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A Coleção Como Exportar reúne 
dados básicos sobre países e 
mercados integrados de interesse do 
exportador brasileiro. Cada volume 
inclui uma série de informações 
úteis sobre o país, tais como perfil 
sociopolítico, comércio exterior, 
economia e finanças, canais de 
distribuição, legislação, entre outros 
itens. 
 
Os títulos estão disponíveis 
gratuitamente no portal 
BrasilGlobalNet 
(www.brasilglobalnet.gov.br).

A BrasilGlobalNet é um dos maiores 
e mais completos portais de 
informação comercial e de 
investimentos, disponível em 
português, em inglês e em espanhol. 
O portal contém diversos produtos e 
serviços para promover os negócios 
brasileiros e é administrado pelo 
Departamento de Promoção 
Comercial e Investimentos (DPR) do 
Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil.
 

A BrasilGlobalNet também apresenta 
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lista de estudos e de publicações 
especializados em comércio exterior, 
incluindo pesquisas de mercado, 
indicadores econômicos e 
informações sobre feiras no Brasil e 
no exterior.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é introduzir 
Myanmar (anteriormente conhecido 
em português como “Birmânia” e 
em inglês como “Burma”) como um 
país e um mercado econômico para 
as empresas brasileiras, mostrando 
sua	configuração	econômica	e	seu	
potencial para o desenvolvimento fu-
turo, assim como realçando as opor-
tunidades de negócios para as em-
presas brasileiras que desejam entrar 
no mercado de Myanmar. O estudo 
fornece algumas diretrizes para 
potenciais exportadores brasileiros 
sobre como exportar para Myanmar 
e como comercializar os produtos e 
serviços brasileiros no país. 

Myanmar não é um caso comum, 
suas reformas econômicas e políti-
cas atuais criaram uma situação sin-
gular com um alto potencial para os 
negócios. No começo do século XX, 
Myanmar era uma das economias lí-
deres no sudeste da Ásia. Depois de 
sua independência da Grã-Bretanha 
em 1948, Myanmar usufruiu de um 
curto período de direito democrá-
tico, que foi interrompido em 1962 
quando as Forças Armadas tomaram 
o controle do Governo. O país então 
enfrentou um período de relativo 

isolamento até o começo de 2011, 
quando um novo Governo começou 
a abrir o país. Esse prolongado iso-
lamento causou um atraso na eco-
nomia de Myanmar, deixando-a bem 
atrás de seus vizinhos. Entretanto, 
devido aos vastos recursos naturais, 
a uma população jovem e crescen-
te e à sua localização estratégica, 
Myanmar tem o potencial para mais 
uma vez se tornar um país líder na 
região. 

Desde 2011, a economia de Myan-
mar tem mudado e continua a mudar 
com os altos e crescentes investi-
mentos do governo no setor privado 
e, como resultado, a demanda do-
méstica e o número de investidores 
estrangeiros estão crescendo. Há 
oportunidades de negócios em mui-
tas áreas, da infraestrutura básica 
até produtos de consumo e serviços. 
Muitas marcas globais já entraram 
no mercado para tomar posições de 
liderança. 

No passado, exportar do Brasil para 
Myanmar ou importar de Myanmar 
era	um	tanto	quanto	desafiador,	
principalmente devido às sanções 
econômicas unilaterais impostas por 
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países como os Estados Unidos e 
os membros da União Europeia. As 
complexas regras e regulamentações 
em Myanmar criaram ainda mais 
impedimentos às transações comer-
ciais	e	financeiras	internacionais.	
Entretanto, isso está mudando na 
medida em que as reformas econô-
micas avançam. 

Templos em Bagan, Myanmar
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MAPA DE MyANMAR
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Myanmar está localizada na região asiática, fazendo fronteira com Bangla-
desh, Índia, China, Laos e Tailândia. É o segundo maior país do sudeste da 
Ásia depois da Indonésia. Tem uma população estimada em 60 milhões de 
pessoas e é rico em recursos naturais. A principal religião é o budismo. 

Shwedagon Pagoda(Great Dagon Pagoda) in Yangon, Myanmar 

Foto: Ko.Yo/Shutterstock
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DADOS BÁSICOS

Área: 678.500 km2

População: 60.280.000 (números estimados, um censo deve ser realizado 
em 2014, depois de uma lacuna de 30 anos) 

Densidade populacional: 89/km2

População economicamente ativa: 27.961.870

Cidades principais: Naypyitaw (capital), yangon, Mandalay, Mawlamyine, 
Bago, Pathein, Monywa, Meiktila, Sittwe, Magway, Taunggyi

Moeda: MMK (Quiat Myanmar)

Taxa de câmbio em US$: MMK
2011 2012 2013
799.5 839 863

Fonte: Myanmar Crimson

PIB em bilhões (US$)
2008 2009 2010 2011 2012
20,2 31,4 35,2 52 54,4

Fonte: FMI

Composição do PIB 
Agricul-
tura

Indústria Serviços Outros

2011 38,2 % 1,1 % 43,6 % 17,1 %
2012 38,8 % 19,3 % 41,8 %

Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico, 
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Anuário Estatístico 2010

Crescimento do PIB (últimos 5 anos)
2008 2009 2010 2011 2012
5,5 % 3,6 % 5,3 % 5,5 % 6%

Fonte: ADB 2012 (Myanmar in Transition)

PIB per capita (US$):tt
2007 2008 2009 2010 2011
351 537,3 596 759 857

Fonte: ADB 2012 (Myanmar in Transition)

Comércio Exterior em bilhões (US$)
Total Exportações Importações

2010-2011 15,3 8,9 6,4
2011-2012 18,15 9,09 9,035

Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico, Mesa Redonda 
de Myanmar- ISIS 2012 (www.ISIS.org.my/files/2012/3_U	Ko	Ko	Lay.pdf)
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1.1 - Geografia  

País: República da União de Myan-
mar. Seguindo a independência da 
colônia britânica, em 1948, o país 
foi	oficialmente	reconhecido	como	
União da Birmânia. Em 1989, uma 
junta	militar	regulamentadora	modifi-
cou o nome para União de Myanmar, 
uma forma de escrita antiga do nome 
do país datada de séculos com o 
mesmo	significado	de	Birmânia.	
O	Governo,	na	época,	justificou	a	
decisão argumentando que o nome 
era mais inclusivo de outras minorias 
étnicas e não tinha bagagem colo-
nial. Depois das eleições nacionais 
em 2010, com a entrada em vigor da 
Constituição de 2008, que substituiu 
a Junta Militar por um novo Governo 
em março de 2011, o país se tornou 
uma República, por isso, a República 
da União de Myanmar. 

Nacionalidade: Myanmar (antiga-
mente “birmanês” em português e 
“Burmese” em inglês).
  

Bandeira: 

 

Myanmar está localizado no sudeste 
da Ásia, com uma área de 678.000 
km2. O país abrange 936 km de leste 
a oeste e 2.051 km de norte a sul. 
Myanmar tem uma costa de 1.930 
km ao longo da Baia de Bengala e do 
Mar de Andaman até o sudoeste e o 
sul. 

As três cadeias de montanhas (a 
Rakhine yoma, a Bago yoma e o 
Planalto Shan) dividem o país em 
três	sistemas	fluviais	(o	Irauádi,	anti-
gamente conhecido como Irrawaddy, 
o Sittaung e o Chindwin). Esses rios 
foram por séculos uma importante 
rede de transporte aquático interna 
para o povo de Myanmar. 

O Irauádi é o rio mais longo (2.170 
km), que começa nas montanhas do 
estado de Kachin, no norte e corre 
até o sul, desaguando na divisão de 
Irauádi na forma de um delta, esco-
ando no mar.

I - CARACTERÍSTICAS GERAIS
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As principais cidades de Myanmar 
são Naypyitaw (a capital desde 
2005), yangon (maior cidade co-
mercial e antiga capital), Mandalay, 
Mawlamyine, Bago e Pathein. yangon 
é ainda o centro de negócios, com o 
principal porto e aeroporto do país e 
está localizada perto do mar. Manda-
lay é a segunda maior cidade, está 
localizada no centro do país e é uma 
cidade comercial com fortes cone-
xões com a China.

Mapa de Myanmar
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Países vizinhos

Norte: China, Índia
Leste: Laos, Tailândia
Sul: Tailândia 
Oeste: Bangladesh

Clima

Myanmar está posicionada entre 
o Trópico de Câncer e a linha do 
Equador. A maior parte das áreas 
baixas do país está sujeita ao clima 
tropical de monção, no qual há três 
estações: estação chuvosa, inverno 
e verão.

A Estação chuvosa dura de junho 
até outubro, com chuvas pesadas, 
especialmente em julho e agosto. 
Durante esta estação, o clima é 
quente e úmido. O inverno dura de 
novembro a fevereiro. O clima neste 
período é limpo e agradável, com 
temperaturas levemente mais frias e 
muito pouca chuva. O verão dura de 
março a maio, quando o clima pode 
estar muito quente e seco. 

Deve-se notar que as condições 
climáticas variam entre regiões. A 
região norte de Myanmar experimen-
ta temperaturas muito mais baixas e 
mesmo condições alpinas e árticas 
em elevações.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201214

Como Exportar   MyanMar                                                                                                  

Temperatura mensal e chuvas nas estações selecionadas (Média de 2001-
2010)

Fonte: Departamento de Meteorologia e Hidrologia, Anuário Estatístico, Clima, 2011
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Grupos étnicos: Há 135 grupos 
étnicos, os maiores grupos são: 
Birmaneses 68%, Sha 9%, Karen 7%, 
Rakhine 4%, Chineses 3%, Indianos 
2%, Mon 2%, outros 5%.

Religiões: Budistas 89%, Cristãos 
4% (Batistas 3%, Católicos Romanos 
1%), Muçulmanos 4%, animistas 1% 
e outros 2%.

Idiomas: O	idioma	oficial	é	o	Myan-
mar (antigamente conhecido como 
“birmanês” em português e “Burme-
se” em inglês), mas grupos étnicos 
de minoria têm seus próprios idio-
mas.

1.2 - População, centros urbanos e 
indicadores

População

De acordo com algumas projeções, 
a população de Myanmar é de 
aproximadamente 60,28 milhões de 
habitantes, dos quais por volta de 
70% vivem na zona rural. A taxa de 
crescimento anual da população é 
estimada em 1,3%.

Myanmar está politicamente dividida 
em setes estados e sete regiões, 67 
distritos, 330 distritos, 64 subdis-
tritos, 377 cidades, 2.941 departa-
mentos, 14.220 conjuntos de vilas e 
68.290 vilas. O país tem 135 grupos 
étnicos	oficialmente	reconhecidos.

Yangon, Myanmar

Foto: Juriah Mosin/Shutterstock
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Estrutura populacional

Fonte: As pirâmides populacionais são baseadas em variações médias da revisão de 2010 
das Projeções Mundiais (WPP) pela Divisão Populacional da ONU / Departamento de Popu-
lação 2010.

População ativa: Da população total de aproximadamente 60 milhões, 30 
milhões estão ativamente trabalhando e contribuindo para a economia. Uma 
estimativa de 57% da população ativa trabalha no setor agrícola.
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1.3 - Indicadores socioeconômicos

Principais indicadores socioeconômicos (US$)

Descrições 2009 2010 2011
Renda média per capita INA INA INA
Renda nacional (em bilhões) 31,4 35,2 52
PIB per capita 596 759 857
PNB per capita INA INA INA
Consumo médio per capita 435,31 508,12 554,02

Fonte: ADB 2012

Outros indicadores (2012)

Descrição Por população de 100

Número de receptores de rádio 61,5

Número de televisores 59,7

Tempo médio assistindo televisão 2,64 horas por dia

Número	de	telefones	fixos	e	móveis 2,8	(fixos),	3	(móveis)	

Número de computadores 2,1

Número de usuários da internet 2,3

Tempo de uso médio da internet NVA

Número de cidades com WI-FI 2 principais cidades

Número de automóveis 2,1

Consumo de aço/ tamanho do mercado de aço 665.843 toneladas (a partir de 2011)

Consumo de energia elétrica (KWh/habitante) 131106,98

Fonte: Indicadores do banco de dados mundiais
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Indicadores de desenvolvimento econômico e humano, 2011

Taxa de alfabetização de adultos (%) 89,9
Taxas	de	fertilidade	(filhos	por	mulher) 2,23
PIB per capita, ($ internacional atual) 857
Expectativa de vida no nascimento (anos) 65,2
Anos médios de escolaridade 4
Índice de desenvolvimento humano 0,48
Idade média (anos) 27,2
População (milhões) 60,3
Crescimento da população 2012 (%) 1,1

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, 2011

Myanmar
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1.4 - Organização histórica, política 
e administrativa 

Breve história pós-independência de 
Myanmar

Depois	do	fim	da	Segunda	Guerra	
Mundial, um grupo de jovens líderes 
birmaneses, conduzidos pelo General 
Aung San, negociaram a indepen-
dência do país da Grã-Bretanha, que 
foi formalmente concedida em 04 de 
janeiro de 1948. Aung San, consi-
derado o pai da independência do 
país, foi tragicamente assassinado 
em julho de 1947, junto com um 
grupo de aliados políticos próximos, 
criando um vácuo de liderança. 
Myanmar usufruiu de um curto 
período de um governo democráti-
co parlamentar, durante o Governo 
do Primeiro Ministro U Nu, que foi 
deposto em 1962 quando as Forças 
Armadas, conduzidas pelo General 
Ne Win, tomou o controle do Gover-
no. Ne Win direcionou seu governo 
pelo programa do “Modo Birmanês 
para o Socialismo” e estabeleceu o 
“Partido do Programa Socialista da 
Birmânia” (BSPP) como sua base de 
apoio. Em 1988, a crise econômica 
e as frustrações políticas conduziram 
a uma revolta em massa organiza-
da pelos estudantes em yangon e 
depois, aderido por todos os seg-

mentos da sociedade. Foi durante 
este período que o principal partido 
político de oposição foi criado, a Liga 
Nacional para a Democracia (NLD), 
com a participação de Aung San 
Suu	Kyi,	filha	do	herói	da	indepen-
dência e que se tornaria o símbolo 
da luta do país pela democracia. Os 
protestos foram massacrados pelas 
Forças Armadas, que organizaram 
um novo golpe, desta vez, guiadas 
pelos Generais Saw Maung e Than 
Shwe. Em 1990, as Forças Armadas 
convocaram eleições gerais, com 
uma vitória esmagadora do NLD, 
mas o partido nunca teve permissão 
de formar um Governo e os militares 
permaneceram no poder através do 
“Conselho de Restauração da Lei e 
da Ordem do Estado” (SLORC). Em 
1997, o SLORC foi transformado no 
“Conselho de Paz e Desenvolvimento 
do Estado” (SPDC), que planejou, 
de 2003 em diante, uma transição 
política lenta chamada de “mapa dos 
sete passos para a democracia”, in-
cluindo a promulgação de uma nova 
Constituição em 2008 e eleições 
gerais em 2010. Seguindo o mapa, 
o Parlamento eleito foi estabelecido 
e o General aposentado Thein Sein, 
como membro do SPDC, foi esco-
lhido como Presidente pelas duas 
Casas do Parlamento, assumindo em 
março de 2011.
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O Governo de Thein Sein, apesar de 
ainda majoritariamente composto 
de	oficiais	militares	da	reserva	ou	
ativos, iniciou uma série de reformas 
políticas e econômicas, que incluiu 
a libertação e a anistia de prisionei-
ros políticos (incluindo Aung San 
Suu Kyi) e a assinatura de acordos 
de paz preliminares com todos os 
principais grupos étnicos armados. 
Eleições parlamentares complemen-
tares foram realizadas em 2012, 
com a eleição de Aung San Suu Kyi 
como Membro do Parlamento. Novas 
eleições gerais estão agendadas para 
2015.

Organização política 

Tipo de governo: República.
Constituição: Promulgada em 2008 
e em total vigor a partir de março de 
2011, com a inauguração do Parla-
mento e a extinção da Junta Militar 
(SPDC).

Órgão Executivo

Chefe de Estado: Presidente

Chefe do Governo: Presidente 

Gabinete Nacional: Designado pelo 
Presidente	e	confirmado	pelo	Parla-
mento.

