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6 regiões

118 distritos

mais de 1000 cidades

9,5 milhões de habitantes

LOCALIZAÇÃO



ECONOMIA

MFA,Belarus

Mais de 20 mil empresas industriais



Cloreto de potássio

Madeira

Carvão marrom

Turfa

Materiais de construção

Recursos humanos e know

how (tecnologias)

RECURSOS
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Período
Volume de 

negócios
Exportação Importação

Balança 

comercial

2016 524,8 442,0 82,8 359,2

2017 513,0 440,4 72,6 367,8

2018 711,0 585,3 125,7 459,6

1º 

semestre 

de 2019

502,3 284,1 218,2 65,9

ESTATÍSTICAS COMERCIAIS
BELARUS-BRASIL



EXPORTAÇÕES BELARUSSAS PARA O BRASIL

1 Cloretos de potássio

2 Ureia

3 Anidrido ftálico

4 Tecidos de linho

5
Fios de ferro ou aço não ligado, revestidos de outros 

metais comuns

6
Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em 

veículos e máquinas agrícolas ou florestais

7
Herbicida à base de alaclor, de ametrina, de atrazina ou 

de diuron

8 Tecidos de algodão

9 Mechas e fios, de fibras de vidro

10
Fibras de poliésteres, descontínuas, não cardadas, não 

penteadas nem transformadas de outro modo para fiação

1 Cloretos de potássio

2 Anidrido ftálico

3 Tecidos de linho

4
Fibras de poliésteres, descontínuas, não cardadas, não 

penteadas nem transformadas de outro modo para fiação

5
Poliamidas-6, 9 ou 6, 10 ou 6-12, em blocos irregulares, 

pedaços, grumos, etc.

6
Monofilamentos (monofios), etc, de polímeros de cloreto 

de vinila

7
Fios de ferro ou aço não ligado, revestidos de outros 

metais comuns

8 Folhas de serras de fita, de metais comuns

9 Tecidos de algodão

10 Mechas e fios, de fibras de vidro

11 Malte não torrado, inteiro ou partido

12 Hidroxilamina e seus sais inorgânicos

13 Máquinas e aparelhos elétricos com função própria

2018 1º semestre de 2019



IMPORTAÇÕES BELARUSSAS DO BRASIL

1 Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios

2
Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas 

secas em secador de ar quente (flue cured), do tipo Virgínia

3 Corindos artificiais, de constituição química definida ou não

4 Serras de corrente, de uso manual

5 Bolsas para uso em colostomia, ileostomia/urostomia

6 Amendoins descascados, mesmo triturados

7 Desperdícios de tabaco 

8 Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis

9 Pulverizadores, para a agricultura ou horticultura

10 Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca

11 Distribuidores de adubos (fertilizantes)

12
Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, 

para preparação ou trabalho do solo

13 Сorreias de transmissão

14 Café não torrado, não descafeinado, em grão

15 Outras ferramentas hidráulicas de motor não elétrico, de uso manual

16 Outras partes de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria

2018 1º semestre de 2019
1 Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios

2
Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas 

secas em secador de ar quente (flue cured), do tipo Virgínia

3 Desperdícios de tabaco

4 Amendoins descascados, mesmo triturados

5 Serras de corrente, de uso manual

6 Café não torrado, não descafeinado, em grão

7 Ferramentas hidráulicas de motor não elétrico, de uso manual

8
Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, 

para preparação ou trabalho do solo

9 Niveladores

10 Distribuidores de adubos (fertilizantes)

11 Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis

12
Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em 

salmoura, secos ou defumados

13 Partes de calçados, etc.

14 Calçados cobrindo o tornozelo, parte superior de borracha, plástico

15 Partes e acessórios para tratores e veículos automóveis

16 Substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos



UNIÃO ECONÔMICA EURASIÁTICA

Área 20 229 248 km² (1ª do mundo)

População 183 053 milhões (7ª do mundo)

PIB USD 4,3 trilhões (5º do mundo)

Belarus, Rússia, Cazaquistão, Armênia, Quirguistão



SETOR PETROLÍFERO



GRUPO EMPRESARIAL BELNEFTEKHIM

Contato

Website: belneftekhim.by

E-mail: koncbnx@belneftekhim.by

Petróleo e seus produtos refinados

Produtos em fibra de vidro

Fertilizantes minerais

Pneus

Fibras e fios químicos

Ácidos policarboxílicos

Resinas sintéticas e plásticos

Dutos



NAFTAN S.A.

