

MULTISSETORIAIS

Novembro Ecuador Fashion Cemexpo Quito Têxteis Cemexpo www.cemexpo.
com.ec

Outubro Feria Internacional 
Duran

Recinto ferial Duram Multissetorial CCG www.lacamara.
org

Fevereiro Feira Ambato  Ambato Feira 
Multissetorial

Proa www.proambato.
com

 
7.2. Mídia

Jornais:

•	El	Comercio
Av. Maldonado, 11515 y el Tablón
Telefone: 593 2 267 9999
E-mail:	redacción@elcomercio.com
www.elcomercio.com.ec
Quito

•	Diario	Hoy
Av.	Mariscal	Sucre,	Oe6-116
Telefone: (593 2) 249 0888
E-mail:	hoy@hoy.com.ec
www.hoy.com.ec
Quito

•	Diario	La	Hora
Panamericana Norte Km. 3 ½
Telefones: 593 (02) 2475 724; 593 (02) 2475 724;  (02) 2475 725; (02) 2475 725 
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Fax:	593-2	2475	724
www.lahora.com.ec

•	Diario	El	Universo
E-mail:	webmaster@eluniverso.com	
www.eluniverso.com
Publicidade	na	página	web:	publicidadweb@eluniverso.
com 
Publicidade	impressa:	cotizaciones@eluniverso.com	
Guayaquil

•	Diario	Expreso
Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2½. 
593 (4) 2201100 
www.diario-expreso.com
Guayaquil
Juan León Mera 33 y Robles.
593 (2) 2507218
Quito

Principais Revistas

•	VISTAZO
http://www.vistazo.com

•	SOHO,	GESTIÓN,	DINERS,	FUCSIA
http://www.portal.dinediciones.com

•	Revista		Vanguardia
Calle	Gonessiat	N32-28	y	José	Gómez
PBX	(593-2)	6009313
infoulo@rwvistavanguardia.com
www.revistavanguardia.com

•	Revista	Gestión
Telefones:	2545-209	/	2545-190

E-mail:	info@dinediciones.com
www.gestion.dinediciones.com

Principais Canais de Televisão

•	ECUAVISA
Cerro del Carmen S/N
Telefone: (593) 42562444
Fax: (593) 42562432
Guayaquil
Bosmediano y José Carbo
Telefones: (593) 22448100, 22448101, 22265978
Fax: (593) 22445488
www.ecuavisa.com
Quito

•	TELEAMAZONAS	
Antonio	Granda	Centeno	OE-429	y	Brasil.	
PBX	(593-2)	6009313:	(593)	23974444,	23974445
Quito
www.teleamazonas.com

•	RTS
Endereço: 2do. Pasaje 32 N.O. y calle 18H N.O., Lomas 
de Prosperina 
PBX	(593-2)	6009313:	(593)	42274444	
Fax: (593) 42640540 
Guayaquil
Shyris	y	Suecia	Edificio	Renazzo	Plaza	Oficina	202	
Telefone: (593) 22272082 
Fax: (593) 22272086
www.rts.com.ec
Quito

•	ETV	TELARAMA
Av. Francisco de Orellana, Cdla Kennedy Norte, Mz. 112 
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PBX:	(593)	42684020	
Fax: (593) 42684032
Guayaquil:
Av.	Diego	de	Almagro	N28-10	y	Francisco	de	Orellana
PBX:	(593)	22507718
Fax: (593) 22507723
www.etvtelerama.com
Quito

Rádios

•	RADIO	HCJB
http://www.hcjb.org/
Quito

•	RADIO	VISIÓN
Fco. Arízaga Luque 123, Batán Alto
Telefones:	(593-2)	22-60-315
http://gw.radiovision.com.ec
Quito

•	RADIO	DEMOCRACIA
http://www.radiocadenademocracia.com/
Quito

•	RADIO	CENTRO
Endereço: Carchi 702 entre 9 de Octubre y 1ero de Mayo 
6to piso; Guayaquil
Telefone: (593) 42280500, 42284297

•	FOREVER	MUSIC	Y	RADIO
Endereço: José Alavedra y Francisco de Orellana; 
Guayaquil
Telefone: (593) 42690328 / 42690329
Fax: (593) 42690327
www.radioforever925.com

•	RADIO	SONORAMA
http://www.sonorama.com.ec/
Quito

•	RADIO	CRE	SATELITAL
http://www.cre.com.ec
 Guayaquil

Portais de notícias

•	ECUDORINMEDIATO
www.ecuadorinmediato.com

•	ECUADOR	EN	VIVO
www.ecuadorenvivo.com

•	EL	FINANCIERO,	PRIMER	PERIÓDICO	ECONÓMICO	DEL	
ECUADOR
www.elfinanciero.com

•	ANÁLISIS	SEMANAL
http://www.ecuadoranalysis.com/

7.3. Principais agências de publicidade

•	MI	AGENCIA.NET
Endereço: Baquerizo Moreno 916 y V. M. Rendón Piso 3 
of. 3ª. Guayaquil
Telefone: (593) 422309393, 42568249, 42568228.
E-mail:	info@miagencia.net