Eleições: O Partido da União, Solida-
riedade e Desenvolvimento (USDP), 
composto de membros antigos das 
Forças Armadas, venceu a maioria 
dos assentos do Parlamento nas 
eleições gerais realizadas em 2010. 
Com a maioria no Parlamento, Thein 
Sein, que foi o último Primeiro-
-Ministro do antigo poder militar, foi 
o Presidente eleito. Em abril de 2012, 
eleições complementares foram rea-
lizadas	a	fim	de	preencher	as	vagas	
abertas pelos Parlamentares que 
foram designados como Ministros 
de Gabinete ou para outros altos-es-
critórios do poder Executivo. A Liga 
Nacional para a Democracia (NLD), 
chefiada	pelo	Vencedor	do	Prêmio	
Nobel e ativista da democracia Aung 
San Suu Kyi, concordou em parti-
cipar das eleições e venceu 43 dos 
44 assentos para os quais competiu. 
As próximas eleições gerais para o 
Parlamento estão agendadas para 
2015.

Poder Legislativo: O bicameral, 
consistindo de Duas Casas.
1. A Casa Superior (Amyotha Hlut-
taw) ou Assembleia Nacional. A Casa 
Superior tem 224 assentos, com 168 
diretamente eleitos e 56 nomeados 
pelos militares. Os membros servem 
por um prazo de cinco anos.  
2. A Casa Menor (Pyithu Hluttaw) ou 
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Assembleia do Povo. A Casa Menor 
tem 440 assentos. 330 são direta-
mente eleitos e 110 nomeados pelos 
militares.  Os membros servem por 
um prazo de cinco anos.
As duas Casas combinadas formam 
o Parlamento Nacional (Pyidaungsu 
Hluttaw).

Poder Judiciário: A Constituição de 
2008 estabeleceu uma Corte Supre-
ma e um Tribunal Constitucional da 
União no topo do poder judiciário.

Partidos políticos: Os principais par-
tidos são: Partido da União, Solida-
riedade e Desenvolvimento (USDP); 
Liga Nacional para a Democracia 
(NLD); Partido da Unidade Nacional 
(NUP); Partido Democrático das Na-
cionalidades Shan (SNDP); Partido 
Progressista dos Nacionais Rakhine 
(RNPP); Força Democrática Nacional 
(NDF); e o Partido da Democracia da 
Região de Todos os Mon (AMRDP). 
Defesa Nacional e Conselho de 
Segurança:
Presidente
Vice-Presidente
Presidente da Assembleia do Povo
Presidente da Assembleia Nacional
Comandante Chefe das Forças 
Armadas
Vice Comandante Chefe das Forças 
Armadas

Ministro da Defesa
Ministro dos Assuntos Internos
Ministro dos Assuntos Externos
Ministro dos Assuntos de Fronteira

Ministérios

Ministério dos Assuntos Internos
Ministério da Defesa
Ministério dos Assuntos de Fronteira
Ministério dos Assuntos Externos
Ministério da Cultura
Ministério da Agricultura e Irrigação
Ministério do Comércio
Ministério da Construção
Ministério de Hotelaria e Turismo

Organização administrativa 

Myanmar é composto de 21 subdi-
visões administrativas, sete estados, 
sete regiões, cinco zonas e uma 
divisão auto-administradas. As sete 
regiões foram chamadas divisões 
antes de Agosto de 2010. As regiões 
podem ser descritas como predo-
minantemente de etnia Myanmar, 
enquanto os estados e zonas são 
dominados como minorias étnicas.

A região de Mandalay tem a maior 
população, enquanto a de yangon é a 
mais densamente povoada e o Esta-
do de Kayah tem a menor população. 
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Em termos de área física, a região do 
Estado de Sha é a maior e yangon é 
a menor.

Os Estados e as Regiões são dividi-
dos em distritos, que consistem em 
cidades maiores que incluem cida-
des, departamentos e conjuntos de 
vilas (grupos de vilas adjacentes).

Cada Estado ou Região tem um 
Governo Regional ou um Governo 
Estadual consistindo de um Ministro-
-Chefe, outros Ministros e um 
Advogado Geral. A autoridade legis-
lativa reside com o Estado Hluttaw 
(Parlamento Estadual) ou Regional 
Hluttaw (Parlamento Regional), que é 
formada por membros civis eleitos e 
representantes das Forças Armadas.

Naypyitaw é um Território da 
União sob a administração direta 
do Presidente. As funções diárias 
são desempenhadas em nome do 
Presidente pelo Conselho Naypyitaw, 
conduzido por um Presidente, com 
membros nomeados pelo Presidente, 
incluindo civis e representantes das 
Forças Armadas.

1.5 - Participação em organizações 
e acordos internacionais 

Myanmar é membro de várias 
organizações internacionais e de 
acordos multilaterais econômicos e 
políticos.

ONU (Nações Unidas) – Membro 
desde 19 de abril de 1948.
OMC (Organização Mundial de Co-
mércio) - Myanmar é um dos mem-
bros fundadores da OMC, desde 1o 

de janeiro de 1995.
ASEAN (Associação das Nações do 
Sudeste da Ásia).
BIMSTEC (Cooperação Econômica 
entre Bangladesh, Índia, Myanmar, 
Sri Lanka e Tailândia).
GMSEC (Cooperação Econômica da 
Sub-Região da Grande Mekong).
BCIM (Cooperação Econômica entre 
Bangladesh, China, Índia e Myan-
mar).
ACMECS (Estratégia de Coopera-
ção Econômica Ayeyarwady-Chao 
Phraya-Mekong).

ASEAN (Associação das Nações do 
Sudeste da Ásia)
Myanmar se tornou um membro da 
ASEAN em 23 de julho de 1997, e 
assinou o acordo para o estabeleci-
mento de uma Área de Livre Comér-



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 23

Como Exportar MyanMar

cio da ASEAN (AFTA). Espera-se que 
os	estados-membros	finalizem	um	
acordo para estabelecer a Comuni-
dade	Econômica	da	ASEAN	no	fim	
de 2015.
Myanmar ocupará a Presidência da 
ASEAN em 2014. 

BIMSTEC (Cooperação Econômica 
entre Bangladesh, Índia, Myanmar, 
Sri Lanka e Tailândia)
Myanmar juntou-se à Cooperação 
Econômica de Bangladesh, Índia, 
Myanmar, Sri Lanka e Tailândia 
(BIMSTEC) em agosto de 1997, logo 
depois de sua integração à ASEAN, 
em julho. A BIMSTEC consiste de 
alguns países da ASEAN e de mem-
bros da Associação do Sudeste da 
Ásia para a Cooperação Regional 
(SAARC), servindo como uma ponte 
para ligar as duas organizações 
regionais.

GMSEC (Cooperação Econômica da 
Sub-Região da Grande Mekong)
Iniciada pelo Banco de Desenvol-
vimento Asiático, a Cooperação 
Econômica da Sub-Região da Grande 
Mekong (GMS – EC) foi fundada em 
1992 para unir a China, o Cambo-
ja, o Laos, Myanmar, a Tailândia e 
o Vietnã ao longo do Rio Mekong. 
Desde então, Myanmar se juntou 

para assinar vários acordos da GMS, 
sob os quais os seis países partici-
pantes priorizaram por volta de 100 
projetos em oito setores, incluindo 
investimentos, comércio, trans-
portes, telecomunicações, energia, 
meio-ambiente e desenvolvimento de 
recursos humanos.

BCIM (Cooperação Econômica entre 
Bangladesh, China, Índia e Myanmar)
Sob a Iniciativa Kunming de 1999, os 
países do BCIM (Bangladesh, China, 
Índia e Myanmar) têm promovido a 
ideia de uma mais ampla cooperação 
econômica sub-regional. O 11º Fó-
rum Internacional sobre Cooperação 
Econômica Regional entre o BCIM foi 
realizado em Bangladesh, em feverei-
ro de 2013 e os membros concorda-
ram em fortalecer a cooperação nas 
áreas de comércio, investimentos, 
energia e conectividade em função 
de um maior interesse das pessoas 
na região.

ACMECS (Estratégia de Coopera-
ção Econômica Ayeyarwady-Chao 
Phraya-Mekong)

A Estratégia de Cooperação Eco-
nômica Ayeyarwady-Chao Phraya-
-Mekong (ACMECS) é uma estrutura 
de cooperação entre o Camboja, a 
RDP do Laos, Myanmar, a Tailândia 
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e o Vietnã para utilizar diferentes pontos fortes dos países membros e para 
promover um desenvolvimento equilibrado na sub-região. O objetivo desta 
nova iniciativa é preencher a lacuna econômica entre os cinco países e pro-
mover a prosperidade na sub-região de uma maneira substancial.

Burma, Myanmar

Foto: LiteChoices/Shutterstock



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 25

Como Exportar MyanMar

2.1 - Conjuntura econômica

A partir do século IX até se tornar 
uma colônia da Grã Bretanha no 
meio do século XIX, o que é hoje 
conhecido como Myanmar foi go-
vernado por uma sucessão de reis 
de diferentes dinastias. No começo 
do século XX Myanmar era uma das 
principais economias do sudeste da 
Ásia e o maior exportador de arroz 
do mundo. Os níveis educacionais 
eram altos, com estudantes de 
toda a Ásia indo estudar em yan-
gon. yangon era um centro urbano 
cosmopolita com um porto muito 
movimentado e seu aeroporto 
internacional funcionava como um 
centro para as linhas europeias 
voando para a região. Depois da 
independência em 1948, Myanmar 
experimentou um curto período de 
governo democrático, seguido pelo 
controle militar do Governo a partir 
de 1962 até março de 2011, quando 
um novo Governo civil formalmente 
eleito começou a introduzir reformas 
políticas e econômicas designadas a 
montar as fundações para um Estado 
democrático e para uma economia 
de mercado.

A	fim	de	exercer	pressão	sobre	o	
Governo militar, países como os 
Estados Unidos e membros da União 
Europeia começaram, em 1990, a 
impor uma série de sanções econô-
micas contra Myanmar. Esses regi-
mes de sanções foram gradualmente 
aumentados em resposta ao que é 
visto como desenvolvimento positivo 
nas atuais reformas empreendidas 
pelo Governo do Presidente Thein 
Sein. Apesar de que alguns aspectos 
dos regimes de sanções norte-ame-
ricanos ainda são aplicados, assim 
como um embargo de armas e uma 
lista de indivíduos e instituições que 
são alvos por estarem conectados 
com a antiga junta militar, a maioria 
dos impedimentos para o comércio e 
para os investimentos foram elimi-
nados. 

O país tem uma lacuna por volta de 
50 anos em termos de desenvol-
vimento econômico se comparado 
com seus países vizinhos. Como 
mencionado, Myanmar era um país 
líder com vastos recursos naturais, 
que serão novamente a base para 
seu rápido desenvolvimento projeta-
do, nos próximos 10 anos. O Gover-
no tem o propósito de criar políticas 

II - ECONOMIA MOEDA E FINANÇAS
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de desenvolvimento econômico agressivas, que criam oportunidades de 
negócios. 

Como resultado de décadas de isolamento, Myanmar está incluído na lista 
dos Países Menos Desenvolvidos das Nações Unidas. Em 2011 contribuiu 
com 0,2% do PIB da Ásia. Um trabalhador médio em Myanmar adiciona 
somente US$ 1.500,00 de valor econômico em um ano de trabalho, o que 
é aproximadamente 70% menos do que a média das sete outras economias 
asiáticas (Tailândia, China, Indonésia, Sri Lanka, Filipinas, Índia e Vietnã). 
Hoje, 35% da população mundial pertencem à classe de consumo global, 
e dos 2,5 bilhões de pessoas na classe de consumo global, 40%, ou um 
bilhão, vivem na Ásia, entretanto, somente 40% da população de Myanmar 
entra nesta categoria. 

O PIB de Myanmar era de US$ 51,44 bilhões em 2011, o que representa 
0,08% da economia mundial.  Espera-se que o PIB aumente gradualmente 
devido às novas reformas política e econômica. 

Pescadores no do lago Inle, Myanmar

Foto: Hang Dinh/Shutterstock
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Crescimento anual do PIB, 2008-2012 (%)

Fonte: ADB 2012 (Myanmar in Transition)

Devido ao lento desenvolvimento econômico, especialmente na última 
década, muitos jovens saíram de Myanmar para procurarem por empregos 
no exterior (ex.: Tailândia, Malásia, Cingapura e Oriente Médio). Com novas 
oportunidades econômicas em casa, esta mão-de-obra está lentamente vol-
tando para o país, o que ajudará a reduzir a falta de mão-de-obra capacitada. 
A	taxa	oficial	de	desemprego	é	normalmente	estática,	por	volta	de	4%.

De	acordo	com	o	relatório	do	Banco	Mundial,	a	Inflação	(medida	pelo	índice	
de preço de consumo) foi de 5,02% em 2011.
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Inflação em Myanmar, 2002-2012

    

Fonte: Organização Estatística Central, Myanmar

Myanmar tem várias vantagens em 
relação a outros mercados na região. 
Além das vastas terras e do clima 
bom o ano inteiro para a agricultura, 
tem ricas fundações de gás natu-
ral, petróleo e pedras preciosas e 
semipreciosas. Conta com 90% da 
produção de jade do mundo e está 
entre os principais produtores de 
rubis	e	safiras.	Tem	também	a	25ª	
maior superfície de terras aráveis e 
dez vezes a água per capita da China 
e da Índia. Myanmar tem uma grande 
população em idade de trabalho (15 
– 64) estimada em 46 milhões dos 
60 milhões e de 3 a 5 milhões traba-
lhando no exterior, cuja experiência 
beneficiaria	o	país	se	eles	voltassem	
para o lar. 

As principais oportunidades de 
crescimento imediato estão em sete 
setores: manufatura, agricultura, 
infraestrutura, energia/mineração, 
turismo,	serviços	financeiros	e	tele-
comunicações. 
Os fatores fundamentais para se 
apoiar o desenvolvimento são: salto 
digital (fazendo uso das mais moder-
nas tecnologias), mudança no setor 
estrutural	(diversificando	a	eco-
nomia) e um economia conectada 
globalmente (oposta ao isolamento 
anterior).
De acordo com as estimativas feitas 
pelas	firmas	de	consultoria	interna-
cional, Myanmar tem a oportunidade 
de alcançar um PIB de 200 bilhões, 
com potencial para o desenvolvi-



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 29

Como Exportar MyanMar

mento de uma classe média de 19 
milhões de pessoas.  A estratégica 
localização	geográfica	de	Myanmar	
também dá ao país uma vantagem 
por meio de um acesso mais fácil ao 
enorme mercado dos vizinhos China 
e Índia. Logo, a transição aconte-
cendo no país no momento, oferece 
uma oportunidade única para que 
empresas estrangeiras exportem ou 
invistam em Myanmar.

Espera-se que a agricultura, a ma-
nufatura, a energia, a mineração e 
a infraestrutura, que juntos somam 
quase 85% da oportunidade econô-
mica total, sejam os maiores condu-
tores do crescimento nos próximos 
20 anos.

Estima-se que esses sete setores 
possam gerar mais de US$ 200 
bilhões de rendimento até 2030.

2.2 - Principais setores de atividade 

Os principais setores que ativariam o desenvolvimento econômico são: 

1. Manufatura;
2. Agricultura, pesca e silvicultura;
3. Construção / infraestrutura;
4. Energia / mineração;
5. Turismo;
6. Serviços em geral;
7. Telecomunicação; e
8. Bens de consumo.
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Rendimento econômico dos principais setores

Nº Setores 2010 20130 %
1 Manufatura 9,8 69,4 10
2 Agricultura 21,2 49,1 4
3 Construção / infraestrutura 10,5 48,8 8
4 Energia / mineração 8,0 21,7 5
5 Turismo 0,6 14,1 17
6 Serviços	financeiros 0,2 11,1 23
7 Telecom 0,1 6,4 23

Total 50,4 220,6 8
Fonte: Análise do Instituto Global McKinsey

2.2.1 - Manufatura 

O setor de manufatura oferece boas 
oportunidades para investidores, 
particularmente nos setores volta-
dos para a exportação, como os de 
vestuário e têxtil, couro, móveis e 
brinquedos. O principal atrativo para 
investidores nesta área é a força de 
trabalho de baixo custo. 