Contato

Website: naftan.by

E-mail: naftan@naftan.by

naftan@naftan.vitebsk.by

Combustíveis

-Gasolina
-Diesel
-Óleo para aquecimento
-Querosene
-Óleo combustível

Aromáticos

-Benzeno
-Tolueno
-Ortoxileno
-Paraxileno

Óleos lubrificantes

-Óleo de motor
-Óleo de transmissão
-Óleo do compressor
-Óleo industrial
-Óleo de base

Betumes de petróleo

-Betume de estrada
-Betume para construção
-Betume para telhado

Outros produtos

-Solventes oleosos
Resíduos hidrocraqueados
-Gasóleo a vácuo
-Parafina bruta
-Ácido sulfúrico



FÁBRICA POLIMIR

Produtos principais:

- Fibras e torniquete acrílico

- Polietileno de alta pressão

- Sulfato de Amônio

- Fibras poliacrílicas

Contato

Website: polymir.by

E-mail: market@polymir.by 



JSC REFINARIA DE PETRÓLEO DE MOZYR

Produtos principais:

- Gasolina

- Diesel

- Gás liquefeito

- Betume

Contato

Website: mnpz.by

E-mail: office@mnpz.by



GRUPO EMPRESARIAL BELORUSNEFT

Contato

Website: belorusneft.by

E-mail: contact@beloil.by

Exploração, perfuração, produção de petróleo e 
gás associado 

Vendas de produtos petrolíferos

Perfuração, operações de desvios (sidetracking), 
workover

Refino de gás associado

Pesquisa científica para fins de exploração e 
produção



EXPLORAÇÃO GEOLÓGICA

Contato

Website: belorusneft.by

E-mail: contact@beloil.by

trabalho de campo

processamento e interpretação de dados sísmicos

criação de modelos de reservatórios geológicos e 
dinâmicos

desenvolvimento de métodos complexos para 
prospecção e exploração de jazidas

perfuração de poços de exploração e produção de 
petróleo e gás

Belorusneft realiza exploração geológica e sísmica em 
Belarus e para empresas de petróleo na Rússia, Venezuela, 
Equador, Ucrânia e Índia.



JSC BELGORKHIMPROM

Contato

Website: bmci.by

E-mail: bmci@bmci.by 

Belgorkhimprom é um moderno centro de peritos na
extração e processamento de minérios de potássio e outras
matérias-primas minerais, designer geral de empresas
líderes nas indústrias química e de mineração.

Pesquisa e desenvolvimento nas áreas de mineração e 
processamento de minerais

Pesquisa e desenvolvimento para manutenção e expansão da 
matéria-prima das minas

Pesquisa e desenvolvimento para aumento da capacidade de 
extração de minérios

Apoio científico, metodológico e técnico a pesquisas 
sísmicas

Pesquisa e desenvolvimento para melhoramento de 
equipamentos de mineração

Pesquisa e desenvolvimento para uma mineração segura

Minimização  do impacto das atividades humanas, incluindo indústrias de 
mineração e química, no ambiente natural e nas instalações econômicas

Pesquisa e desenvolvimento para melhoramento da qualidade dos 
produtos e expansão da gama de fertilizantes à base de potássio

Desenvolvimento de regras e documentos regulatórios necessários 
para o projeto, construção e operação segura das empresas



JSC BELARUSKALI E COMPANHIA BELARUSSA 

DE POTÁSSIO - BPC

JSC BELARUSKALI - uma das maiores produtoras de 

fertilizantes de potássio do mundo.

Produtos principais:

- Cloreto de potássio granulado

- Cloreto de potássio fino 

- Cloreto de potássio técnico

Contato BPC

Website: belpc.by

E-mail: info@belpc.by

BPC- uma das maiores fornecedoras de fertilizantes minerais

do mundo. Vende a produção para mais de 100 países tendo

como principais mercados consumidores o Brasil, China, Índia,

Sudeste Asiático e os países da Europa. As exportações para o
Brasil totalizaram 3714 mil toneladas em 2017.