•	IMPULSA	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS
Endereço: Víctor Emilio Estrada #405 y Dátiles. C. C. La 
Quinta, local #7
Guayaquil.
Telefone: (593) 46012380
www.impulsaonline.com
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•	MERCANOBOA	PUBLICIDAD	S.A.	
Endereço: El Oro y 5 de Junio; Guayaquil
Telefone:	(593)	42448350	-	42447581
Fax: (593) 42449558

•	DE	MARURI	PUBLICIDAD	DMP	S.A.	
Endereço: Av. las Aguas 640; Guayaquil
Telefone: (593) 42384561 – 42888459

•	PUBLINTER	PUB.	INTERNACIONAL
Endereço: P. Carbo 1106 y Colón 2do Piso Ofc. 203; 
Guayaquil
Telefone: (5934) 42515387

7.4. Consultorias de Marketing

•	DELTA	COMUNICACIONES
Endereço: Av. González Suarez N27371 y San Ignacio 
Esquina; Quito
Telefone: 59322503492
Email:	cgomez@deltapublicidad.com
www.deltapublicidad.com

•	GARWICH	BBDO
Endereço: Av. Eloy Alfaro N3509 y Portugal; Quito
Telefone: 59323332061
Email:	raul.ortega@garwichbbdo.com

•	INVITRO	LABORATORIO	DE	IDEAS
Endereço: Av. Coruña N26207 y San Ignácio; Quito
Telefone: 59322552617
Email:	cstowhas@invitro.com.ec

•	LA	FACULTAD
Endereço: Abel Gilbert N3435 y Flores Jijón; Quito
Telefone: 59322467200
Email:	cesar@lafacultad.com

•	MINDSHARE
Endereço: Av. Eloy Alfaro 939 y Amazonas; Quito
Telefone: 59322555410
Email:	raul.ernst@mindershareworld.com

•	MCCAN	ERICKSON	ECUADOR
Endereço: Finlandia 345 y Suécia; Quito
Telefone: 59322445378 / 59322442110
Email:	mario_benavente@mccan.com.ec

•	RIVAS	HERRERA
Endereço: Av. Amazonas y Naciones Unidas Edif. La 
Previsora Torre A piso 7; Quito
Telefone: 59322266003
Email:	jorge_herrera@ec.yr.com

•	ASECOPRO	ASESORES	Y	CONSULTORES	DE	PROYECTOS	
CIA. LTDA.
Endereço:	Av.	Fco.	Orellana	Edificio	Centrum	piso	10,	
Guayaquil
Telefone: 59342683277
Email:	rhanze@pycca.com

•	CONINTERCON	CONSULTORA	INTERCONTINENTAL	CIA.	
LTDA.
Endereço: Guayacanes 220 y calle 2da. Urdesa, 
Guayaquil
Telefone: 59342882163
Email:	conintercon@hotmail.com

•	WONG	Y	WONG	CONSULTORES	ASOCIADOS	C.	LTDA.
Endereço: Av. Francisco de Orellana, Edif. Las Cámaras, 
piso	8,	ofic;	Guayaquil
Telefone:	59342	681805	-	681806
Email:	gwong@Interactive.Net.ec
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•	CONSULMATRIX	CIA..	LTDA.
Endereço:	José	Alvear	2-18	y	Tadeo	Torres;	Cuenca
Telefone:	5937	2831584	-	2806223
Email:	paredes@cue.satnet.net

•	SODEPAV	CIA.	LTDA.	
Endereço:	Jaime	Roldós	4-80	y	Av.	Huayna	Capa,	Edif.	El	
Consorcio,	Ofic;	Cuenca
Telefone: 59372809361
Email:	sodepav@yahoo.com

•	STUDIO	CONSULTING	CIA.LTDA.
Endereço: Calle Isabela No.239 A; Cuenca
Telefone: 59372819997
Email:	info@studio.com.ec

7.5. Escritórios Jurídicos

•	Pérez	Bustamante	&	Ponce	
Endereço: Av. Republica de El Salvador 1082 y Naciones 
Unidas, Edif. Mansión Blanca 
PBX0666:	(593-2)	225	4323;			(593-2)	225	4323		/226
Fax:	(593-2)	225	8038	/224	4462
E-mail:	pbp@pbplaw.com
http://www.vistazo.com
Quito

•	Bermeo,	Eguiguren,	Ramírez.	Escritório	de	Advogados
Mariano	Aguilera	E7-262	y	Av.	Diego	de	Almagro	
Telefone: (593) 2 / 2904444
Fax: (593) 2 
http://www.ber-advogados.com/
Quito

•	Ortega	Moreira	&	Ortega	Trujillo
Endereço: Av. Fco. de Orellana y Miguel H. Alcívar
Edificio	Centro	Empresarial	Las	Cámaras,	Oficina	1	–	