Depois da mão-de-obra, a localiza-
ção também é uma vantagem; para 
empresas procurando por uma base 
de fabricação na Ásia, yangon ofere-
ce um porto estratégico (o acesso à 
Ásia passa pelos Estreitos de Mala-
ca).	Até	o	final	de	2015,	quando	a	
ASEAN tem agendada a conclusão 

das negociações para o estabeleci-
mento da Comunidade Econômica da 
ASEAN, as exportações de Myanmar 
para outros países da ASEAN irão 
gradualmente	ficar	livres	de	impos-
tos.

Para investidores, a infraestrutura é 
crítica. Os projetos e propriedades 
industriais, o transporte, o forneci-
mento de energia, as telecomunica-
ções e as instalações de gerencia-
mento de resíduos não estão sempre 
dentro dos padrões que os investido-
res ocidentais estão acostumados; 
entretanto, o Governo de Myanmar 
está trabalhando para melhorar esta 
situação.  
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Os produtos de Myanmar são princi-
palmente commodities, devido à falta 
de uma infraestrutura industrial. Os 
bens de consumo e os grandes esta-
belecimentos industriais são princi-
palmente de propriedade estrangeira. 
Neste sentido, na falta de infraestru-
tura industrial, há oportunidades para 
a produção de máquinas, automó-
veis e materiais de construção.

Empreendimentos industriais públicos

(Número)
Nº Particulares 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
1 Alimentos e bebidas 179 166 145 105 80
2 Vestuário 44 43 45 41 41
3 Materiais de construção 134 125 122 112 109
4 Bens pessoais 28 43 43 42 39
5 Bens domésticos 28 23 29 21 22
6 Matéria-prima industrial 48 46 42 41 40

7
Produtos minerais e de 
petróleo

23 27 30 20 24

8 Equipamento agrícola 10 10 11 19 15

9
Maquinário e 
equipamento

22 24 20 17 18

10 Veículos de transporte 172 169 14 10 9
11 Diversos 93 94 83 79 92

 TOTAL 920 917 740 652 639
Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico 

Sanghar, Myanmar

Foto: Zzvet/Shutterstock
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2.2.2 - Agricultura, pesca e silvicul-
tura

Agricultura

Myanmar tem grandes áreas de 
terras férteis e recursos hídricos 
abundantes. A estimativa é de que 
haja 12,25 milhões de hectares 
de terras cultiváveis e plantações 
permanentes. O país era o maior 
exportador de arroz do mundo, mas 
nas últimas décadas a produtividade 
caiu substancialmente. O rendimento 
por trabalhador é em torno de US$ 
1.300 ao ano, comparado com US$ 
2.500 na Tailândia e na Indonésia. 
A baixa produtividade do setor e o 
baixo nível de insumos como semen-
tes, fertilizantes, água e maquinário 
sugere	que	há	espaço	significativo	
para o crescimento. Há também 
um grande escopo para aumentar o 
compartilhamento de frutas, vege-
tais, café, óleo de palma, borracha e 
outras	plantações	de	alto	valor.	A	fim	
de trazer a indústria agrícola de volta 
a uma posição de liderança, Myan-
mar precisa atualizar sua tecnologia, 
modernizar a irrigação, gerenciar e 
treinar melhor os funcionários.

No momento, a agricultura permane-
ce como o mais importante setor da 
economia de Myanmar, contabilizan-
do 36% do rendimento econômico 
em 2011 (de acordo com o PNUD) 
e aproximadamente 56% do total da 
mão-de-obra. Dada a importância 
desse setor para o emprego, captu-
rar seu total potencial de crescimen-
to será crítico para o desenvolvimen-
to econômico de Myanmar. 
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Produção de plantações selecionadas

(Em milhares de ton.) 2010-11

Nº Descrições Produção Total
1 Cereais   
 Arroz 32065,1  
 Milho 1354,4  
 Outros 393,6  
 Total  33813,1
2 Sementes de óleo  2244,6
3 Leguminosas  5486,3
4 Temperos e Condimentos  1447
5 Bebidas   
 Cana-de-açúcar 9249,5  
 Outros 516,8  
 Total  9766,3
6 Fibra   
 Algodão 541,1  
 Outros 21,8  
 Total  562,9
7 Diversos   
 Borracha  126,2
Produção total de plantações selecionadas 53446,4

Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico, Anuário Estatístico 

2011
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Para estimular o desenvolvimento do 
setor agrícola, o Governo convidou 
empreendedores locais e estrangei-
ros a investir tanto na forma de joint 
ventures ou com 100% de investi-
mento nas seguintes áreas.

•	 Montagem e fabricação de ma-
quinário agrícola leve e pequenos 
investimentos agrícolas;

•	 Fabricação de insumos agrícolas 
e produtos de apoio relaciona-
dos;

•	 Estabelecimento de indústrias 
com base na agricultura.

A política do Governo é promover o 
desenvolvimento de indústrias com 
base na agricultura com o aumento 
da produção de commodities agrí-
colas de valor agregado. Apesar 
de várias indústrias relacionadas à 
agricultura, como a da juta, açúcar, 
algodão, sericultura, pesticidas, bor-
racha, implementos e maquinarias 
agrícolas e fábricas de embalagens 
serem operadas sob o controle do 
Governo, o país está agora enco-
rajando o investimento privado em 
plantações e em outras indústrias 
com base agrícola.

Pesca

Myanmar tem fronteira com o Mar de 
Andaman e com a Baía de Bengala 
e tem uma costa de 1.930 km. As 
águas internas são formadas prin-
cipalmente pela união/mistura de 
sistemas ribeirinhos e de estuários 
do Irauádi (2.150 km de comprimen-
to), o Chindwin (844 km), o Sittaung, 
o Thanlwin (2.400 km), até o leste, e 
uma pequena seção da bacia do rio 
Mekong. 

Em 2012 Myanmar produziu quase 
4,5 toneladas de frutos do mar, o 
que é mais do que a Tailândia (4,2 
toneladas). A principal fonte é a pes-
ca de captura marinha (52%), mas 
a pesca de captura interna (28%) 
e a aquicultura (20%) também são 
importantes. Uma pequena parte da 
produção é exportada, mas a maioria 
é direcionada ao consumo local. A 
média de consumo de peixes per 
capita no país está crescendo rapi-
damente e alcançou 51 kg em 2011, 
comparada com uma média mundial 
de 18,8 kg em 2010, de acordo com 
a FAO. 
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De acordo com o Departamento de 
Pesca, há mais de 300 exportadores, 
dos quais 120 são de frutos do mar 
com estabelecimentos de processa-
mento e armazenamento frio. Mais 
de 60% desses estão localizados em 
yangon. Entretanto, no momento, 
somente 13 estabelecimentos de 
processamento têm o número de 
aprovação	da	UE,	o	que	reflete	uma	
variedade de barreiras técnicas e 
financeiras	que	impede	o	desenvolvi-
mento da indústria de frutos do mar 
até seu potencial total.

Atualmente, o fornecimento de frutos 
do mar é baixo e os membros da 
Associação de Processadores e 
Exportadores de Produtos de Pesca 
de Myanmar (MFPPEA) estão dis-
cutindo a possibilidade de formar 
uma	empresa	pública	a	fim	de	tentar	
aumentar sua produção.

O Governo de Myanmar busca de-
senvolver mais a indústria de frutos 
do mar, porque reconhece sua signi-
ficância	para	a	segurança	alimentar	
e para o alívio da pobreza local e a 
contribuição potencial para ganhos 
com trocas estrangeiras. O setor de 
frutos do mar emprega aproximada-
mente de 3 a 4 milhões de pessoas. 

Visão geral da produção

Ano Pesca de 
aquicultura

Pesca 
interna

Pesca 
marinha

Total Exportação

2008-2009 775,25 209,72 1867,51 2852,48 324,71
2009-2010 858,76 237,46 2060,78 3157,00 375,09
2010-2011 816,82 248,44 2160,76 3226,02 373,89

Fonte: Ministério da Pecuária e Pesca, Myanmar
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Produtos da silvicultura 

Myanmar é coberta por uma grande 
extensão	de	florestas	naturais.	A	ma-
deira teca de Myanmar é vista como 
a de melhor qualidade no mundo, 
por isso, ela tem sido o produto de 
exportação-chave por mais de 100 
anos. A indústria madeireira é ainda 
um grande negócio em Myanmar, 
mas isso pode mudar porque o 
Governo criou uma nova legislação 
que proibirá a exportação de toras de 
madeira	a	fim	de	estimular	a	produ-
ção de valor agregado. As toras de 
madeira contribuem enormemente 
para o rendimento total dos produ-
tos da silvicultura. Outros produtos 
principais são: produtos de madeira 
processada, juta e bambu. 

O Governo de Myanmar tem estimu-
lado os investidores locais a planta-
rem madeira teca para compensar o 
desmatamento	nas	áreas	de	floresta	
natural. 

2.2.3 - Construção e infraestrutura

Quando o Governo decidiu abrir a 
economia, os planos eram moder-
nizar Myanmar. Entre 2010 e 2030, 
estima-se que o país precisará 
investir US$ 320 bilhões em sua 
infraestrutura para dar suporte a um 

maior crescimento e à futura deman-
da direcionada pelo desenvolvimento 
dos setores industriais e por uma 
crescente população urbana. A maio-
ria (60%) da infraestrutura será em 
projetos de propriedades residenciais 
e comerciais, mas há também uma 
grande demanda para usinas elétri-
cas, estações de tratamento de água 
e trabalhos em rodovias e ferrovias. 

O Governo está investindo em infra-
estrutura que permitirá que o país dê 
um salto para o seu desenvolvimento 
com o uso de tecnologias modernas. 
Exemplos da aplicação de tecnolo-
gia moderna são a possibilidade de 
construir um trem de alta velocidade 
a partir de yangon até Naypyitaw, o 
planejamento da construção de um 
sistema de metrô/monotrilho em 
yangon, a construção de um novo 
aeroporto internacional em Bago, as-
sim como a atualização e/ou expan-
são dos aeroportos internacionais de 
yangon e Mandalay.

Myanmar também está criando 
novas Zonas Econômicas Especiais 
(SEZ) anexadas ao desenvolvimento 
de instalações portuárias modernas 
com o investimento externo. Com o 
investimento chinês, Myanmar está 
construindo um moderno terminal 
portuário no estado de Rakhine, 
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que conectará as tubulações até a 
Província de yunnan, na China. Esse 
é um projeto estratégico para o Go-
verno Chinês, que tem o objetivo de 
reduzir sua dependência da rota dos 
Estreitos de Malaca para transportar 
suas importações de óleo da África 
e do Oriente Médio, assim como o 
transporte de gás natural de Myan-
mar. Com o investimento japonês, 
Myanmar está construindo novas 
instalações portuárias e um SEZ 
também em Thilawa, nos subúrbios 
de yangon. O Governo tem desen-
volvido também, em parceria com a 
Tailândia, o projeto do SEZ de Dawei, 
no sul do país, que criaria uma rota 
marítima alternativa para a Tailândia 
e traria desenvolvimento para uma 
das regiões menos desenvolvidas de 
Myanmar. O projeto de Dawei, entre-
tanto, ainda está sob a consideração 
dos investidores estrangeiros.

Os principais projetos para a infraes-
trutura de transportes são:
•	 Construir novas estradas e 

rodovias;
•	 Reparar e ampliar as estradas;
•	 Construir passarelas; 
•	 Construir novas ferrovias para os 

trens de alta velocidade.
•	 Atualizar as ferrovias existentes;
•	 Construir novos aeroportos;
•	 Atualizar os aeroportos existen-

tes;
•	 Construir novos portos em alto 

mar;
•	 Atualizar os portos marítimos 

existentes;
•	 Criar Zonas Econômicas Espe-

ciais próximas ao mar e aeropor-
tos.

•	 Construir um sistema de metrô/ 
monotrilho em yangon.

2.2.4 - Energia e mineração

Energia

Óleo, gás e hidro energia são as 
principais fontes de energia em 
Myanmar. O óleo e o gás são mais 
utilizados para exportação, enquanto 
que a hidro energia é utilizada prin-
cipalmente para o consumo local. 
Outra fonte de energia que tem um 
grande potencial é a energia so-
lar. O Governo de Myanmar utiliza 
diferentes formas de capacidade de 
produção de energia para o consumo 
local.

O potencial de hidro energia do país 
está estimado em mais de 100.000 
MW e o nível mínimo requisitado 
de eletricidade a ser gerada para o 
país todo está estimado em mais de 
30.000 MW. O Ministério da Ener-
gia	Elétrica	identificou	mais	de	200	
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locais potenciais de hidro energia 
por todo o país e, apesar do envol-
vimento estrangeiro nesta indústria, 
que vem principalmente da China, o 
Governo está interessado em diversi-
ficar	as	fontes	de	investimento.	

O setor de óleo e gás é o mais 
importante setor de exportação no 
país.	Myanmar	está	classificada	em	
46º no mundo em termos de reser-
vas efetivas de gás, apesar de que as 
estimativas de reservas de gás não 
descobertas indicam que a quanti-
dade é possivelmente muito maior, 
especialmente utilizando novas 
tecnologias. 

Em 2013, o Governo abriu licitação 
para os campos de óleo e gás, com 
uma condição de que uma parte 
da produção teria que ser paga 
como taxa para o Governo e o resto 
poderia ser exportado. Empresas 
interessadas de todo o mundo 
participaram. Houve um alto envolvi-
mento estrangeiro nesta indústria por 
causa do conhecimento, experiência 
e capital necessário, mas houve 
também empresas locais e joint 
ventures como a PTTEP da Tailândia 
e a Petronas da Malásia. 

A energia solar tem um grande 
potencial em Myanmar porque há 
grandes superfícies de terra dispo-
níveis por um baixo preço em áreas 
onde há uma alta incidência de luz 
solar. Há indicações de que as orga-
nizações internacionais têm interesse 
em desenvolver este setor.

Mineração

A extração de minerais preciosos na 
região data do século II A.C.. Myan-
mar produz 90% da produção de jade 
do mundo e está entre os principais 
produtores	de	rubis	e	safiras.	Pra-
ta, chumbo e zinco eram extraídas 
desde o século XV A.C. e Myanmar 
foi um dos primeiros exportadores 
líderes de estanho e tungstênio no 
mercado mundial durante a década 
de 1930. 
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Nº Grupo de produtos Minerais
1 Combustíveis Óleo cru e gás natural

2 Metais

Estanho, tungstênio, prata, chumbo, zinco, 
cobre, antimônio, ligas de ferro, ouro e 
outros minerais como manganês, níquel, 
cromita, cobalto e platina

3 Gemas e pedras 
preciosas

Rubi,	pedra	vermelha,	safira,	topázio,	jade	
e âmbar. O alabastro é utilizado para a 
decoração.

4
Minerais para a 
construção e para uso 
industrial

Rochas, areia e argila de diferentes 
qualidades, incluindo baritina, dolomita, 
feldspato, gesso, calcário e sal

Fonte: Banco de dados de MSR

Para aumentar a exploração mineral do país, o Governo convidou empresas 
estrangeiras para investir em projetos de mineração de Myanmar, apesar 
de que os procedimentos e os contratos de divisão de lucros são diferentes 
para empresas estrangeiras e locais. Uma empresa estrangeira pode solicitar 
ao Ministério de Mineração uma licença para explorar mais do que um mine-
ral.  Atualmente, no setor de mineração, há um envolvimento estrangeiro de 
diferentes partes do mundo (ex.: Canadá, Austrália, EUA, China e Tailândia). 
Empresas de mineração internacionais produzem para a exportação e para o 
consumo local, especialmente no campo dos minerais para a construção e 
para uso industrial. 

O Governo local não permite que investidores estrangeiros participem 
na exploração de gemas e pedras preciosas. Entretanto, os investidores 
estrangeiros podem comprar pedras de proprietários ou comerciantes locais 
de minas. A área mais importante de mineração para gemas é Mogok, na 
Divisão de Mandalay, no centro do país. 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201240

Como Exportar   MyanMar                                                                                                  

2.2.5 - Turismo

A rica herança cultural e a beleza na-
tural de Myanmar são atrativos signi-
ficantes,	que	sugerem	um	potencial	
considerável para o turismo, espe-
cialmente em vista do crescimento 
da classe de consumo na Ásia.
Os turistas internacionais já co-
meçaram a prestar atenção em 
Myanmar como destino. O país foi, 
por exemplo, recentemente eleito 
como o “melhor destino de viagem” 
pelos leitores da revista britânica 
Wanderlust e as cadeias de hotéis 
internacionais começaram a mostrar 
interesse pelo país. 