Contato BELARUSKALI

Website: kali.by

E-mail: belaruskali.office@kali.by



JSC GRODNO AZOT

Produtos principais:

- Ureia

- Sulfato de Amônio

- Caprolactama

- Poliamida-6 

- Produtos de Nitrogênio

Contato

Website: azot.by

E-mail: oao@azot.com.by



JSC LAKOKRASKA

Contato

Website: lidalkm.by

E-mail: ved@lidalkm.by

LIDA

• materiais de pintura tradicionais

FRESCO

• primers e tintas à base de água para fachadas e 
interiores

MASSIVE

• materiais para processamento decorativo e proteção da 
madeira

GARAGE

• líquidos técnicos para automóveis

BELLAK

• Resinas alquídicas



MOGILEVKHIMVOLOKNO

Contato

Website: khimvolokno.by

E-mail: mogilev@khimvolokno.by

Há mais de 45 anos, a Mogilevkhimvolokno vem

mantendo suas posições estáveis entre os principais

fabricantes de produtos de poliéster.

O Sistema de Gestão atende aos requisitos das Normas

Internacionais ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.



JSC BELSHINA  

Contato

Website: belshinajsc.by

E-mail: belarustyre@belshina.by 

Pneus

radiais para

veículos leves

Pneus para

caminhões
Pneus

agrícolas

Pneus

para veículos

especiais

Pneus

para caminhões

fora-de-

estrada

Pneus BELASHINA AGRO para

uso em tratores e

colhetadeiras de alta

potência

Vendas para mais de 70 países

dos 5 continentes.