Mezanine
Telefone: (5934) 2681123
Fax: (5934) 2681224
contato@ortegaabogados-ec.com
http://www.ortegaabogados-ec.com/
Guayaquil

7.6. Aquisição de publicações

•	INEN	-	INSTITUTO	ECUATORIANO	DE	NORMALIZACIÓN
Publicações: Regulamentos e normas técnicas 
equatorianas e internacionais
Baquerizo	Moreno	E8-29	y	Diego	de	Almagro
Telefone: (593) 22501885 /86 /87 /88 /89
Quito
Administrador:	evalenzuela@inen.gov.ec

•	INSTITUTO	NACIONAL	DE	CONTRATACIÓN	PUBLICA
Jorge	Washington	y	Ave	Amazonas,	Edificio	Rocafuerte,	
Planta Baja.
Telefone: (593) 22230139 / 22541267 
Email:	quito@compraspublicas.gov.ec
Quito

•	QUIPUX
Gestão de documentos
http://www.gestiondocumental.gov.ec/

•	Pudeleco	Editores	S.A
Publicações: Tarifas Aduaneiras, legislação alfandegária, 
manuais de comércio exterior
http://www.pudeleco.com/docs
Quito

•	Corporación	de	Estudios	y	Publicaciones
Publicações: Legislação equatoriana
Endereço:	Acuña	E2-02	(entre	10	de	agosto	e	Inglaterra)
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Telefones:	(593-2)	2221-711
Fax:	(593-2)	2226-256
E-mail:	ventas@cep.org.ec
http://www.cep.org.ec/
Quito

•	Banco	Central	del	Ecuador
Centro de Publicações
Publicações: Estatísticas de comércio exterior, informação 
econômica em geral
Av. 10 de Agosto y Santa Prisca, Edif. San Luis
http://www.bce.fin.ec
Quito

8. EMPRESAS DE TRANSPORTE PARA O BRASIL

8.1. No Equador

Marítimas e aéreas

•	CAL-VIMA	CIA.	LTDA	
Guayaquil, Ecuador 
Endereço:	Carchi	#601	y	Quisquis	-	Edif.	Quil	1	Piso	8	
Telefone: 593 4 239 8275 ext. 106 
E-mail:	operacionesgye@calvima.grcal.com	
Fax: (593) 42282889
Quito	-	Ecuador
Endereço:	Juan	de	Alcántara	No.	38-45	y	El	Telégrafo	
Telefone: +593.2.224.1477, 593.2.224.5205 
E-mail:	operacionesuio@calvima.grcal.com	
Fax: (593) 22456870

Marítimas

•	B..O.W.	S.A.		
Endereço Manta: Malecón y calle 17 

Endereço Guayaquil: Elizalde No.119 y Pichincha, Edif. 
Luz	María,	Piso	3,	Ofic.	3-4
Telefones Manta: 05 2621091 – 2620103. Fax: 05 
623940 
Email:	bow_manta@hotmail.com	-	bowmanta@ecua.net.
ec 
 
•	CONAVEGORI	S.A	
Endereço:	Av.	103	y	Calle	111,	ezq.	Tarqui-Manta	
Telefones: 05 2629774 
Fax:	05	2628963	-	2629015	
Email:	agorisa@interactive.net.ec	
 
•	INCHCAPE	SHIPPING	SERVICES	S.A.	
Endereço:	Edif.	Banco	del	Pichincha,	Piso	10,	Oficina	1002	
Telefones:	05	2624035	-	620746	
Fax: 05 2624032 
Email:	issmanta@easynet.net.ec	
 
•	MAERSK	DEL	ECUADOR	C.A.-	
Endereço Manta: Edif. El Navío (Manta) 
Endereço Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto 
Borges,	Edif.	Centrum,	Piso	4,	ofic.	2-3.	
Telefones	Manta:	05	262554	-	262540	
Telefones	Guayaquil:	04	2682531	-	2682532	
Fax: 04 2682533 
Email:	ecuops@maersk.com	-	zaisal@maersk.com	
(Manta) 
 
•	MARZAM	CIA	LTDA.	
Endereço:	Av.	Malecón	Edificio	El	Navío,	1er.	Piso.	
Telefones:	05	2624703	-	2623527	
Fax:	05	2624251	-	2624414	
Email:	marzam@marzam.online.com	

•	MARGLOBAL,	Marítima	Global	S.A.	
Endereço	Manta:	Edif.	El	Navío,	Piso	5,	ofic.	503	 A

N
EX

O
S



Como Exportar

Equador

86

Sumário

Endereço Guayaquil: Tulcán 809 y Hurtado, Edif. San 
Luis, Piso 2. 
Telefones	Manta:	05	2620205	-	2629741	
Telefones	Guayaquil:	04	2453009	-	2450212	
Fax: 05 2620211 
Email:	cazuba@gye.impsat.net.ec	-	info@marglobal.com	
 