Como resultado de desenvolvimen-
tos políticos e econômicos positivos 
e da crescente atenção internacional, 
as chegadas a Myanmar superaram 
1 milhão em 2012, 30% acima do 
ano interior. A renda para a indústria 
mostrou um crescimento de 67%, 
crescendo de US$ 319 milhões, 
em 2011, até US$ 534 milhões em 
2012. Na primeira metade de 2013, 
as chegadas de turistas no aeroporto 
internacional de yangon aumentaram 
42%. 

Entretanto, a infraestrutura para a 
indústria do turismo em Myanmar 
não está preparada para este rápido 

desenvolvimento: há falta de hotéis, 
instalações de transporte e outros 
serviços relacionados a esse setor, 
levando a tarifas hoteleiras extrema-
mente altas. 

Muitos hotéis estão em construção 
ou ainda sendo planejados, logo, 
espera-se que a infraestrutura me-
lhorará substancialmente nos próxi-
mos 5 anos. 

O antigo Governo permitiu o turis-
mo em certas partes do país, mas 
para visitar áreas restritas, licenças 
especiais são necessárias. O Gover-
no atual está abrindo gradualmente 
para o turismo, mas devido à insta-
bilidade em certas áreas fronteiriças, 
permissões especiais são às vezes 
restabelecidas.

No momento, os principais destinos 
turísticos são:
•	 yangon 
•	 Bagan 
•	 Mandalay 
•	 Kyeikhtiyoo 
•	 Lago Inlay
•	 Praia de Ngapali
•	 Praia de Ngwe Saung

Não obstante o crescimento recen-
te, o turismo ainda desempenha 
um papel relativamente pequeno na 
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economia de Myanmar. O turismo se 
iguala a 0,2% do PIB, enquanto que 
o turismo da vizinha Tailândia está 
por volta de 16% do PIB. Entretanto, 
espera-se que a indústria do turismo 
manterá o desenvolvimento nos anos 
seguintes e desempenhará um papel 
importante	na	economia	futura.	A	fim	
de dar apoio a este desenvolvimento, 
o Governo e o setor privado têm que 
trabalhar na infraestrutura para esta 
indústria. 

2.2.6 - Serviços

Como resultado de empresas inter-
nacionais se mudando para Myan-
mar, o mercado para serviços está 
sendo rapidamente expandido. As 
multinacionais precisam de fornece-

dores de certos serviços para gerir 
seus negócios. Exemplos de servi-
ços que estão agora sendo ofere-
cidos em Myanmar são: agências 
de propaganda, advogados, conta-
dores, consultores, serviços de TI, 
designers, arquitetos e serviços de 
recrutamento e treinamento. Mesmo 
que estes serviços não alcancem os 
padrões internacionais ainda, eles 
foram completamente indisponíveis 
até muito recentemente.

No momento, não há bancos inter-
nacionais operando em Myanmar. 
Algumas corporações bancárias 
têm	filiais,	mas	sem	licença	bancá-
ria ainda, que se espera que sejam 
emitidas até 2015. 

Empresas de serviços selecionados em Myanmar (2013)

Nº Descrição Número
1 Agências de propaganda 311
2 Arquitetos 41
3 Treinamento de contabilidade e gerenciamento 96
4 Serviços de consultoria de negócios 131

5 Serviço de TI 
(consultores, manutenção e reparo de computadores) 248

6 Agentes imobiliários 378
Fonte: Myanmar Crimson 
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2.2.7 - Telecomunicações

O setor de telecomunicações está 
modernizando rapidamente em 
Myanmar. Por muitos anos, a tec-
nologia e infraestrutura deste setor 
estiveram muito atrás dos outros 
países. Em 2001, serviços limitados 
de telefonia móvel foram introduzi-
dos, mas o preço da ativação de um 
telefone era inicialmente de mais de 
US$ 3.500. 

A penetração dos celulares está 
abaixo dos 10% em Myanmar, 
entretanto, visto que o governo quer 
aumentar a cobertura para 80% até 
2016, duas licenças para construir, 
possuir e operar redes de telefonia 
móvel nacionais por 15 anos foram 
recentemente licitadas. No primeiro 
grande contrato público fora do setor 
de recursos naturais aberto para 
empresas internacionais. O país é 
particularmente atraente devido à 
população grande e jovem por volta 
de 60 milhões de habitantes e uma 
economia com crescimento espe-
rado por volta de 5,5% anualmente, 
enquanto que o uso de celulares está 
abaixo de 10%. 

A liberalização do mercado de tele-
comunicações em Myanmar ser-
virá como um importante estímulo 

econômico para o país e espera-se 
que ajude a aumentar o crescimento 
do PIB. O mercado também aumen-
tará a produtividade das pequenas e 
médias empresas.

2.2.8 - Bens de consumo

Myanmar é um mercado potencial 
de 60 milhões de pessoas, mas uma 
grande parte da sociedade não tem 
o poder de compra para produtos 
de padrão internacional. Entretanto, 
aqueles	com	renda	suficiente	para	
gastos poderiam potencialmente 
aumentar de 2,5 milhões para 19 
milhões em 2030, triplicando o 
gasto com consumo em US$ 100 
bilhões e fazendo deste um interes-
sante momento para as empresas 
estrangeiras entrarem no mercado e 
desenvolverem suas marcas para o 
futuro.

Há	uma	oportunidade	significativa	
para fabricantes internacionais de 
bens de consumo. Estando interna-
cionalmente expostos à internet, à 
TV, às mídias sociais e às viagens, 
o povo de Myanmar está mudando 
seu estilo de vida; querem comprar 
marcas internacionais e produtos de 
melhor qualidade. 
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Visto que o fornecimento da eletrici-
dade está melhorando e há um au-
mento da renda, a demanda por apa-
relhos domésticos elétricos, assim 
com ar-condicionado, refrigeradores 
e televisores, está aumentando. 

2.3 - Moeda e finanças

Moeda – MMK (Kyat Myanmar) 
–  (Kt / US$) 853,48 

Em 1º de abril de 2012, o Banco 
Central de Myanmar substituiu os 35 
anos anteriores de taxa de câmbio 
fixa	com	um	sistema	de	flutuação	
gerenciado, numa tentativa de 
unificar	as	múltiplas	taxas	de	câm-
bio e de enfraquecer a dominação 
do mercado negro. Espera-se que 
a	política	gerenciada	de	flutuação	
solucione problemas envolvendo a 
circulação e transferência de dinheiro 
que, com esperança, pavimentará o 
caminho para um sistema bancário 
mais	eficiente	e	atualizado	no	futuro.
No	fim	de	2012,	a	moeda	Kyat	de	
Myanmar era convertida diretamente 
para dólares dos EUA, Euro, e dóla-
res de Cingapura somente. Depois 
da introdução do programa de taxa 
flutuante,	a	taxa	de	câmbio	para	1	
US$	tem	flutuado	entre	800	e	880	
MMK.

Yangon, Myanmar (Burma)

Foto: Isarescheewin/Shutterstock
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Balanço de pagamentos e reservas internacionais 

Balanço de pagamento de 2011

(milhões de US$)
Tipo 2011
A. Balanço comercial 273
Exportações (FOB) 8260
Importações (FOB) -7988
B. Serviços e Renda (rede) -2341
Ganhos 595
Despesas -2936
D. Transferências unilaterais -
E. Transferências atuais (A+B+C+D) 383
F. Conta de capital (rede) -
G.	Conta	financeira	(rede) -
Investimento direto (rede) 999
Investimento em portfólio (rede) -
Outro -
H. Erros e omissões -
I.	Balanço	(E+F+G+H)	=	Excedente	(+)	ou	Déficit(-) 1382

Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico. Comunicação 

oficial	de	28	de	junho	de	2012.
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Composição da posição das reservas internacionais em 2010

(milhões de US$)
Tipo          Valor           %
Ouro 12,6 0,22%
Direitos Especiais de Saque (SDRs) 2,6 0,05%
Posição de reserva com o FMI - -
Dividendos conversíveis 5714,3 99,73%
Total 5729,5 100,00%

Fonte: Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico. Comunicação 

oficial	de	28	de	junho	de	2012.

Sistema bancário

O Union Bank of Burma foi esta-
belecido em 3 de abril de 1948, 
assumindo	as	funções	das	filiais	de	
yangon do Reserve Bank of India, 
que prevaleceram durante a era 
colonial britânica. Depois que Myan-
mar adotou um sistema econômico 
socialista em 1962, todos os bancos 
foram nacionalizados. Depois de 
1988, o sistema econômico local foi 
transformado de um planejamento 
econômico central para um sistema 
orientado de mercado. Myanmar se 
juntou à ASEAN em julho de 1997, 
havendo necessidade de integrar 
seus sistemas de acordo com seus 
parceiros na associação. O Banco 
Central de Myanmar tem cooperação 
financeira	e	monetária	com	os	países	
da ASEAN e da ASEAN+3. 

Reforma do sistema financeiro e 
bancário

Depois que o governo civil eleito de 
Myanmar entrou no poder em 2011, 
introduziu planos para expandir o 
comércio e os investimentos inter-
nacionais, através da reforma do seu 
sistema	financeiro	e	bancário.

O Banco Central de Myanmar (CBM) 
formulou um plano estratégico para 
melhorar o sistema bancário local 
em três etapas:
1. Promover a competitividade dos 

bancos locais fornecendo as-
sistência para a reestruturação, 
assim como para aumentar a 
eficiência	e	a	especialização.

2. Permitir que os bancos estran-
geiros	estabeleçam	filiais	em	
Myanmar.
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3. Permitir que os bancos locais 
selecionados estabeleçam joint 
ventures com bancos estrangei-
ros (com estimativa de permis-
são a partir de 2015).

O CBM está traçando um mapa do 
setor	financeiro,	que	delineará	obje-
tivos de curto e longo prazos junto 
com melhorias da autonomia da 
instituição. Myanmar também planeja 
abrir sua própria Bolsa de Valores em 
2015.

Pagamentos do Comércio Interna-
cional 

Recentemente os Estados Unidos 
começaram a reduzir as sanções em 
certos	serviços	financeiros	e	inves-
timentos com relação à Myanmar. O 
Banco Central de Myanmar permitiu 
alguns serviços privados locais, 
assim como Cartas de Crédito (CC) 
e vários serviços de transferência de 
dinheiro. Os Bancos Privados podem 
conduzir transações em dólares dos 
EUA, Euro ou dólares de Cingapu-
ra, a primeira sendo a moeda mais 
popular utilizada.

Serviços bancários eletrônicos  
     
Cartões de caixas automáticos estão 
em serviço desde maio de 2012. 

Em setembro de 2012, a União de 
Pagamento de Myanmar, um novo 
departamento sob o Banco Central 
de Myanmar, introduziu uma nova 
rede de cartões de débito, permitin-
do que os bancos locais comparti-
lhem caixas automáticos e que seus 
clientes paguem por bens em alguns 
negócios de yangon, Mandalay e 
Naypyitaw. Os Bancos Privados 
estão em processo de estender suas 
filiais	para	algumas	áreas	rurais	e	
de expandir suas redes de caixas 
automáticos.

Serviços de cartão de crédito

Os serviços MasterCard e Visa estão 
disponíveis de forma limitada em 
Myanmar. O MasterCard e o Visa 
podem ser utilizados em caixas auto-
máticos de poucos bancos privados 
locais. Com o aumento das sanções 
dos EUA e da UE, empresas de 
crédito maiores estão rapidamente 
estabelecendo sua presença no país.

Escritórios de bancos estrangeiros

Com Myanmar atualmente liberali-
zando	seu	setor	financeiro	até	2015,	
um grande número de bancos e ins-
tituições estrangeiras será capaz de 
operar no país. Espera-se que o Ban-
co Central de Myanmar corrija suas 
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regulamentações para permitir que 
os bancos estrangeiros estabeleçam 
filiais,	além	dos	seus	atuais	escritó-
rios representativos. Espera-se que 
os bancos estrangeiros estabeleçam 
joint ventures com bancos locais 
selecionados. 

Seguro

Em 2013, o Governo de Myanmar 
permitiu que empresas estrangeiras 
atuassem de forma ativa na indústria 
de seguros. Até recentemente, este 
mercado era controlado por uma 
empresa de seguros de proprieda-
de do Governo chamada Myanmar 
Insurance, fundada em 1952. A 
lei atualmente declara que a refe-
rida empresa é o único meio pelo 
qual os investidores estrangeiros 
podem obter coberturas de seguros/
resseguros em Myanmar.

Marionetes, tradicionais bonecos em Myanmar

Foto: L.Watcharapol/Shutterstock



Barcos com tomates no canal, lago Inle, Myanmar

Foto: Valery Shanin/Shutterstock
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3.1 - Evolução recente: considerações gerais

Durante o período de isolamento de Myanmar, o comércio exterior foi muito 
limitado, sendo energia a exportação mais substancial. 

Myanmar - Comércio com o mundo

Período Importações
Variação 
(%, anual)

Exportações
Variação 
(%, anual)

Saldo Comércio

2007 4.021 31,3 3.465 -0,6 -556 7.486
2008 4.665 16,0 4.480 29,3 -185 9.145
2009 4.999 7,1 4.198 -6,3 -801 9.197
2010 7.420 48,4 4.874 16,1 -2.546 12.294
2011 4.461  2.799  -1.662 7.260

Fonte: FMI

Comparação com o comércio global (em bilhões de US$)

País Importações Exportação
EUA 236 187
Reino Unido 68 63
Brasil
Alemanha 101 124
Austrália 26 25
Polônia 18 17
Myanmar 9.1 9

Fonte: FMI

III - COMÉRCIO EXTERIOR GERAL
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Comparação com o comércio regional (em bilhões de US$)

País Importações Exportação
China 168 199
Índia 46,5 27,2
Tailândia 22 21
Japão 59,4 50
Cingapura 30 34
Coreia do Sul 43 45
Myanmar 9,1 9

Fonte: FMI

Principais importações de Myanmar (em bilhões de US$)

Importações 2009 2010 2011

Setores Valor % Valor % Valor %

Materiais de construção 267,3 6 % 296,4 7 % 658,6 10,3 %

Maquinário 470,5 10 % 453,6 11 % 839,2 13 %

Equipamentos de trans-
porte

842,8 19 % 475,9 11.4 % 391,7 6 %

Matéria-prima 1.129,2 25 % 1.218,5 29 % 2.100,5 33 %

Combustíveis 6,3 0.1 % 0,9 0.02 % 5,3 0,1 %

Ferramentas e peças 
sobressalentes

150,1 3 % 135,1 3.2 % 221,8 4 %

Bens duráveis 102,1 2 % 126,7 3 % 196 3,1 %

Alimentos 387,2 9 % 305,3 7.3 % 364,8 6 %

Têxteis 223,3 5 % 214,6 5 % 292,5 5 %

Medicamentos 124,2 3 % 146,1 4 % 181 3 %

Outros 840,3 18 % 808,3 19.3 % 1161,3 18 %

Total Geral 4.543,3 100 % 4.181,4 100 % 6.412,7 100 %

Fonte: MNPED, 2011
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Importação dos principais produtos de Myanmar (em bilhões de US$)