BMZ – FÁBRICA BELARUSSA DE METALURGIA

Contato

Website: belsteel.com

E-mail: ofwork@bmz.gomel.by

tarugos

barras de reforço

fio-máquina

tubos sem costura

cabos de aço

arame

fibra

produtos laminados



JSC BELAZ

Contato

Website: belaz.by

E-mail: export@belaz.minsk.by

A única fábrica do mundo que oferece 500 diferentes

modelos de caminhões fora-de-estrada, com

capacidade de carga de 25 até 450 toneladas

25% do mercado mundial de caminhões fora-de-

estradacaminhões fora-de-estrada

equipamentos para minas abertas e obras 
subterrâneas

veículos carregadores

equipamentos para aeroportos



JSC AMKODOR

Contato

Website: amkodor.by

E-mail: kanz@amkodor.by

Hoje, a Amkodor holding é uma das empresas líderes

na produção de máquinas para finalidades especiais

em Belarus e na CEI. Anualmente, produz mais de

5000 unidades de alto nível técnico

13 distribuidores, 70 revendedores e 67 centros de

serviço em todo o mundo

máquinas agrícolas

máquinas florestais

máquinas para construção de estradas

máquinas para limpeza e manutenção



MTZ – FÁBRICA DE TRATORES DE MINSK

Contato

Website: belarus-tractor.com

E-mail: sales@belarus-tractor.com

7-8% da produção mundial de tratores agrícolas

Exporta equipamentos para mais de 125 países

tratores agrícolas

veículos especiais para colheita e 
carregamento

suplementos agrícolas

equipamentos para construção



GOMSELMASH – FÁBRICA DE COLHEITADEIRAS

Contato

Website: post@gomselmash.by

E-mail: gomselmash@tut.by

ceifeiras debulhadoras

colheitadeiras de forragem

colheitadeiras de forragens de arrasto e montadas

colheitadeiras de batata

colheitadeiras de algodão

cortadores de relva motorizados

pulverizadores

máquinas para lavoura

semeadores

16 tipos de máquinas agrícolas, 75 modelos e 

modificações básicas para colheita de várias culturas



BOBRUISKAGROMASH

Contato

Website: bobruiskagromach.com

E-mail: info@bobruiskagromach.com

máquinas para aplicação de fertilizantes orgânicos líquidos

máquinas para aplicação de fertilizantes orgânicos sólidos

máquinas para aplicação de fertilizantes minerais

máquinas para a preparação e armazenamento de rações

máquinas para a preparação e distribuição de rações

refinadores de grãos

máquinas para a colheita de linho

equipamento para processamento pós-colheita de batatas

reboques basculantes e semi-reboques



MAZ- FÁBRICA DE VEÍCULOS DE MINSK

Contato

Website: maz.by

E-mail: trade@maz.by

export-aflat@maz.by

market@maz.by

veículos de carga

veículos para transporte de passageiros

equipamento de reboque

equipamento especial com base em MAZ

Mais de 500 modelos

Os produtos atendem aos padrões ambientais Euro-2, Euro-

3, Euro-4, Euro-5, Euro-6





GRUPO EMPRESARIAL BELLEGPROM

Contato

Website: bellegprom.by

E-mail: bellegprom@bellegprom.by

Indústria têxtil

Indústria de confecção de malhas

Indústria de costura

Indústria de couro e calçado



FÁBRICA DE LINHO DE ORSHA

Contato

Website: linenmill.by

E-mail: linenexport@mail.ru

Tecidos de linho



JSC BLAKIT

Contato

Website: blakit.by

E-mail: export@blakit.by

A maior produtora de têxteis na Europa e na CEI

tecidos ecológicos algodão 100%

roupas de cama em chita, popelina, cetim, 
faixa listrada e jacquard de cetim

cortinas

toalhas de mesa

toalhas de banho





BANCO DO DESENVOLVIMENTO DA 

REPÚBLICA DE BELARUS

Contato

Website: brrb.by

E-mail: office@brrb.by

• Fundado em 2011 de acordo com as 

recomendações do FMI e do Banco Mundial

• 100% das ações pertencem ao estado

• Desde 2016,  o único banco de Belarus que 

concede empréstimos à exportação

• O único banco belarusso com:

-escritório de representação em Londres

-Programa de Apoio às PME aprovado pelo Banco 

Mundial

• Classificações “B/B” pela S&P e Fitch com 

perspectiva estável



Contato

Website: pal.by

E-mail: info@pal.by

PROMAGROLEASING

Criação e implementação de um mecanismo eficaz de leasing

internacional e promoção de produtos fabricados em Belarus

para o mercado externo em condições de leasing

Promover a tecnologia belarussa em novos 
mercados

aumentar a oferta de exportação de produtos 
belarussos

atrair investimento estrangeiro para 
operações de leasing internacional

alugar equipamentos no âmbito de programas 
nacionais

contribuir para a melhoria da regulamentação 
dos arrendamentos em Belarus

O
b
je

tiv
o
s



0%

Contribuições para o Fundo de Segurança 
Social

Desenvolvimento de software

HI TECH PARK

Imposto sobre lucros

IVA

Imposto Offshore sobre
Dividendos

Imposto sobre imóveis

Imposto fundiário (3 anos)

DEMAIS
BENEFÍCIOS

MAX

160$

Contato

Website: park.by

E-mail: info@park.by



Profit Tax (5-10 years)

VAT (import-substituting  products)

Real Estate 

Land Tax (5 years)

10%

Minimum investments of €1 million 
Production of export-oriented and import

substituting products

ZONAS ECONÔMICAS FRANCAS

WHO:

0%



ZONAS ECONÔMICAS FRANCAS

ZEF BREST

ZEF VITEBSK

ZEF MOGILEV

ZEF GRODNOINVEST

ZEF GOMEL RATON

ZEF MINSK

Website: fezbrest.com

E-mail: info@fez.brest.by

fez.brest@gmail.com

Website: fez-vitebsk.by

E-mail: info@fez-vitebsk.by

Website: grodnoinvest.by

E-mail: info@grodnoinvest.by 

Website: gomelraton.com

E-mail: info@gomelraton.com

Website: fezminsk.by

E-mail: info@fezminsk.by 

Website: fezmogilev.by

E-mail: info@fezmogilev.by 



0%

- Propriedade de terrenos
- Imposto de renda pessoal

Eletrônicos, química fina, biotecnologias, 
engenharia mecânica, novos materiais
Investimentos mínimos de US $ 5 milhões

Minsk
Great 
Stone

Imposto sobre lucros (por 10 anos +1/2 por mais 10 anos)

IVA na Importação

Imposto sobre Dividendos (5 anos)

Imposto sobre Imóveis (por 10 anos +1/2 por mais 10 anos)

Imposto Fundiário (por 10 anos +1/2 por mais 10 anos)

PARQUE INDUSTRIAL “GRANDE PEDRA"

OUTROS
BENEFÍCIOS

9%

Contato

Website: industrialpark.by

E-mail: 

administration@industrialpark.by



BREMINO GROUP

projeto logístico de complexos de armazéns

prestação de serviços de logística alfandegária 
e de armazém

auditoria logística

gerenciamento da cadeia de suprimentos

logística de produção

Contato

Website: bremino.by

E-mail: office@bremino.by

implementação de projetos de investimento para a 

construção de infraestrutura logística na República 

de Belarus.