•	NAVIERA	MARNIZAN	S.A.	
Endereço:	Av.	Malecón	Edificio	El	Navío,	1er.	Piso.	
Telefones:	05	2624703	-	2623527	
Fax:	05	2624251	-	2624414	
Email:	marzam@marzam.online.com	
 
•	SOCIEPORT	CIA.	LTDA.	
Endereço:	Calle	13	y	Av.7,	Edif.	LUIZAM,	Piso	1,	Ofic.	103	
Telefones: 05 2627979 – 2627499
Fax:	05	2627499-	2627486	
Email:	sociepor@interactive.net.ec	
 
•	TRANSOCEANICA	CIA.	LTDA.	
Endereço:	Edif.	Banco	del	Pichincha,	Piso	9,	Oficina	905.
Telefones: 05 2627442 – 2622018
Fax: 05 2621699 
Pág: Web: www.transoceanica.com.ec 
E-mail:	tclmec@transoceanica.com.ec	-	transoc@
transoceanica.com.ec 
 
•	TRADINTER,	Transportes	y	Repres.	Internac.	S.A.	
Endereço Manta: Av. 2 y Calle 11, Edif. Banco del 
Pichincha,	Piso	3,	ofic.	302	
Endereço Guayaquil: 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edif. 
O	Márquez,	Piso	10,	ofic.3	
Telefones:	05	2629991	(Manta)	-	04	2454817/300/700
Fax: 05 2629912 
E-mail:	tradinter@gye.satnet.net	-	tradiman@tradinter-
ec.com 
 

•	ATLAS	MARINE	S.A.	
Manta:	Av.	6ta	entre	calle	13	y	14,	Edificio	Bravo	
Villagomez, Piso 3, Of. 305
Telefones:	2625-600	/	Celular:	094	057212	–	2622018
Fax:	2611-329
Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia, 
Edif. Professional Center, Piso 3, Of. 313
Telefones:	(04)	2107-410	
Fax:							(04)	2107-355
E-mail:	operations@atlasmarinesa.com
Página web: www.atlasmarinesa.com

8.2. No Brasil

Marítimas

•	CIA	LIBRA	DE	NAVEGAÇÃO
Endereço:	Avenida	Rio	Branco,	4	-	6°	e	7°	andares.	
Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Telefone:	(21)	2213-9700
E-mail:	operacionesuio@calvima.grcal.com	
Fax: (593) 22456870

9. SUPERVISÃO DE EMBARQUES E DESEMBARQUES

9.1. No Equador

•	TRUST	CONTROL	INTERNACIONAL
Endereço: Avenida Francisco de Orellana y Alberto 
Borges,	Edificio	Centrum;	Piso	5
Oficina	4.
Guayaquil	-	Ecuador	
PBX:	(593)	42693091
E-mail:	info@trust-control.net
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•	FELVENZA	S.A.
Endereço: Cdla. Kennedy Norte Mz. 807 V.15. Guayaquil 
-	Ecuador	
Telefone: (593) 42681441 Fax: (593) 42681440
E-mail:	felvenza@gu.pro.ec

•	GRUPO	COMEXPORT	

•	ROCALVI	S.A.	
Endereço:	Carchi	601	y	Qusiquis.	Edificio	Quil	1-	Piso	#	
12.	Guayaquil	-	Ecuador	
Telefones: (593) 42295888 
Fax: (593) 42280477 

•	METROMODAL	
Endereço:	Vía	Perimetral	Km.25.	Guayaquil	-	Ecuador	
Telefone:	(593)	04-	2260004	
Fax:	(593)	04-2260260

9.2. No Brasil

•	SGS	DO	BRASIL
Endereço: Av. das Nações Unidas, 11633, 4º andar, 
Brooklyn
CEP	04578-000,	São	Paulo	SP
Telefone: (11) 5505 1585
Fax: (11) 5505 1569
E-mail:	sgs.brasil@sgsgroup.com

 

III - FRETES

1. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE FRETES E 
INFORMAÇÃO ESPECÍFICA RELATIVA AO BRASIL

1.1 Marítimos

Para	 informação	 específica	 e	 atualizada	 sobre	 fretes	
marítimos	Brasil	 -	 Equador,	 os	 empresários	brasileiros	deverão	
consultar, no Brasil, as empresas de transporte marítimo 
relacionadas no Anexo I.

1.2. Aéreos

Igualmente,	sugere-se	consultar	as	respectivas	empresas	
listadas no presente documento.

IV - COMUNICAÇÕES: SISTEMAS E TARIFAS

1. Telefone e Fax

Esse setor procura criar condições de mercado para 
maior grau de abertura e concorrência, através de uma maior 
participação da empresa privada e dos investimentos externos. 
O Equador determina que todos os serviços de telecomunicações 
sejam prestados em regime de livre concorrência.