N.S. Commodity principal 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

1 Óleo	mineral	refinado 369,6 585,6 673,5 1390,7

2
Maquinário não elétrico e 
equipamento de transporte

756,2 1328,2 899,7 1201,2

3 Metais de base e fabricantes 219,2 333,6 365,3 552,9

4 Maquinário e aparelhos elétricos 156,5 174,0 179,1 347,8

5
Fábricas	de	tecidos	artificiais	e	
sintéticos

212,3 150,0 143,0 207,5

6
Óleos vegetais comestíveis e outros 
óleos hidrogenados

192,2 295,4 178,9 202,4

7 Produtos farmacêuticos 115,5 124,6 146,2 180,9

8 Cimento 27,7 26,9 57,3 140,4

9 Papel, papelão e relacionados 53,1 71,9 58,3 70,3

10 Borracha 52,2 47,4 64,3 61,0

11 Elementos e componentes químicos 33,7 33,3 45,1 48,8

12 Instrumentos	científicos 25,4 33,9 26,7 48,5

13 Leite, condensados e evaporados 30,9 36,8 41,7 37,9

14 Tecidos de algodão 13,1 33,8 25,9 23,8

15
Alimentos com leite, incluindo leite 
maltado

8,1 9,1 10,0 17,4

16 Fertilizantes, fabricados 9,4 2,3 11,0 14,9

17 Açúcar *     *     *     13,7

18
Tingimento, curtição e materiais 
colorantes

9,0 7,8 9,6 12,4

19 Sabão 6,8 5,5 7,8 7,2

20 Novelo de algodão 4,6 3,6 6,4 6,8

21 Carvão e coca 5,1 2,3 1,0 5,6

22
Fio	de	fibras	artificiais	e	sintéticas,	
incluindo mistos

1,3 0,8 1,3 2,2

23 Temperos 2,5 1,4 2,1 2,1
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24 Garrafas de vidro vazias 0,8 7,3 4,4 2,0

25 Redes de pesca 0,9 1,2 1,1 1,9

26 Tabaco e derivados do tabaco 12,1 14,8 1,3 1,3

27 Fios de algodão 0,1 0,4 0,5 0,8

28 Chá 0,1 * 0,1 0,4

29
Aniagens e outros sacos para 
empacotamento

-     -     *     0,1

30 Óleos e gorduras animais          0,1 *           0,6 *

31 Farinha de trigo *     *     0,3 *     

32 Condimentos - - - -

33 Fibra de coco *     -     -     -     

34
Tecidos de materiais mistos ou 
unidos

-     -     -     -     

35 Óleo Cru -     -     *     - 
   

3.2 - Balanço do comércio de Myanmar 

Myanmar registrou um excedente de comércio de US$ 99,40 milhões em se-
tembro de 2012, como relatado pela Organização Estatística Central. De 2010 
a 2012, o Balanço do Comércio de Myanmar era em média de US$ 63,1 
milhões, alcançando a maior alta de todos os tempos, US$ 593,3 milhões 
em agosto de 2011 e um registro de baixa de US$ -639,8 milhões em junho 
de 2011. Óleo e gás natural dominam as exportações de Myanmar, mas ou-
tras exportações incluem gemas (especialmente de jade e rubis), minerais 
preciosos e semipreciosos, vegetais, madeira, pesca, vestuário, borracha e 
frutas. Myanmar importa principalmente combustível, óleo vegetal, veículos, 
produtos farmacêuticos, equipamento de construção, polímeros, pneus e ma-
quinário. Os principais parceiros comerciais de Myanmar são a China, Índia, 
Japão, Indonésia, Alemanha e Hong-Kong. 
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3.3 - Origem e destino do comércio 

Principais parceiros de importação (2010)

Parceiros Milhões de US$ %
 Mundo 5.639,4 100,0%
1 China 2.194,5 38,9%
2 Tailândia 1.310,0 23,2%
3 Cingapura 732,0 13,0%
4 Coreia do Sul 303,0 5,4%
5 Malásia 232,4 4,1%
6 Indonésia 178,0 3,1%
7 Índia 172,2 3,1%
8 Japão 166,1 2,9%
9 UE (27) 68,0 1,2%
10 Austrália 48,0 0,8%

Principais parceiros de exportação (2010)

Parceiros Milhões de US$ %
 Mundo 3.704,5 100,0%
1 Tailândia 1.491,5 40,3%
2 Índia 586,1 15,8%
3 China 502,4 13,6%
4 Japão 202,0 5,5%
5 Malásia 120,0 3,2%
6 UE (27) 112,0 3,0%
7 Coreia do Sul 83,0 2,2%
8 Vietnã 54,0 1,5%
9 Bangladesh 52.3 1,4%
10 Costa	do	Marfim 43,1 1,2%
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3.4 - Composição 

A maioria das importações são principalmente de produtos de valor agregado, 
como maquinários, materiais de construção, bens de consumo, etc. Myanmar 
está exportando principalmente produtos agrícolas, de pesca e de silvicultura, 
pedras preciosas e gás, que são todos recursos naturais sem muito valor 
agregado. 

Composição das importações (em bilhões de US$)

N.S.  Produtos 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

I. Bens de Capital 701,7 994,6 1.614,0 1.253,0 1.938,5

 Materiais de construção 165,9 178,0 267,3 296,4 658,6

 Maquinário 333,4 560,4 470,5 453,6 839,2

 
Equipamentos de 
transporte

176,0 225,0 843,0 476,0 391,7

 Outros 27,0 32,0 33,3 28,0 49,0

II. Bens Intermediários 1.174,0 964,4 1.286,0 1.355,0 2.327,6

 Matéria-prima 1.089,3 845,1 1.129,0 1.219,0 2.101,0

 Combustíveis 2,0 0,5 6,3 0,9 5,3

 
Ferramentas e partes 
sobressalentes

83,0 119,0 150,0 135,0 222,0

III. Bens de Consumo 1.061,0 1.394,4 1.644,0 1.574,0 2.147,0

 Duráveis 73,0 97,0 102,1 127,0 196,0

 Alimentos 175,3 296,0 387,2 305,3 365,0

 Têxteis 225,3 254,0 223,3 215,0 293,0

 Medicamentos       97,0 115,4 124,2 146,1 181,0

 Outros 491,1 633,2 807,0 781,0 1.112,3

 Total Geral  2.937,0 3.353,4 4.543,3 4.181,4 6.413,0
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Composição das exportações (em bilhões de US$) (Quantidade em milhares) 

N.S Produtos      Unidade 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

I.
Produtos 
Agrícolas

US$ 695 852 1.047 1.320 1.228

 
Arroz e produtos 
de arroz

US$ 3 103 198 254 198

  M.T. 15 358 666 818 536

 Leguminosas US$ 609 628 744 930 800

  M.T. 1.156 1.141 1.451 1.232 829

 Milho US$ 27 31 26 2 11

  M.T. 183 156 120 10 45

 
Bagaço 
oleaginoso

US$ - - - - -

  M.T. - - - - -

 Borracha crua US$ 14 35 23 75 154

  M.T. 9 19 14 41 47

 Algodão cru US$ - - - 2 3

  M.T. - - - 2 2

 Juta crua US$ - - - - -

  M.T. - - - - -

 
Outros produtos 
agrícolas

US$ 42 55 56 57 62

II.
Produtos 
Animais

US$ 3 4 5 7 13

III. Pescados US$ 236 301 276 277 287

 Peixes US$ 116 182 168 182 200

  M.T. 96 114 131 150 140

 Camarão US$ 106 101 87 64 65

  M.T. 20 18 18 19 18

 Outros US$ 14 18 21 31 22
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IV. Madeira US$ 511 539 411 494 594

  Ton. 985 1.074 728 896 961

 Teca US$ 305 280 213 216 307

  Ton.. 347 282 177 174 244

 Madeira de lei US$ 206 259 198 278 287

  Ton. 638 792 551 722 717

V.
Metais de base 
e liga

US$ 112 86 32 33 42

  M.T. 17 13 9 9 8

VI.
Minerais 
preciosos e

US$ 386 646 671 949 2.028

 semipreciosos  

 Prata US$ - - - - -

  
Onça 

padrão
49 - - - 22

 
Pedras preciosas 
e pérolas

US$ 386 646 671 949 2.028

VII. Gás US$ 2.039 2.521 2.385 2.927 2.523

  Milh. pés 460.088 515.690 376.966 498.442 410.370

VIII. Vestuário US$ 279 283 292 283 379

IX. Outros produtos US$ 972 1.170 1.660 1.297 1.767

 
 Total das 
exportações 

 US$ 5.233 6.402 6.779 7.587 8.861

Fonte: Departamento de Alfândega, Departamento de Pesca, Myanmar Comércio de Produ-

ção Agrícola, Myanmar Empresa de Gemas, Empresa de Óleo e Gás de Myanmar Economic 

Holdings Limited.
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IV - RELAÇÕES ECONÔMICO-COMERCIAIS BRASIL - MyANMAR 

4.1 - Intercâmbio comercial 
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Principais exportações do Brasil para Myanmar

2012
Produto US$ FOB Participação Peso (Kg)

Total Geral 17.380.063 100,00 14.161.463

NCM
Total dos principais 
produtos exportados

17.341.106 99,77 14.154.849

1 21011110
Café solúvel, mesmo 
descafeinado

8.886.069 51,13 1.314.570

2 17019900
Outros açúcares 
de cana, beterraba, 
sacarose quím. pura,.

6.773.226 38,97 12.480.000

3 87019090 Outros tratores 860.202 4,95 100.560

4 64022000
Calçados de borracha/
plást. c/parte super. 
em tiras, etc. 

423.151 2,43 34.301

5 64029990
Outs. calç. cob. tornoz. 
part. sup. borracha/
plást. 

230.350 1,33 12.920
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6 72011000

Ferro fundido bruto 
não ligado, c/
peso<=0.5%, de 
fósforo

97.931 0,56 189.000

7 64041900
Outs. calçados de 
matéria têxtil, sola de 
borracha/plást..

37.975 0,22 1.722

8 38089119
Outs. inseticidas em 
embalagens p/uso 
direto

14.438 0,08 19.250

9 73269090
Outras obras de ferro 
ou aço

9.028 0,05 2.268

10 90328911
Reguladores 
eletrônicos, de 
voltagem, automáticos

8.736 0,05 258

Nyaung-U, Myanmar

Foto: gnomeandi/Shutterstock
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4.2 - Oportunidades 

Exportações do Brasil para a ASEAN 2012-2013 

Exportações do Brasil para os países da ASEAN

Myanmar

Café solúvel, mesmo 
descafeinado

Malásia

Minérios de ferro aglomerados e 
seus concentrados

Outros açúcares de cana, 
beterraba, sacarose química 
pura 

Outros açúcares de cana 

Outros tratores
Milho em grão, exceto para 
semeadura 

Calçados de borracha/plástica 
com parte superior em tiras, 
etc.

Algodão simplesmente 
debulhado, não cardado nem 
penteado 

Outros calçados cobr. 
tornozelos part. sup. de 
borracha/plástico.

Fumo n/manuf. total/parc.destal. 
fls.secas,	etc.,	Virginia

Ferro fundido bruto não 
ligado, com peso <=0.5% 
de fósforo

Óleo de soja, em bruto

Outros calçados de matéria 
têxtil.

Outros tratores

Outros inseticidas em 
embalagens para uso direto

Café não torrado, não 
descafeinado, em grão

Outras obras de ferro ou aço Pasta química. de madeira 

Reguladores eletrônicos, de 
voltagem, automáticos

Outros secadores

Café solúvel, mesmo 
descafeinado 

Café solúvel, mesmo 
descafeinado 
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Vietnam

Soja, mesmo triturada, exceto 
p/semeadura

Laos

Fumo, não manufaturado

Algodão simplesmente 
debulhado, não cardado, nem 
penteado 

Pedaços e miudezas, comest.de 
galos/galinhas, congelados

Bagaços e outros resíduos 
sólidos, do extrato do óleo 
de soja

Outras sementes, frutos e 
esporos, p/ semeadura 

Fumo não manufaturado, 
Virgínia 

Outras madeiras, não coníferas

Milho em grão, exceto para 
semeadura

Caixas de papel ou cartão, 
ondulados (canelados)

Outras madeiras cortadas/
serradas, em folhas 

Outras ferramentas de perfurar, 
etc., de metais comuns 

Pedaços e miudezas, 
comestíveis de galos/
galinhas, congelados

Outras máquinas de sondagem, 
rotativas 

Óleo de soja, em bruto
Outras brocas de metais comuns, 
mesmo diamantadas 

Outros desperdícios e 
resíduos de ferro ou aço

Outras partes de aparelhos/
disposit.p/ trat.modif. temperat.

Farinhas, pós e “pellets” 
de carne, imprópria para 
alimentação humana

Semeadores-adubadores

Soja, mesmo triturada, exceto 
para semeadura

Fumo não manufaturado, Virgínia
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Tailândia

Soja, mesmo triturada, exceto 
para semeadura

Camboja

Fumo não manufaturado, Virgínia

Bagaços e outros resíduos 
sólidos, da ext. do óleo de 
soja 

Sais do ácido glutâmico

Farinhas e “pellets”, da 
extração do óleo de soja

Outros tratores

Algodão simplesmente 
debulhado, não cardado nem 
penteado

Suco de laranja, congelado, não 
fermentado

Outras caixas de marcha
Couros/peles, bovinos, 
preparados 

Semimanufaturado de 
ferro/aço, não ligados, 
carbono>=0.25%

Unid. proc.digit.peq.cap.base 
microprocessadores

Outros prods. 
semimanufaturados ferro/aço

Desperdícios de fumo

Outros couros/peles, bovinos, 
preparados, etc.

Pneus novos para automóveis de 
passageiros

Billets de ferro/aço, 
c<0.25%, 

Matérias vegetais e desperdícios 
de outros vegetais

Produtos semimanufaturados, 
de outras ligas e aços 

Outras sementes, frutos e 
esporos, para semeadura

Soja, mesmo triturada, exceto 
para semeadura

Fumo não manufaturado total/
parcial folhas secas, etc. Virgínia
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Filipinas

Minérios de ferro não 
aglomerados e seus 
concentrados

Indonésia

Outros açúcares de cana

Fumo não manufaturado, 
total/parcial, etc. Virgínia

Algodão simplesmente 
debulhado, não cardado, nem 
penteado

Pedaços e miudezas, 
comestíveis de galos/
galinhas, congelados

Outros produtos 
semimanufaturados de ferro/aço 
c<0.25% 

Carnes desossadas de 
bovino, congeladas

Bagaços e outros resíduos 
sólidos, da extração do óleo de 
soja 

Sais do ácido glutâmico
Minérios de ferro aglomerados e 
seus concentrados

Calçados de borracha/plástica 
com parte superior em tiras, 
etc. 

Fumo não manufaturado total/
parcial, folhas secas, etc. 

Outros “bulldozers” e 
“anglodozers, de lagartas 

Outros aviões a turboélice, 
etc.7T<Peso<=15T,vazios

Creme de leite, c/teor, em 
peso, de material gord.

Billets de ferro/aço, C<0.25% 

Milho para semeadura
Chassis c/motor p/ veículos 
automóveis p/ transp. de pessoas

Outros niveladores
Outros “bulldozers” e 
“angledozers, de lagartas

Minérios de ferro não 
aglomerados e seus 
concentrados

Outros açúcares de cana

Fonte: MDIC
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Comparação entre as exportações do Brasil para a ASEAN e importações 
de Myanmar

Exportações do Brasil para a Asean Importação dos principais produtos de 
Myanmar

Café solúvel Fábricas	de	tecidos	artificiais	e	sintéticos

Açúcar
Óleos vegetais comestíveis e outros óleos 
hidrogenados

Calçados Produtos farmacêuticos

Grãos de milho, exceto para semeadura Papel, papelão e relacionados

Algodão debulhado, não escovado ou 
penteado

Leite, condensados e evaporados

Tabaco Tecidos de algodão

Óleo de soja cru,  ou não Alimentos com leite, incluindo leite maltado

Café não torrado, não descafeinado Açúcar

Feijão Sabão

Cortes e sobras, comestíveis de galos/
galinhas, congelados

Novelo de algodão

Soja Carvão e coca

Rações, refeições e pellets, de carne, 
impróprios para o consumo humano

Fio	de	fibras	artificiais	e	sintéticas,	incluindo	
mistas

Farinha de restos, imprópria para o 
consumo humano e torresmos

Temperos

Peixe defumado não manuf, total/parcial 
etc., Virgínia

Garrafas de vidro vazias

Madeira, etc. não coníferas Tabaco e derivados do tabaco

Restos de uvas, resíduos sólidos, extras. 
Óleo de soja

Fios de algodão

Farinha e pellets da extração do óleo de 
soja

Chá

Creme, com gordura, por peso, de mat. 
gord.