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

Contato

Website: bgp.by

E-mail: concern@bgp.by

Sugere-se estabelecer contatos diretos com as empresas do

grupo Belgospischeprom para exportações de produtos

agrícolas para Belarus.



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

INDÚSTRIA AÇUCAREIRA

JSC Slutsk Sugar Plant

A maior refinaria de açúcar de Belarus

Contato

Website: sugar.by

E-mail: contact@sugar.by

goglo.e@sugar.by 

JSC Gorodeya Sugar Refinary

Contato

Website: gsr.by

E-mail: info@gsr.by 

Contato

Website: cukar.by

E-mail: info@cukar.by

JSC Skidel Sugar Refinary JSC Zhabinka Sugar Refinary

Contato

Website: sahar.by

E-mail: office@sahar.by

JSC Eurotarex

o maior fabricante belarusso 

de sacos de tecido de 

polipropileno para açúcar, 

farinha, cereais, sal

Contato

Website: eurotarex.by

E-mail: info@eurotarex.by



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

INDÚSTRIA DO TABACO

JSC Fábrica de Tabaco de Grodno “Neman”

O maior produtor de produtos de

tabaco de Belarus, também atua na

exportação. Ciclo completo de

produção de produtos de tabaco

Contato

Website: tabak.by

E-mail: info@tabak.by

JSC Concentrados Alimentares de Lida

Contato

Website: belcofe.by

E-mail: belkoffe@mail.ru

JSC Belcofe

INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS ALIMENTARES 

(INCLUSIVE CAFÉ, CACAU, ESPECIARIAS)

Mais de 100 tipos de produtos acabados:

almoços prontos, geleias, cereais matinais, flocos

de aveia, cevada e trigo, temperos, amido,

vinhos de fruta, etc. Embalagem de ácido cítrico,

amido, cacau em pó, bicarbonato de sódio

Contato

Website: lidkon.by

E-mail: office@lidkon.by

Produção de café natural, bebidas insolúveis,

temperos, geleias. Embalagem de café solúvel e

especiarias



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

INDÚSTRIA DE CONSERVAS

JSC Fábrica de conservas e secagem de 

Malorita
JSC Gamma Vkusa

Contato

Website: toptyshka.by

E-mail: market@toptyshka.by

maloritaKOSK@yandex.by 

O maior produtor de alimentos para

bebês e produtos dietéticos, sucos de

frutas e vegetais, marinadas de

legumes, geleias etc.

Sucos, bebidas de frutas, néctares;

enlatados, purê - produtos semi-

acabados, legumes para guarnição,

produtos infantis

Contato

Website: gammavkusa.by

E-mail: info@gammavkusa.by



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

INDÚSTRIA DO ÁLCOOL

JSC Minsk Kristal

Empresa gestora do Grupo Empresarial Minsk

Kristal Group

Contato

Website: kristal.by

E-mail: glp@kristal.by

12 empresas-produtoras de bebidas alcoólicas



GRUPO EMPRESARIAL BELGOSPISCHEPROM

INDÚSTRIA CONFEITEIRA

JSC Spartak

O maior produtor de confeitaria.

Gama de produtos superior a 340 itens

Contato

Website: spartak.by

E-mail: info@spartak.by

OJSC Kommunarka

Contato

Website: zefir.by

E-mail: market@zefir.by

OJSC Krasny Pischevik

Chocolate, bombons, caramelo, conjuntos e

caixas de bombons, bombons artesanais,

produtos veganos, produtos halal

Contato

Website: kommunarka.by

E-mail: office@kommunarka.by

Marshmallows, halva, bombons, doces de gelatina



ESTABELECIMENTO DE CONTATOS DE NEGÓCIOS 

DIRETOS

Sugere-se que as empresas brasileiras, interessadas em importar produtos

belarussos, estabeleçam contatos de negócios diretos com as empresas

exportadoras de Belarus mencionadas nesta apresentação.

Para as empresas brasileiras, interessadas em exportar seus produtos agrícolas,

sugere-se estabelecer contatos de negócios diretos com a companhia BreMiNo

Group e outras companhias belarussas.

Em caso de eventuais dificuldades no estabelecimento de contato direto com

parceiros belarussos, roga-se contatar a Embaixada de Belarus no Brasil.

Reponsável: Sr. Aleksandr Shkatulov, Conselheiro para Cooperação Econômica,

Comercial e Investimentos.

Tel.: (61) 3543-0481

E-mail: brazil@mfa.gov.by



Obrigado pela atenção!