O	concessionário	de	telefonia	fixa	(Linkotel)	oferece	serviços	
de telefonia local na cidade de Guayaquil e seu entorno. Outras 
duas	empresas	oferecem	serviços	de	telefonia	fixa	local,	nacional	
e internacional: Etapa e Etapatelecom. A primeira é uma empresa 
municipal que opera em Cuenca. A segunda é de propriedade da 
Etapa e opera em todo o território nacional, exceto em Cuenca. O 
mercado de telefonia celular conta com duas operadoras privadas: 
Otecel e Conecel, com participação acionária estrangeira; e, uma A
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operadora estatal, a empresa Telecsa, propriedade da Corporação 
Nacional de Telecomunicações – CNT (http://www.cnt.com.ec/)

Os níveis de concorrência no mercado parecem ter 
aumentado, o que tende a reduzir os custos e a elevar o nível 
de desenvolvimento da indústria, por meio do acesso a novas 
tecnologias. Isso permite a escolha do provedor em função de 
níveis de qualidade e preço. 

O órgão estatal que regula o serviço de telecomunicações 
e,	 portanto,	 fixa	 as	 tarifas,	 é	 a	 Corporação	 Nacional	
de Telecomunicações – CNT (www.andinatel.com/
atphptransparencia/	docs/dNEC-V3.pdf).

As tarifas em vigor para o serviço de telefônico e de fax 
são:

•	Tarifa	comercial	para	chamada	local	
(na cidade)     USD 0,02688
•	Tarifa	comercial	para	chamada	nacional	 USD	0,1232
•	Chamada	Equador-Brasil,	tarifa	diurna	 USD	0,52
•	Chamada	Equador-Brasil,	tarifa	noturna	 USD	0,42
 

2. Correspondência Postal

Para garantir que a correspondência comercial postal 
chegue até o seu destino, será conveniente que o exportador 
brasileiro envie a carta registrada, com aviso de recebimento. 
A correspondência postal aérea para o Brasil, via Express Mail 
Service (EMS), demora em torno de cinco dias úteis para chegar. A 
tarifa	aplicável	dependerá	do	peso.	O	Correio	Certificado	demora	
de oito a quinze dias. A tarifa aplicável também depende do peso.

Para chegar ao destino, os pacotes demoram em torno de 
oito a quinze dias úteis. Isso depende de que sejam remetidas 
por via aérea (correio prioritário) ou marítima (econômico), 
respectivamente. As tarifas aplicáveis à correspondência postal 

poderão ser consultadas em:
http://www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.

php?txtCodiInfo=58

V - INFORMAÇÕES PRÁTICAS PARA O EM-
PRESÁRIO BRASILEIRO

1. Moeda

O Equador, a partir de 2000, adotou como sua moeda de 
livre	circulação	o	dólar	norte-americano.

Circulam no país todas as moedas e notas do dólar, embora, 
por questões práticas e de seguridade, os negócios e comércios 
se abstenham de receber notas de US$ 50 e US$ 100 dólares.

Devido	ao	fato	de	o	dólar	ser	a	moeda	oficial	do	país,	são	
poucas as casas de câmbio que estão em operação. As operações 
de troca de divisas são feitas nos bancos. Em geral, as casas 
de câmbio operam com euros e com as moedas dos dois países 
fronteiriços (Colômbia e Peru). A moeda brasileira não é muito 
demandada	e	não	é	fácil	trocá-la	no	Equador.

2. Língua e Religião

A	 língua	 oficial	 é	 o	 espanhol.	 A	 Constituição	 e	 as	 leis	
reconhecem	 as	 línguas	 nativas	 como	 línguas	 oficiais	 das	
comunidades indígenas que as falam e nas relações interculturais.

Em meios executivos empresariais, é cada vez mais 
comum a utilização do inglês nos contatos internacionais.

O Estado reconhece a liberdade de cultos. A população 
equatoriana é majoritariamente católica (85%). São respeitadas 
as tradições religiosas ancestrais e a população equatoriana é A
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tolerante com as crenças e práticas religiosas das minorias. Nas 
principais cidades (Quito e Guayaquil), há locais e horários para 
serviços religiosos católicos, cristãos, judeus, muçulmanos e 
ortodoxos.

3. Sistema de pesos e medidas.

No país, são utilizadas as unidades de pesos e medidas 
contempladas no “Sistema Internacional” (Sistema Métrico): 
metro, quilograma, segundo, ampères, etc.

4. Códigos

						-	Código	telefônico:	país	(593),	Quito	(2),	
Guayaquil (4), Cuenca (7), Manta(5)
						-	Código	Internet	país:	ec		

5. Feriados nacionais e locais

•	01	de	janeiro:	Réveillon
•	Carnaval
•	Sexta-feira	da	Paixão
•	01	de	Maio:	Dia	do	Trabalhador
•	24	de	Maio:	Batalha	de	Pichincha
•	25	de	Julho,	Fundação	de	Guayaquil	(feriado	local)
•	10	de	agosto,	Primeiro	Grito	da	Independência	
(Data Nacional)
•	09	de	Outubro,	Independência	de	Guayaquil
•	02	de	Novembro,	Dia	de	Finados
•	03	de	Novembro,	Independência	de	Cuenca
•	06	de	Dezembro,	Fundação	de	Quito	(feriado	local)
•	25	de	Dezembro,	Natal.