Farinha de trigo
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Sais do ácido glutâmico Condimentos

Suco de laranja, congelado, não 
fermentado

Fibra de coco

Pele / couro de vaca Tecidos de materiais mistos ou unidos

Órgãos internos Óleo	mineral	refinado

Carne magra de animais bovinos, 
congelada

Maquinário não elétrico e equipamento de 
transporte

Tratores Metais de base e fabricantes

Barra de ferro não ligado Maquinário e aparelhos elétricos

Inseticidas em embalagem Borracha

Artigos de ferro ou aço Elementos e componentes químicos

Equipamentos elétricos e eletrônicos Instrumentos	científicos

Mesas para operação cirúrgica Tingimento, curtição e materiais colorantes

Cartela de produtos químicos madeira, 
não coníferas, soda, Sulfato 

Redes de pesca

Secadora
Aniagens e outros sacos para 
empacotamento

Madeira serrada/ em folhas Óleos e gorduras animais

Resíduos de ferro e aço Óleo Cru

Sementes, frutas e esporos para 
semeadura

Cimento

Caixas de papel ou papelão, corrugadas 
(encaixadas)

Fertilizantes, manufaturas

Ferramenta de perfuração etc. de met.
comuns, incl. parte

Máquinas, podadora rotatória

Brocas de metais de base, mesmo 
diamante

Peças de equipamentos/ dispos. p / trat. 
modif .temperat

Máquina de semeadura

Peças de máquinas e aparelhos agrícolas 
etc. p/ preparação do solo
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Caixas de câmbio

Resto de fumaça

Produto semimanufaturado de ferro / aço

Quadrados de ferro/aço

Produto semimanufaturado de outras ligas 
de aço

Novos pneus para automóveis de 
passageiros

Materiais vegetais e desperdícios de 
outros vegetais

Esmaltes	vitrificáveis	e	preparações	
semelhantes

Tiras de borracha/plástico

Maquinário pesado

Niveladoras

Aeronave turboélice, etc.

Chassis  p/veículos transp. pessoas  
longo

Produtos com grande potencial de exportação para Myanmar

1. Produtos alimentícios, produção de alimentos e agricultura
2. Maquinário e peças
3. Equipamentos de transporte
4. Papel e caixas (também materiais de embalagem)
5. Equipamento elétrico
6. Moda
7. Maquinário relacionado à energia.



Shwezigon Paya, Bagan, Myanmar

Foto: Bule Sky Studio/Shutterstock
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5.1 Sistema tarifário

Estrutura tarifária 

Em Myanmar, o Ministério do Comér-
cio controla todo o comércio exterior. 
Uma empresa só pode comercializar 
com uma licença de importação/
exportação emitida pelo Ministério 
do Comércio. Antes de entrar em 
qualquer transação, a empresa 
importadora/exportadora tem que 
registrar-se no Escritório de Registro 
de Exportação-Importação da Dire-
ção do Comércio.

A empresa de importação deve 
pagar dois tipos de impostos: 
Imposto comercial (5%);
Imposto de importação (A porcenta-
gem depende do produto. O imposto 
de importação pode variar de 1 a 
35%. Os carros são uma exceção: 
o imposto de importação é calcula-
do no valor do CIF mais o imposto 
comercial de 105%).

Classificação	dos	bens:	os	bens	são	
classificados	pelo	código	HS	e	natu-
rais de Myanmar, ex.: animais vivos 
no código HS começam de 01 a 05 
e os vegetais no código HS come-
çarão de 06 a 14. Mais informações 

a respeito do código HS podem ser 
encontradas em www.myanmarcus-
toms.gov.mm

A estrutura tarifária para importa-
ções em Myanmar está baseada 
nos valores CIF. A alfândega tem sua 
própria base de dados com preços 
para	produtos	específicos	e	verificará	
se os valores CIF combinam com 
a base de dados. As empresas têm 
que pagar o imposto comercial e 
a taxa alfandegária de acordo com 
os preços mencionados na base de 
dados da alfândega.

Espera-se que os estados-membros 
da ASEAN concluam as negociações 
para estabelecer a Comunidade 
Econômica da ASEAN até dezembro 
de 2015. Os estados-membros irão 
gradualmente eliminar as barreiras 
tarifárias dentro da área, criando 
uma competição para empresas que 
não são da ASEAN exportarem para 
Myanmar.

As faixas de tarifas ad valorem não 
são aplicáveis em Myanmar, e não 
são	especificadas,	apesar	de	que	há	
taxas	específicas	por	produtos,	ex.:	
não há tarifas para animais vivos, 
mas as tarifas permanecerão entre 

V - ACESSO AO MERCADO
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10 e 15% para a importação de 
carne bovina.

5.2 - Regulamentação das ativida-
des do comércio

Regulamentações gerais

O Governo de Myanmar pretende es-
timular as importações, entendendo 
a necessidade das importações para 
o desenvolvimento do país. Foram 
tomadas	medidas	para	simplificar	o	
processo de aplicação para licenças 
de importação, que foram encurta-
das de 3 semanas até um máximo 
de 5 dias. 

As etapas para se obter uma licença 
de importação são:

•	 A empresa de importação deve 
solicitar uma licença de impor-
tação de acordo com formulário 
determinado emitido pelo Minis-
tério do Comércio, acompanhado 
por uma carta com o timbre da 
empresa.

•	 O formulário de solicitação de 
licença de importação deve ser 
carimbado com a marca do 
imposto de 1000 Kyats.

•	 A fatura pró-forma deve ser 
anexada.

•	 O contrato de vendas deve ser 

anexado.
•	 Deve haver uma recomendação 

de preço emitida pela Federação 
das Câmaras de Comércio e 
Indústria (UMFCCI).

•	 Finalmente, uma carta de reco-
mendação de todos os Ministé-
rios relevantes é necessária. A 
necessidade depende do produto.

Uma licença de importação é válida 
por 3 meses depois da data de emis-
são A validade pode ser estendida. 

•	 Contingente ou quotas: Depen-
de da política dos Ministérios 
relevantes e será normalmente 
anunciado antes de entrar em 
vigor. 

•	 Vendas proibidas ou temporaria-
mente suspensas: Pode aconte-
cer em casos extremos, assim 
como quando o Governo teme 
danos à saúde ou sanitários.

•	 Medidas antidumping: As im-
portações de produtos agrícolas 
podem ser temporariamente 
bloqueadas caso haja uma oferta 
excessiva no mercado. 

Importações proibidas:

1.	Moedas	e	notas	falsificadas;
2.	Material	pornográfico;
3. Peças de bens sem a medição 
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com carimbo;
4.	Bens	com	marcas	falsificadas;
5. Todos os tipos de narcóticos e 
substâncias psicotrópicas;
6. Jogos de cartas;
7. Bens com a impressão ou repro-
dução da bandeira da República da 
União de Myanmar;
8. Bens com o emblema de Buddha 
e dos pagodas de Myanmar;
9. Animais vivos que são raros e em 
risco de extinção.

Os serviços de correio internacionais 
operando em Myanmar são: 
- DHL c/o HB Logistics;
- EMS International.

Amostras, catálogos e materiais de 
publicidade podem ser entregues por 
meio do serviço postal regular. Entre-
tanto, recomenda-se o envio de itens 
com valor “abaixo dos US$ 50”, de 
outra forma, uma taxa adicional deve 
ser paga. 

Regulamentações específicas

•	 Regulamentações técnicas: Há 
requisitos	técnicos	específicos	
para a importação de alimentos 
e drogas. Antes de se obter uma 
licença de importação, o FDA 
(Administração de Alimentos e 
Drogas) deve aprovar o produto 

específico	e	emitir	documentos	
para solicitar uma licença de 
importação. Um processo para a 
aprovação de uma droga farma-
cêutica pode durar 2 anos.  

•	 Embalagem e rotulagem: O Go-
verno de Myanmar tem regula-
mentações sobre a embalagem 
de alimentos e drogas. A espe-
cificação	atualizada	para	tipos	
particulares de alimentos pode 
ser obtida do FDA.

•	 Marcas registradas e patentes: 
Não	há	leis	específicas	de	pro-
teção para Marca Registrada e 
Patente. A declaração de proprie-
dade da Marca Registrada e da 
Patente deve ser registrada no 
Registro de Títulos e Documen-
tos em Myanmar e a taxa neces-
sária para o registro e o carimbo 
de tarifa deve ser pago, subse-
quentemente	a	uma	notificação	
de precaução de Marca Registra-
da que deve ser preenchida num 
Jornal de destaque em Myanmar. 
Um advogado local pode redigir 
uma	notificação	de	precaução	
para cada marca cobrindo todas 
as classes para os bens que pre-
cisam de proteção, para publica-
ção em Myanmar em nome das 
empresas estrangeiras.
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Regime de taxa de câmbio

As empresas locais podem pagar 
pelas importações de duas formas:
1. Transferência de dinheiro com 
Carta de Crédito (C/C); 
2.	Transferência	telegráfica	(TT).

Antes de solicitar uma licença de 
importação, as empresas locais 
devem depositar o custo total num 
banco local. Entretanto, o Governo 
de Myanmar somente transferirá 
o dinheiro para a exportadora de-
pois que os bens tiverem chegado 
de modo seguro ao país. Também 
se deve notar que as transações 
bancárias originadas em Myanmar 
levarão mais tempo do que as trans-
ferências internacionais normais. 
Logo, recomenda-se que as empre-
sas discutam todas as condições 
abertamente com as empresas de 
importação em Myanmar. Visto que 
as empresas em Myanmar utilizam 
as burocracias locais e os requisitos 
dos exportadores internacionais, a 
maioria dos importadores encontrará 
um modo de atender aos requisitos 
dos exportadores e acordos fecha-
dos de comércio. 

Moeda estrangeira permitida para 
pagamento: 
US$, Euro, yen, Dólar de Cingapura, 

Baht tailandês, yuan chinês.

5.3 - Documentação e exigências

A empresa exportadora deve forne-
cer os seguintes documentos para a 
empresa importadora:
1. ID (declaração de importação);
2. Seguro de carga; 
3. Conhecimento de embarque;
4. Fatura;
5. Lista de mercadorias.

Informações que devem constar na 
fatura Pró-forma:
1. Nome da empresa vendedora/ 

transportadora e cabeçalho com 
o endereço completo;

2. Comprador/ nome da empresa 
consignante e endereço;

3. Número e data da fatura profor-
ma;

4. Tipo de bens;
5. Quantidade e pacotes;
6. Preço unitário;
7. Montante total;
8. Porto de carregamento/ país de 

origem;
9. Porto de descarga / destinação; 
10. Termos de pagamento (C/C, TT);
11. Meio de transporte;
12. Detalhes do banco expedidor;
13. Duração do carregamento.
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Informações que devem constar na 
Carta de Crédito para o modo de 
pagamento utilizado:
1. Nome completo e endereço do 

vendedor/exportador;
2. Montante de crédito;
3. Quantidade e preço unitário;
4. Indicar se o frete deve ser pago;
5. Destinação;
6. Última data de envio;
7. Data e local quando o crédito 

expira.

Desembaraço aduaneiro 

•	 Terminais de carga: 
O principal porto para importações 
é o Porto de yangon e os principais 
terminais são o Bo Aung Kyaw, 
Botataung, Pansodan, Nanthida, Asia 
World, Myanmar Industrial e Sule. O 
Porto de Thilawa, nos subúrbios de 
yangon também é utilizado.

•	 Requisitos locais:
1. Trazer licença de importação 
incluindo todos os documentos 
utilizados para solicitar a licença de 
importação para o escritório central 
de Alfândega, que terá que aprovar 
os documentos e determinar os 
impostos a serem pagos.
2. Os documentos aprovados devem 
ser mostrados ao departamento                                                        
alfandegário no porto.

3.	A	carga	será	verificada	por	raio-
-x	e/ou	verificação	física	pelo	oficial																																																									
de serviço no porto.
4. Depois da aprovação o contêiner 
pode ser levado para fora do porto 
e transportado para um depósito.
 
Se os produtos não forem permitidos 
pelo Ministério do Comércio, eles 
serão bloqueados no porto. 

Portos secos:

1. Porto da região de yangon (Asia 
World, Bo Aung Kyaw, MIP (I) e 
(II), MITT);

2. Porto do estado de Rakhine 
(Porto Kyauk Phyu Deep Sea, em 
construção);

3. Porto da região de Irauádi (Porto 
de Pathein);

4. Porto da região de Tanintharyi 
(Porto Dawei Deep Sea, em 
construção).

5.4 - Regimes alfandegários espe-
ciais

Admissão temporária: Permitida 
para a importação de carros; 152 
itens de exportação e 166 itens de 
importação não precisam de licença.
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Declaração de Trânsito Alfandegá-
rio

Todas as ‘commodities’ que não 
sejam para consumo doméstico e 
importadas para comércio de trân-
sito, precisam de um formulário 
prescrito, i.e. CUSDEC-3, anexado 
com os seguintes documentos:
•	 Conhecimento de embarque ou 

conhecimento de carga aérea ou 
conhecimento terrestre;

•	 Licença de comércio em trânsito 
ou permissão emitida pelo Minis-
tério do Comércio;

•	 Fatura comercial;
•	 Contrato de vendas entre o ven-

dedor e o comprador ou contrato 
entre o vendedor e o agente 
autorizado;

•	 Garantia, em total conformidade 
com as regulamentações: a falha 
em exportar será considerada de 
acordo com a lei existente.

A tarifa de trânsito é baseada no 
valor do CIF dos bens importados 
e será cobrada em 2,5% da taxa do 
volume.

Drawback

Sob o acordo de drawback alfande-
gário, 87,5% das taxas alfandegárias 
pagas sobre bens importados, que 

poderiam	ser	facilmente	identifi-
cadas, serão ressarcidas quando 
tais bens forem subsequentemente 
exportados para fora do país nova-
mente. Entretanto, a instalação de 
drawback alfandegário está sujeita 
às seguintes condições:
•	 Os bens exportados devem ser 

idênticos àqueles importados 
no momento em que a taxa de 
importação foi paga;

•	 Dois anos devem se passar des-
de sua importação, onde o porto 
para a exportação é o mesmo 
que o da importação. Este perí-
odo pode se estender até 3 anos 
da solicitação;

•	 Os bens exportados não devem 
ser incluídos entre os artigos 
declarados como incapazes de 
serem	identificados;

•	 Os bens não podem ser expor-
tados para um porto cujo envio 
sob a reivindicação para drawba-
ck estiver proibido;

•	 Os bens exportados não devem 
valer menos do que o montante 
de drawback reivindicado;

•	 A reivindicação para drawback 
não deve ser ordinariamente 
menor do que 5 Kyats a respeito 
de qualquer envio único; 

•	 Os bens não devem ser incluí-
dos entre os artigos declarados 
como proibidos ou restritos.
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Zona de livre comércio - Espera-se 
que	até	o	fim	de	2015	a	ASEAN	es-
tabeleça uma área de livre comércio, 
que incluirá Myanmar. 

Lojas duty free estão disponíveis no 
Aeroporto Internacional de yangon.
Não há consignação para importa-
ções.

Templo budista em Yangoon, Myanmar

Foto: Luciano Mortula/Shutterstock



Kakusanda

Foto: takepicsforfun/Shutterstock
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6.1 - Infraestrutura doméstica 

Os principais projetos para a infraestrutura de transporte são:

•	 Construir novas estradas e rodovias;
•	 Reparar e ampliar as estradas;
•	 Construir passarelas; 
•	 Construir novas ferrovias para os trens de alta velocidade.
•	 Atualizar as ferrovias
•	 Construir novos aeroportos;
•	 Atualizar os aeroportos existentes;
•	 Construir novos portos em alto mar;
•	 Atualizar os portos marítimos existentes;
•	 Criar Zonas Econômicas Especiais próximas ao mar e aeroportos;
•	 Construir um sistema de metrô/ monotrilho em yangon.

O Governo está dando prioridade a projetos de infraestrutura em centros 
urbanos, especialmente em yangon, devido ao forte aumento nos números 
de carros, apontando para 160.000 carros importados desde 2010.

VI - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Sanghar, Myanmar

Foto: Zzvet/Shutterstock
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Transporte rodoviário

Nº Descrição Unidade 2007 2008 2009 2010 2011

A.
Infraestrutura de 
transporte rodoviário

1.
Total de estradas e 
comprimento

Mil / Km 111,7 125,4 127,9 136,7 150,8

2.
Comprimento 
das estradas 
pavimentadas

Km 24.670 25.553 26.333 28.569 33.014

3.