6. Energia elétrica

A energia elétrica, no âmbito nacional, funciona com 60 
ampères. A voltagem é de 110 volts, para a corrente monofásica, 
e de 220 volts, para a trifásica.

7. Fusos horários

A	hora	oficial	do	país,	no	território	continental,	é	5	horas	
a	 menos	 que	 a	 hora	 oficial	 de	 Greenwich.	 No	 Arquipélago	 de	
Galápagos a diferença é de 6 horas.

Em relação ao Brasil (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo) 
a diferença é de 2 horas e, no verão, de 3 horas.

8. Períodos recomendados para viagens

Os meses de março, na Costa, e de agosto, na Serra, 
são meses de férias, além de dezembro, pelas festividades de 
fim	de	 ano.	 Esses	meses	 não	 são	 recomendados	 para	 viagens	
de negócios no Equador. Todos os outros meses podem ser 
aproveitados para visitas de negócios. É recomendável marcar 
entrevistas previamente. 

9. Documentos para entrar ao país

Os cidadãos brasileiros não necessitam de visto para entrar 
no Equador, desde que sua permanência não seja superior a 90 
dias. Se o motivo da viagem for a assinatura de um contrato com 
uma	entidade	oficial,	é	recomendável	obter	o	visto	em	qualquer	
um dos Consulados do Equador no Brasil.
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10. Vacinas

O Equador não exige qualquer vacina aos passageiros 
oriundos do Brasil. Uma vez que é obrigatória a apresentação do 
certificado	 internacional	de	vacina	contra	a	 febre	amarela	para	
regressar	ao	Brasil,	recomenda-se	que	a	vacina	seja	tomada	pelo	
menos 10 dias antes da data da viagem.

11. Aduanas

A Corporação Aduaneira Equatoriana não faz exigências ou 
restrições especiais para a entrada de estrangeiros. Para as malas 
e bens de uso pessoal, são aplicadas as quotas e quantidades 
estabelecidas pelas normas internacionais vigentes. Os trâmites 
administrativos nas aduanas, para nacionalizar as mercadorias 
importadas, levam algum tempo. Esse fator deve ser levado em 
consideração no momento de programar exportações para esse 
país.

Para	combater	o	tráfico	de	entorpecentes	ou	substâncias	
psicotrópicas, tanto no momento da entrada como da saída 
do país, há controles rigorosos. Isso ocorre visando a evitar o 
transporte	de	armas	ou	substâncias	perigosas.	Recomenda-se	a	
apresentação no aeroporto pelo menos 2h30 antes do horário do 
voo.

12. Horário comercial

•	Entidades	 governamentais:	 de	 08h30	 às	 16h30,	 de	
segunda a sexta.

•	Comércio	 e	 lojas:	 de	 09h30	 às	 13h00	 e	 de	 14h30	 às	
19h00, de segunda a sexta, e de 09h30 às 13h00, aos sábados.

•	Empresas	 privadas:	 de	 9h00	 às	 18h00,	 (uma	 hora	 de	
descanso, na metade de jornada, para almoço), de segunda a 
sexta.

•	Centros	 comerciais:	 de	 9h30	 às	 20h00,	 de	 segunda	 a	

sábado; de 10h00 às 19h00, aos domingos.
•	Bancos:	 de	 09h00	 às	 15h00,	 de	 segunda	 a	 sexta.	

Alguns bancos têm caixas que operam nos dias de sábado e, nos 
shoppings,	nos	domingos	até	o	meio-dia.

13. Aspectos culturais e sociais

Em geral, os equatorianos preferem examinar cada 
situação em particular. Quase sempre, baseiam suas decisões 
na	confiança,	nos	seus	sentimentos	e	na	percepção	da	situação	
em particular. Os moradores da Serra são mais conservadores, 
formais e introvertidos. Os da Costa são mais liberais, 
extrovertidos,	 informais	e	 impulsivos.	É	cada	vez	maior	o	fluxo	
de turistas estrangeiros que visitam o país, especialmente após o 
Governo ter eliminado a exigência de visto para pessoas oriundas 
de qualquer país.

O equatoriano está habituado a conviver com pessoas de 
outros países. Os estrangeiros são respeitados e suas idéias são 
valorizadas. Os brasileiros, em particular, são bem acolhidos. 

A	 mulher	 ganhou	 espaço	 no	 mundo	 profissional	 e	 de	
trabalho. Cada vez mais, são as mulheres que ocupam postos 
executivos em instituições e empresas. 

A pontualidade não é uma característica comum dos 
equatorianos. Em geral, se atrasam vários minutos para seus 
encontros, mas esperam que o estrangeiro seja pontual.

Os almoços de negócios são uma prática freqüente. Quem 
inicia o contato é quem costuma realizar o convite e pagar a 
conta. Tradicionalmente, é o homem quem paga.  

Na Serra, as pessoas se vestem de maneira mais formal. 
Os homens usam terno e gravata. Na Costa, em função do clima 
ser muito mais quente, a vestimenta é menos formal. 

Para visitar Quito ou outras cidades da Serra localizadas 
acima	dos	2.500	metros	de	altitude,	recomenda-se,	nos	primeiros	
dias, não fazer esforços físicos excessivos, caminhar devagar e 
não comer muito à noite. É recomendável beber exclusivamente 
água engarrafada. A

N
EX

O
S



Como Exportar

SumárioEquador

91

Embora todos os esportes sejam praticados de forma 
regular, o futebol é o que recebe a maior atenção dos equatorianos. 
No âmbito cultural, há uma boa oferta de shows, concertos e 
exposições de pintura, de maneira regular, ao longo do ano 
todo.	Há,	ainda,	nas	principais	cidades,	quantidade	suficiente	de	
salas de cinema, com modernas instalações. O país tem ampla 
variedade de canais de televisão a cabo.

  Em geral, o equatoriano recebe com cordialidade 
o	estrangeiro	e	tem	boa	disposição	para	ajudá-lo.	No	entanto,	é	
conveniente tomar cuidado para evitar a exposição a situações de 
risco ou perigo. 

  Há um bom serviço de táxis, que operam com 
taxímetro durante o dia. À noite, é conveniente, antes de usar o 
serviço,	acordar	o	preço.	Por	motivos	de	segurança,	recomenda-
se solicitar o serviço de táxi a empresas registradas, pelo telefone. 
Geralmente, ao lado dos principais hotéis, há taxis que oferecem 
seus serviços, embora a tarifa seja um pouco maior. 

14. Principais hotéis

Existe ampla oferta de hotéis nas principais cidades do 
país. Porém, é recomendável fazer a reserva correspondente com 
a	suficiente	antecedência	à	data	de	chegada,	especialmente	se	
a viagem coincidir com algum feriado. Por meio da internet, é 
possível obter informações sobre hotéis no país.

 

Na cidade de Quito:

•	Hotel	Swissotel
Av. 12 de Octubre y Cordero
Telefone: (593 2) 256 8260
 Fax: (593 2) 256 8080      
www.swissotel.com

•	Hotel	Hilton	Colón
Avs. Amazonas y Patria

Telefone: (593 2) 2238 361
Fax: (593 2) 2563 903
www.quito.hilton.com

•	Hotel	Radisson
Av. 12 de Octubre y Cordero
Telefone. (593 2) 2241 578 
Fax: (593 2) 2442 922
E-mail:	reservas@radisson.com.ec				
www.radisson.com/quito.ec

•	Hotel	Quito
Av.	González	Suárez,	N27-142
Telefone: (593 2) 254 460 
Fax: (593 2) 256 4600
E-mail:	reservaciones@hotelquito.co
www.hotelquito.com

Na cidade de Guayaquil:

•	Hotel	Hilton	Colón
Av. Francisco de Orellana, Mz. 111
Telefone: (593 4) 268 9000
 Fax: (593 4) 268 9149
E-mail:	reservaas@hiltonguayaquil.com
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/
GYEHIHF-Hilton-Colon-Guayaquil-hotel

•	Hotel	Oro	Verde
Av. 9 de Octubre y García Moreno
Telefone: (593 4) 232 7999 
Fax: (593 4) 232 9350
E-mail:	reservasgye@oroverdehotels.com
www.oroverdeguayaquil.com

•	Hotel	Ramada
Malecón, 606 y Orellana A
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Telefone: (593 4) 256 55 
Fax: (593 4) 256 3036    
E-mail:	reservas@hotelramada.com
www.hotelramada.com

•	Hotel	Continental
Chile, 512 y 10 de Agosto
Telefone: (593 4) 232 9270 
Fax: (593 4) 232 5454
E-mail:	reservas@hotelcontinental.com.ec
www.hotelcontinental.com.ec

Na cidade de Cuenca:

•	Hotel	Oro	Verde	
Av. Ordóñez Lazo s/n.
Telefone: (593 7) 409 0000 
Fax: (593 7) 409 0001
E-mail:	ov_cue@oroverdehotels.com
www.oroverdehotels.com

•	Hotel	Conquistador
Gran Colombia, 6 65 y Borrero
Telefone: (593 7) 284 2888 
Fax: (593 7) 283 1291
E-mail:	reservas@hconquistador.com.ec	
www.hotelconquistador.com.ec

•	Hotel	El	Dorado
Gran Colombia, 7 87 y Luis Cordero
Telefone: (593 7) 283 1390
Fax: (593 7) 283 1663
E-mail:	reservas@eldoradohotel.com.ec					
www.eldoradohotel.com.ec
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15. MODELO DE CONTRATO DE AGENTE OU REPRESENTANTE COMERCIAL

CONTRATO hecho el día __ de __________ del 200__ ENTRE __________________ con domicilio comercial establecido en 
_______________________ (de aquí en adelante denominado “el Mandante”), por un lado, y ____________________ (de aquí en 
adelante denominado “el Agente”), por el otro.