Proporção 
de estradas 
pavimentadas para o 
comprimento total da 
estrada

     

      %
22,1 20,4 20,6 20,9 21,8

4.
Comprimento total 
das vias expressas

Km - - 323,6 587,0 666,4

B.
Equipamentos de 
transporte rodoviário

5.
Número total de 
veículos motores 
registrados

Mil 1.024 1.994 2.068 2.299 2.354

6.
Número de carros 
de passageiros 
registrados

Mil 214 230 243 260 263

7. Número de táxis Mil 38,0 28,0 27,0 28,0 31,2

8.
Número de 
caminhões 
registrados

Mil 57,0 59,0 60,0 64,0 67,2

9.
Número total de 
ônibus registrados

Mil 19,0 20,0 20,0 21,0 20,1

10.
Número de ônibus 
públicos

Mil 17,0 29,0 25,0 28,0 23,5

11.
Número total 
de motocicletas 
registradas

Mil 655 1.607 1.674 1.881 1.934

Fonte: Centro de Informação AJTP 
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Rodovias arteriais existentes em Myanmar (por estados e regiões) (2010-11)

Nº Estado / Região
Betuminosas

Metalizadas Superfície Terra Total
Milhas

1 Estado de Kachin
                 

372              547           571 
        
170 

       
1.660 

2 Estado de Kayah
                 

295               95           125 
        
124 

          
639 

3 Estado de Kayin
                 

360              146           154 
        
169 

          
829 

4 Estado de Chin
                 

293              290             14 
        
503 

       
1.100 

5 Região de Sagaing
              

1.103              410           427 
        
389 

       
2.329 

6 Região de Tanintharyi
                 

464              240              4 
          
50 

          
758 

7 Região de Bago
                 

973              146           190 
        
119 

       
1.428 

8 Região de Magway
              

1.339              244           333 
        
150 

       
2.066 

9 Região de Mandalay
              

1.415              141           121 
          
91 

       
1.768 

10 Estado de Mon
                 

397               24             33 
          
11 

          
465 

11 Estado de Rakhine
                 

569              256           115 
        
170 

       
1.110 

12 Região de yangon
                 

430               65             52 
          
52 

          
599 

13 Estado de Shan
              

2.268           1.286           867 
      
1.463 

       
5.884 

14 Região de Irauádi
                 

665              406           217 
        
384 

       
1.672 

 Total
            
10.943           4.296        3.223 

      
3.845 

      
22.307 
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Projetos de estradas / estradas 
especiais

Em Myanmar, há projetos a serem 
implementados conjuntamente 
com outros países asiáticos. Esses 
projetos envolvem a construção de 
rodovias conectando Myanmar, a 
Tailândia, o Laos, a China, a Índia e 
Bangladesh.

1. Rodovia Índia-Myanmar-
-Tailândia-Tripartite: conectando 
a Índia-Tamu-yinmabin-Pakokku-
-Kyaukpadaung-Pyawbwe-
-Naypyitaw-Oktwin-Kyaukkyi-
-Shwegyin-Thahton-Hpa 
an-Kawkareik-Myawaddy-Tailândia;

2.  Asian Main Highway (conectando 
a Tailândia, o Laos, a China, Myan-
mar, Índia e Bangladesh). As partes 
das Asian Main Highway são:
1. Rodovia No 1 em Myanmar
2. Rodovia No 2 em Myanmar
3. Rodovia No 3 em Myanmar
4. Rodovia No 4 em Myanmar

3. Rodovia ASEAN (inclui seis rodo-
vias em Myanmar)
Rodovia yangon-Phayagyi-Mandalay-
-Tamu (fronteira com a Índia)
Rodovia Phayagyi-Hpa an-Myawa-
ddy (fronteira com a Tailândia)
Rodovia Mandalay-Thibaw-Lashio-

-Muse (fronteira com a China)
Rodovia Mandalay-Meiktila-Loilen-
Kyaington (Kengtung)-Tachilek
Rodovia Kyaington-Mongla
Rodovia Dawei-Sinphyutaung-
-Kanchanaburi (Projetos rodoviários 
especiais)

4. Rodovia BIMSTEC; 

5. Rodovia da zona econômica de 
Leste-Oeste básica de Mekong;

6. Rodovia da zona econômica de 
Norte-Sul básica de Mekong;

7. Rodovia de Cooperação Índia-
-Myanmar;

8. Autoestrada da fronteira de Pale-
twa;

9. Projeto de renovação do rio Kala-
dan;

Partes destas rodovias cobrem as 
rodovias existentes em Myanmar.

Transporte ferroviário em Myanmar

O Governo está trabalhando em duas 
linhas ferroviárias para trens de alta 
velocidade: entre yangon e Naypyi-
taw e entre Mawlamyine e yangon. 
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Número de locomotivas e estações ferroviárias

Ano fiscal Vapor Diesel Número total de 
motores

Número total de 
estações ferroviárias

1990-1991 123 270 393 523
1995-1996 43 268 311 612
2000-2001 39 291 330 739
2004-2005 39 292 331 775
2005-2006 39 297 336 787
2006-2007 37 307 344 798
2007-2008 37 307 344 812
2008-2009 0 343 343 821
2009-2010 0 352 352 869
2010-2011 0 389 389 915

Infraestrutura de transporte ferroviário

Sr. Descrição Unidade 2011

A  Infraestrutura de transporte ferroviário 

1 Comprimento total da rota da ferrovia Km 5.844,0 

2 Comprimento da rota ferroviária de via dupla Km 700,8 

3 Comprimento	da	rota	da	ferrovia	de	trilho	eletrificado Km  - 

4 Comprimento da rota da ferrovia urbana Km    82,8 

B Equipamentos de transporte ferroviário 

5 Número de locomotivas ferroviárias prontas para operação 392,0 

6 Número de vagões de passageiros 1.257,0 

7 Número de vagões de frete 3.236,0 
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Projetos ferroviários

Nº Ferrovia planejada
Comprimento 

(milhas)

Período estimado 
do projeto

Início Fim

1 Ferrovia Nay Pyi Taw-Tatkon-Pinlaung 120 2010 2014

2 Ferrovia Monywa-Kalewa-Kale-Tamu 125 2010 2014

3
Ferrovia Myitkyina-Bhamo-Momeik-Kyaukme-
-Namhsan

474,5 2011 2014

4 Ferrovia Pathein-Einme-yangon (Hlaingtharyar) 89 2009 2013

5 Ferrovia Dawei-Myeik 132,5 2008 2014

6 Ferrovia Pyay-Toungoo-Nay Pyi Taw 120 2011 2013

7 Ferrovia Minbu-Ann-Sittwe 257 2010 2014

8 Ferrovia Mongnai-Kyaington (Kengtung) 226 2010 2015

9 Ferrovia Kyaukphyu-Muse 500 2012 INA

10 Ferrovia Circular de yangon 29,5 2013 INA

11 Ferrovia yangon-Mandalay 385,5 2013 INA

Fonte: Banco de dados da MSR

Transporte aquático

No passado, o transporte aquático foi o principal modo de transporte para 
produtos pesados e ainda é utilizado para o transporte de madeira, bambu e 
outros produtos. 

Como mencionado anteriormente, há três rios principais em Myanmar. Eles 
são: rio Ayeyarwardy (Irrawaddy), Thanlwin (Salween) e Tanintharyi (Tenas-
serim).
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Principais portos em yangon (estrutura e instalações): Porto Asia World 
(propriedade privada), Porto Bo Aung Kyaw Port (Linha cinco estrelas de 
Myanmar), MIP (I) (II) (Porto Internacional de Myanmar) e MITT (Terminal 
Internacional de Myanmar Thilawa).

Portos marítimos

Nº Portos marítimos existentes Localização
1 Porto Internacional de yangon

Região de yangon, Baixa Myanmar

 A Cais de Botataung
 B Cais de Bo Aung Kyaw
 C Cais de Pansodan
 D Cais de Ahlone
 E Cais Ásia World
2 Porto Internacional de Thilawa Região de yangon, litoral

Portos de portos marítimos

Nº Projeto Área Comprimento do 
projeto

Período do 
projeto

De Até

1
Porto marítimo de águas profundas 
Dawei

250 km2 10 anos 2011 2030

2
Porto marítimo de águas profundas 
de Kyaukphyu

250 km2 2 anos 2011 2013

3
Porto marítimo de águas profundas 
Sittwe

INA 3 anos 2010 2013

4
Porto marítimo de águas profundas 
de Pathein

INA
Não	especificado	

ainda
- -
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Transporte aéreo

Sr. Descrição Unidade 2007 2008 2009 2010 2011

A.  Infraestrutura de transporte aéreo 

1 Número total de aeroportos  62 62 32 32 32

2
Número de aeroportos interna-
cionais*

 2 2 2 2 2

3
Número de aeroportos domés-
ticos

 60 60 30 30 30

B. Equipamentos de transporte aéreo (aeronave)

4 Frota comercial de aeronaves  26 25 22 29 29

C. Outros (empresas, logística)

5 Número de empresas aéreas  5 5 5 5 7

6
Número de desembaraços 
aduaneiros

 8 2 2 2 2

7 Carga total importada pelo ar
milhares de 
toneladas

5,38 6,35 6,28 6,36 6,33

8 Carga total exportada pelo ar
milhares de 
toneladas

4,73 5,88 7,16 9,31 9,64

*Atualmente há três aeroportos internacionais em Myanmar: Naypyitaw, yangon e Mandalay.

As principais rotas domésticas são:  
•	 yangon - Bagan – Mandalay – Heho - yangon
•	 yangon - Ngapali – Sittwe - yangon

6.2 - Infraestrutura de exportação e importação

Portos e conexões marítimas

O porto de yangon é o principal porto em Myanmar. O porto gerenciou por 
volta	de	439	milhões	de	toneladas	de	exportação/importação	no	ano	fiscal	
de 2012-2013.
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Principal rota do Brasil:  
Como o maior centro de transporte 
marítimo, Cingapura pode ser a me-
lhor rota para enviar bens do Brasil 
para Myanmar.

Custos de frete de/para o Brasil:  
Aproximadamente US$ 3.000-3.500 
(20’) e US$ 5.000-5.500 (40’)

O Porto de yangon está situado na 
Latitude 16º47 N e Longitude 96º15’ 
L no Rio yangon e por volta de 32 
km internamente a partir do Ponto do 
Elefante no Golfo de Martaban. Para 
embarcações indo para o Porto de 
yangon, a plotagem é compulsória 
se estiverem acima de 200 GRT. A 
navegação a partir da Estação Piloto, 
que está a 32 km mar adentro de 
distância do Ponto do Elefante, até o 
porto de yangon está geralmente em 
maré enchente e deve ser cruzada 
em horário oportuno tanto na Bar-
ra Interna quanto na Barra Externa 
próxima à maré alta para assegurar 
profundidades	suficientes.

Há duas barras restritas ao longo da 
aproximação do canal:

(1) Barra Interna (próxima ao Porto 
de yagon, no Ponto do Macaco); e
 
(2) Barra Externa (na boca do Rio).

O Porto de yangon é acessível para 
embarcações de 167m LOA, 9m de 
Calado, 15000 DWT e o Porto de 
Thilawa é acessível até embarcações 
de 200m LOA, 9m de Calado, 20000 
DWT. O Porto de yangon é o principal 
porto de Myanmar e ele gerencia 
por volta de 90% das exportações e 
importações do país.
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Aeroportos e conexões internacionais

Não há linhas diretas do Brasil para Myanmar. As melhores rotas seriam 
através de Doha, Dubai, Bangkok e Cingapura.

Voos e conexões internacionais

Linhas aéreas
Voos

De/Para Para/De

Air Asia (FD & AK)
yangon Kuala Lumpur
yangon Don Mueng
Mandalay Don Mueng

Air Bagan (W9) yangon Chiang Mai

Air China (CA)
yangon Beijing
yangon Kunming

Bangkok Airways (PG) yangon Bangkok
Dragon Air (KA) yangon Hong Kong 

Golden Myanmar Airlines (y5)
yangon Bangkok
yangon Cingapura

Malaysia Airlines (MH) yangon Kuala Lumpur

Myanmar Airways International (8M)

yangon Bangkok
yangon Cingapura
yangon Kuala Lumpur
yangon Guangzhou
yangon Phnom Penh
yangon Incheon

Silk Air (MI) yangon Cingapura

Thai Airways (TG)
yangon Bangkok
Mandalay Bangkok
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Vietnam Airlines (VN)
yangon Hanói
yangon Ho Chi Min City
yangon Cingapura

Singapore Airlines (SQ) yangon Cingapura
Jet Star (3K) yangon Cingapura
Chia Southern (CZ) yangon Guangzhou
China Eastern Airlines (MU) yangon Kunming
China Airlines (CI) yangon Taipei
Korea Airlines (KE) yangon Seul
Qatar Airways (QR) yangon Doha

Projetos de aeroportos

Nº Projeto Localização Área
Período do 
projeto

De Até

1
Expansão do Aeroporto Internacional 
de yangon

15 km ao norte 
do centro de 
yangon

INA INA INA

2
Construção do Aeroporto 
Internacional de Nay Pyi Taw

Cidade de Ela

660.347 
pés 
quadra-
dos

Fase 1 
completa 
(2009-2011) 
Fases 2 e 3 
continuam

3
Aeroporto Internacional de 
Hantharwaddy

Cidade de Bago 41832 m2 INA INA

4
Aeroporto de Dawei (A ser atualizado 
em nível internacional)

Cidade de Dawei INA INA INA
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7.1 - Canais de distribuição

Como uma nova economia aberta, 
o sistema de distribuição de pro-
dutos não se encontra num estágio 
avançado,	o	que	significa	que	os	
sistemas logísticos serão uma área 
interessante para investidores em 
potencial. Há poucos distribuidores 
de bens de consumo com experiên-
cia internacional em Myanmar (ex.: 
Diethelm, Mega e grupo Phahtama), 
com cobertura ainda baixa nas áreas 
urbanas. Além disso, os grandes 
varejistas normalmente importam 
produtos diretamente dos fabrican-
tes.  Entretanto, na medida em que 
o mercado cresce, espera-se que as 
cadeias internacionais de atacado 
logo estarão em operação em Myan-
mar, visto que o Governo permitiu o 
investimento estrangeiro no varejo e 
no atacado, sujeito a certas condi-
ções.

As importações de fora da Ásia 
normalmente vêm por avião ou navio 
através dos portos marítimos de 
yangon ou Thilawa. Os produtos im-
portados serão armazenados antes 
da distribuição posterior. 

Importador / distribuidor:
Principalmente organizações inter-
nacionais especializadas em impor-
tação e distribuição (ex.: Diethelm, 
Mega e o grupo Phahtama). Elas 
representam grandes marcas e têm 
uma cobertura nacional. 

Atacado: 
Organizações atacadistas tradicional-
mente têm crescido de uma peque-
na	base	e	são	eficientes	nos	seus	
setores	específicos.	A	maioria	tem	
funções regionais, mas algumas são 
nacionais. 

Varejo:  
Até recentemente consistindo prin-
cipalmente em pequenas operações 
familiares, as empresas de varejo 
estão crescendo em Myanmar, com 
empreendedores locais desenvol-
vendo conceitos mais modernos de 
negócios, levando a uma expansão 
vertical e horizontal. 

Novos canais de vendas:  
As vendas online diretas estão 
começando entre as empresas de 
varejo existentes e novas empresas 
abertas especializadas em vendas 
online. 

VII - ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
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Canais recomendados:

Para o setor de matéria-prima, é 
recomendado que os exportadores 
trabalhem diretamente com importa-
dores ou organizações de atacado.
Para bens de consumo, as empresas 
de exportação podem trabalhar com 
importadoras / distribuidoras com 
uma rede nacional ou trabalhar com 
um varejista que tenha uma organi-
zação importadora / atacadista. 
A respeito dos bens de capital, o 
exportador pode trabalhar com a 
organização importadora / atacadis-
ta. Nesse caso pode ser aconselhá-
vel ter uma relação mais exclusiva 
com um parceiro local que possa 
concentrar esforços em produtos em 
particular, assim como receber apoio 
técnico apropriado do exportador. 