POR EL CUAL SE HA CONVENIDO LO SIGUIENTE:
1. El Mandante nombra al Agente, quién, como tal y desde _________ (fecha) será su único representante en 

_____________________ (de aquí en adelante denominado “la zona”) para la venta de __________________________ de fabricación 
del Mandante y todos aquellos otros bienes y mercancías (todos los cuales se denominarán de aquí en adelante “los productos”), según 
convenga más adelante entre ellos.

2. El agente, por una duración de _______ años (y en adelante hasta la fecha que convengan de común acuerdo por escrito con 
preaviso de ___ meses) prestará al Mandante con diligencia y buena fe servicios en calidad de representante suyo y pondrá su empeño 
en ampliar la venta de los productos del Mandante dentro de la zona de su representación y no hará nada que pueda entorpecer tal 
venta o crear obstáculos al desenvolvimiento de los negocios del Mandante en dicha zona comercial.

3. El Mandante pondrá a disposición del Agente, en tiempo oportuno, una manifestación en la que indique los precios mínimos a 
los cuales los productos tendrán que ser individualmente puestos en venta, y el Agente no podrá ponerlos en venta a precios inferiores 
a	los	especificados	en	la	manifestación	del	Mandante,	sin	perjuicio	de	tratar,	en	cada	caso,	de	venderlos	al	mejor	precio	que	le	sea	
posible obtener.

4.	El	Agente	no	podrá	vender	ninguno	de	los	productos	del	Mandante	a	persona	o	compañía	o	firma	alguna,	con	residencia	fuera	
de su zona de representación con vistas a la reexportación a ningún otro país o zona sin el consentimiento por escrito del Mandante.

5. En el transcurso de su representación, el Agente designado en este contrato no tomará a su cargo la venta de productos de 
clase similar o que puedan competir o crear obstáculos a la venta de los productos del Mandante, sea por cuenta propia, sea de parte 
de	otra	persona,	compañía	o	firma	cualquiera.

6. Al recibo de toda orden de compra de los productos del Mandante, el Agente deberá transmitirle sin tardanza tal orden de 
compra y (si la orden de compra es aceptada por el Mandante) la ejecutará, suministrando los productos directamente al cliente.

7. Una vez ejecutada cualquier orden de compra, el Mandante enviará al Agente copia duplicada de la factura remitida al cliente 
junto con los productos a que corresponda y del mismo modo le enviará en tiempo oportuno noticia del pago efectuado por el cliente 
al Mandante.

8. El Agente llevará en debida forma la contabilidad de todas las órdenes de compra que haya obtenido y cada ____ meses 
remitirá al Mandante un estado de dicha contabilidad.

9. El Mandante reconocerá al Agente las siguientes comisiones ____________________________ (basadas en precios F.O.B. 
_______ (país exportador)) por todas las órdenes de compra obtenidas por el Agente en la zona y ejecutadas por el Mandante. Queda 
dicho que las comisiones correspondientes a los cobros a los clientes efectivamente efectuados por el Mandante serán abonadas 
trimestralmente por éste al Agente.

10.	El	Agente	tendrá	derecho	a	comisión	en	los	términos	y	condiciones	especificados	en	el	párrafo	precedente	sobre	todas	las	 A
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órdenes de exportación que el Mandante reciba.
11. En caso de diferencia acerca de la cuantía que a título de comisión el Mandante debe pagar al Agente, tal diferencia ha de 

ser solucionada por los Auditores del Mandante en el momento de producirse. Su decisión será obligatoria, así para el Mandante, como 
para el Agente.

12. El Agente no ha de comprometer en modo alguno el crédito del Mandante.
13. El Agente no emitirá garantía alguna en relación con los productos tratados sin autorización por escrito del Mandante.
14. El Agente no recibirá pagos de los clientes sin la autorización del Mandante.
15.	El	Agente	no	abrirá	crédito,	ni	negociará	con	persona,	compañía	o	firma	alguna,	con	las	cuales	el	Mandante	le	haya	dado	

instrucciones en tiempo oportuno de no operar a crédito ni negociar.
16. El Mandante tendrá derecho a rehusarse a ejecutar o a recibir una orden cualquiera, o parte de ella, obtenida por el Agente, 

y el Agente no podrá reclamar comisión sobre cualquier orden, o parte de ella, rehusada en ejercicio de tal derecho.
17. Toda cuestión o diferencia, sea cual fuere, que pueda surgir en cualquier momento en adelante entre las partes de este 

contrato, o entre sus respectivos representantes, en relación con las cláusulas presentes, o con el objeto de las mismas, o que de ellas 
se deriven, o con ellas se relacionen o acerca de cómo debe interpretarse, o por cualquier otra razón, será sometida a arbitraje en (país 
exportador) conforme a la ley en vigencia.

18. La interpretación de este contrato se entenderá en todos sus aspectos con sujeción a la ley (país exportador).

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes concluyen este contrato, en fecha y año previamente indicados.

Firmas.
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