7.2 - Promoção de vendas

Branding

Recomenda-se que os exportado-
res brasileiros introduzam o nome 
de sua marca logo na entrada no 
mercado, devido à alta competição 
em potencial. Sendo um mercado 
virgem, não há muitas marcas dispo-
níveis em Myanmar, então, é possí-
vel desenvolver um reconhecimento 

de marca em curto-prazo com um 
montante limitado de recursos. As 
campanhas de marketing podem 
ser feitas através de várias mídias 
públicas; entretanto, isso alcançaria 
somente aqueles nas áreas urbanas. 

Propaganda 

A propaganda em Myanmar é feita 
através da mídia impressa, Rádio, 
Outdoors, TV, e das mídias sociais. 
 
•	 Canais de TV:  
MRTV, MRTV-3, MRTV-4, Channel-7, 
MWD, Sky Net 

•	 Estações de rádio: 
City FM, Nay Pyi Taw FM, Padamya 
FM, Mandalay FM, Cherry FM, Shwe 
FM, Pyinsawadi FM, Thazin FM

•	 Mídia impressa:
Há por volta de 52 revistas, 26 gaze-
tas e jornais diários privados  
publicados por 26 gazetas

•	 Promoções de venda: 
Eventos, amostragem, shows de 
comércio, patrocínio e cerimônias

•	 Publicidade:  
Anúncios em formato editorial (“ad-
vertorials”)
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•	 Venda pessoal:
Equipes de vendas

•	 Marketing direto:
Online, mailing, telemarketing

Compartilhamento dos custos

Grandes empresas internacionais 
que trabalham em Myanmar nor-
malmente arcam com os custos das 
campanhas de mercado e fornecem 
material promocional para seus par-
ceiros locais, especialmente devido 
aos custos relativamente baixos para 
promoções em Myanmar quando 
comparados com outros países 
asiáticos.

Principais feiras e exposições 
comerciais

Regime alfandegário: Todos os 
itens a serem exibidos em feiras de 
negócios podem ser importados 
sem imposto comercial, porém, com 
o pagamento do imposto alfandegá-
rio. Todos os itens mencionados na 
fatura devem ser retirados do país 
depois das feiras e não podem ser 
vendidos em Myanmar.

Feiras de comércio são populares 
em Myanmar. Há muitas delas e 
frequentemente não focadas num 

setor	específico	de	negócios,	assim,	
uma empresa deve escolher que feira 
comercial pode ser útil para seus ne-
gócios.  Até o momento, não existem 
feiras comerciais exclusivas do país 
organizadas pelo Governo Brasileiro 
em Myanmar. 

Exemplos de feiras comerciais orga-
nizadas em Myanmar.
•	 http://www.biztradeshows.com/

myanmar/ 
•	 http://www.biztradeshows.com/

btstop100/myanmar.html 

7.3 - Práticas comerciais

Negociações e acordos de impor-
tação

O idioma utilizado para o comércio 
internacional é o inglês. É altamente 
recomendado visitar Myanmar e 
conhecer os parceiros comerciais 
potenciais face a face antes de nego-
ciar e fechar acordos.

Os exportadores terão que enviar os 
documentos originais (conhecimento 
de embarque e documentos do segu-
ro, etc.) pelo correio para o parceiro 
em Myanmar, visto que a empresa 
de importação precisará destes do-
cumentos para liberar as cargas. 
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Os preços podem ser cotados como 
“posto na fábrica”, FOB ou CIF. A 
moeda normalmente utilizada é o 
dólar dos EUA, entretanto, as partes 
podem concordar em estabelecer 
uma moeda diferente. O pagamento 
é normalmente feito por meio de 
Carta de Crédito ou Transferência 
Telegráfica.	

Aspectos culturais dos negócios 

Os aspectos culturais desempenham 
um papel importante ao se negociar 
em Myanmar. Seria útil para os nego-
ciantes brasileiros ter algum entendi-
mento dos aspectos culturais antes 
de negociarem em Myanmar.  

1. Estrutura interna de gerencia-
mento: Experiência,	qualifica-
ções e idade devem ser levados 
em conta. Isso é relevante na 
Myanmar tradicional, uma orga-
nização fortemente hierárquica. 

2. Religião: Myanmar é um país 
principalmente Budista, algu-
mas empresas estrangeiras que 
abrem escritórios em Myanmar 
às vezes decidem seguir algu-
mas das tradições relaciona-
das ao Budismo, como ter um 
relicário Budista para doações no 
escritório ou fazer doações a um 
monastério local. 

3. Relações comerciais: Como 
na maioria dos países asiáticos, 
os sentimentos pessoais são 
importantes e as pessoas não se 
sentem confortáveis em perder 
o prestígio, especialmente em 
público, logo, os negociantes 
estrangeiros devem tentar res-
peitar as visões locais e valorizar 
as	relações	a	fim	de	obterem	a	
confiança	dos	parceiros	locais.

4. Estilo de liderança: Em geral, há 
uma tradição de cima para baixo 
no estilo de liderança; entretanto, 
há uma crescente participação 
ou entradas de equipes júnior na 
tomada de decisão. Não obstan-
te, jovens talentosos e ambicio-
sos parecem preferir trabalhar 
para empresas internacionais 
onde podem desenvolver suas 
habilidades e serem reconhe-
cidos. A cultura organizacional 
reflete	a	combinação	de	valores	
dos proprietários de negócios e 
da equipe local.

5. Recompensa e punição (moti-
vação): As recompensas podem 
ser mostradas dando promoção, 
aumento de salário e autoridades 
relacionadas a posições mais 
altas. A punição é normalmente 
expressa pelo corte de salários, 
ao tirar responsabilidades ou 
evitando promoções. 
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6. Tempo: O gerenciamento de 
tempo é fraco em Myanmar; 
normalmente não é considerado 
importante chegar na hora a um 
encontro marcado, apesar de 
que as atitudes estão mudando. 
Os cronogramas e prazos são 
frequentemente negligenciados, 
visto que os gerentes de Myan-
mar não estão acostumados a 
visualizarem compromissos de 
médio e longo prazo e tendem a 
lidar mais com tarefas imediatas. 

7. Gênero: Os negócios e o Gover-
no de Myanmar são dominados 
principalmente pelos homens, 
mas há exceções em alguns 
setores industriais onde as mu-
lheres estão tomando papeis de 
liderança. 

8. Solução de problemas: As 
pessoas de Myanmar geralmente 
evitam o confronto; ceder é o 
modo mais comum de solucio-
nar	ideias	conflitantes.	Elas	se	
focam em manter as relações e 
evitar machucar as pessoas.

9. Grupo vs. individual: Em con-
traste com a maioria das culturas 
ocidentais, que são mais orien-
tadas para o individual, Myanmar 
é relativamente orientada para o 
grupo; o que um faz afeta o gru-
po (organização, empresa, famí-
lia). Chefes e colegas de trabalho 

são vistos como uma extensão 
da família, especialmente porque 
as pessoas extraem suas identi-
dades dos seus grupos sociais. 
As pessoas dentro de um grupo 
tendem a evitar o confronto, a 
harmonia deve ser protegida. As 
relações podem ser rotuladas 
como familiares e a relação pes-
soal é mais importante do que 
a tarefa. Erros levam à perda de 
prestígio individual e grupal. 

10. Comunicação: A inteligência 
cultural é essencial para a 
comunicação nos negócios em 
Myanmar quando, frequentemen-
te, diferentes aspectos da cultura 
são tocados. 

Alguns exemplos dos aspectos 
culturais na propaganda ou uma 
introdução de produtos:

1. Idioma: A Coca-Cola recente-
mente começou a anunciar em 
Myanmar e utilizou o idioma 
escrito Myanmar para seus 
outdoors. Apesar da maioria das 
pessoas em Myanmar normal-
mente entenderem o inglês, este 
gesto foi apreciado pelo povo 
local; 

2. Religião: os feriados religiosos 
podem ser utilizados como oca-
siões para vendas;
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3. Cores: Como em outros países, 
o povo de Myanmar tem pre-
ferências por certas cores. Por 
exemplo, a cor preta e especial-
mente a combinação de verme-
lho e preto devem ser evitadas;

4. Cultura de grupo: o povo de 
Myanmar é orientado para o gru-
po, as empresas frequentemente 
tendem a utilizar celebridades 
que funcionam como um mode-
lo/líder para um grupo nas suas 
propagandas; 

5. Gosto local: devido a diferen-
ças no sabor dos alimentos, os 
produtores de alimentos devem 
reduzir seus riscos fazendo 
sessões de degustação antes 
de se lançarem em Myanmar. 
Empresas globais como a KFC 
conduziram sessões de degus-
tação com os grupos-alvo locais 
para ajustarem o sabor de seus 
produtos antes de os lançarem; 

6. Canções/músicas tradicionais: 
para penetrar nas áreas rurais 
mais profundas, a música de 
Myanmar ajuda. Um fabricante 
global de creme dental utiliza 
uma canção popular de Myan-
mar na sua propaganda para 
brigar com uma marca local no 
interior.

Estratégia de entrada no  mercado

Para os exportadores brasileiros, as 
escolhas para a entrada no mercado 
de Myanmar são:

1. Nomear um agente;
2. Abrir um escritório de represen-

tação;
3. Formar uma Joint Venture com 

um parceiro local.

1. Nomear um agente
Uma empresa de exportação pode 
nomear um agente para distribuir 
seus bens ou serviços e isto pode 
ser feito com um acordo de agencia-
mento. O parceiro local precisa ter 
uma	empresa	comercial	oficialmente	
registrada, incluindo uma conta ban-
cária.	A	verificação	de	credenciais	de	
parceiros em potencial pode ser feita 
através da Embaixada, de advogados 
ou da Câmara de Comércio. Reco-
menda-se contratar um advogado 
local	com	boa	reputação,	verificar	o	
histórico do parceiro em potencial 
e preparar os contratos para evitar 
problemas futuros. 

2. Abrir um escritório de represen-
tação
Informações sobre estruturas legais 
de possíveis parceiros ou sobre 
propriedade 100% estrangeira são 
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importantes, assim como ter um 
advogado com boa reputação. Inves-
timentos com 100% de propriedade 
estrangeira são permitidos na vasta 
maioria das atividades comerciais, 
incluindo telecomunicações, geração 
de energia, serviços, projetos de 
infraestrutura, agricultura, hospitali-
dade e fabricação de produtos não 
alimentícios. 

3. Formar uma joint venture
Em 31 de janeiro de 2013, o Minis-
tério do Planejamento e Desenvolvi-
mento Econômico Nacional lançou 
regulamentações novas e detalhadas 
sob a lei de 2012 de Investimento 
Estrangeiro em Myanmar que dá 
mais detalhes sobre quais atividades 
são permitidas para estrangeiros e 
quais estrangeiros só podem entrar 
numa joint venture com parceiros de 
Myanmar.	De	acordo	com	a	Notifi-
cação 11/2013, tais joint ventures 
não podem dar aos participantes 
estrangeiros mais do que 80% do 
patrimônio líquido da empresa. 
Aconselha-se contratar um advoga-
do local para obter aconselhamento 
jurídico sobre essas questões.

Seleção de parceiros comerciais

Há diferentes modos para uma 
empresa estrangeira procurar um 

parceiro comercial em Myanmar:
1. Através de contatos pessoais. 
2. Através de eventos combinações 

de negócios.
3. Através de consultores comer-

ciais.
4. Através	de	filiais.
5. Através da propaganda.

Trabalhar	através	de	filiais	requer	o	
envolvimento da UMFCCI (União da 
Federação de Câmaras de Comércio 
e Indústria de Myanmar), que tem 
sub-organizações para diferentes 
setores. 

Seguro de envio

Não	há	um	requisito	específico	para	
seguros no momento e a prática 
comum é conseguir um seguro de 
envio em Cingapura, visto que a 
maioria dos envios deve ser baldea-
da lá. 

Disputas e arbitragens comerciais

Em julho de 2013, Myanmar assinou 
a Convenção de Nova york sobre 
o Reconhecimento do Esforço dos 
Julgamentos de Arbitragem de 1958; 
entretanto, o Parlamento ainda preci-
sa promulgar a legislação doméstica 
para implementar a Convenção. 
Recomenda-se que as empresas 
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estrangeiras tomem as precauções 
legais apropriadas antes de assina-
rem contratos em Myanmar.

7.4 - E-Commerce

O e-commerce começou recente-
mente em Myanmar, mas o desen-
volvimento desse setor foi impe-
dido	por	dificuldades	em	relação	
a cartões de crédito e débito, que 
entraram em operação em Myanmar 
somente	no	fim	de	2012.	
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Apesar de ter aberto a economia 
somente depois de décadas de iso-
lamento, Myanmar tem experiências 
no comércio com a Europa, América 
e Ásia.  Atualmente, há regras e 
regulamentações complicadas de 
importação/exportação, mas isso 
está mudando. 

Semelhante a outros países asiáti-
cos,	a	‘confiança’	em	ter	um	bom	
relacionamento é considerada o fator 
mais importante para o sucesso dos 
negócios. Tradicionalmente, Myan-
mar prefere uma discussão face a 
face, por isso, é recomendado que 
os investidores ou exportadores visi-
tem Myanmar para que possam ver 
e entender o país e sua cultura antes 
de começarem os negócios. 

Para os investidores, as escolhas 
para entrar no mercado de Myanmar 
são: 
1. Nomear um agente 
2. Abrir um escritório de representa-
ção 
3. Formar uma joint venture 

Sendo um membro da ASEAN, 
Myanmar aplicará os mesmos 
princípios do comércio internacional 
usados pela comunidade da ASEAN. 

Entretanto, sendo um país recen-
temente aberto, pode levar algum 
tempo até que se possa implementar 
alguns pontos. Por estar no meio de 
uma transição, o Governo de Myan-
mar está atualizando as regras e as 
regulamentações comerciais, assim, 
é recomendado que os exportado-
res	verifiquem	a	última	versão	das	
regulamentações	específicas	com	a	
Embaixada ou com o escritório do 
Governo diretamente. 

8.1 - Mercado de Myanmar 

Myanmar é um mercado de 60 
milhões de pessoas e rico em 
recursos naturais, tendo muitas 
terras cultiváveis e abastecimento de 
água. O país está em um estágio de 
mudanças políticas, econômicas e 
sociais. Depois das eleições gerais 
em 2010 e com a instalação de um 
novo Governo em 2011, Myanmar 
tomou medidas para desenvolver sua 
economia, aumentando o interesse 
de um grande número de investido-
res estrangeiros. 

Depois da conclusão das negocia-
ções e da entrada em vigor da Área 
de Livre Comércio da ASEAN, que 

VIII - RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS
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deve	acontecer	no	fim	de	2015,	
espera-se altas taxas de crescimento 
econômico para que o país possa 
alcançar seus vizinhos. 
 
Sumário dos fatores socioeconômi-
cos-chave a partir do ano de 2012 

1. 70% da população estão locali-
zadas no interior

2. 60 milhões de pessoas, 68% 
do grupo étnico Myanmar, 89% 
budistas 

3. Há poucas cidades grandes 
4. yangon é a maior cidade, com 

4,57 milhões de pessoas 
5. Mandalay é a segunda maior, 

com 1,24 milhões de pessoas 
6. 50% da população têm menos de 

30 anos de idade 
7. 60% da população estão no setor 

agrícola 
8. A penetração de telefones celula-

res está em 9%, o Governo quer 
chegar aos 80% até 2016 

9. A penetração da internet está em 
7%, a mais baixa do Sudeste da 
Ásia. 

Considerando a situação singular do 
país, as oportunidades de negócios 
em Myanmar são bem variadas, de 
uma infraestrutura básica até tecno-
logia avançada e produtos de moda. 
Com uma população em torno de 

60 milhões, o mercado doméstico 
para bens de consumo básicos e 
alimentos é promissor, apesar de que 
alguns grupos de renda podem não 
serem capazes de arcar com isso 
nos primeiros 10 anos. Os 30% das 
pessoas vivendo em áreas urbanas 
representam o primeiro grupo a 
ser alvo dos bens direcionados ao 
consumo doméstico. Assim, pelos 
próximos cinco anos, os negó-
cios estarão, provavelmente, mais 
concentrados nas poucas cidades 
grandes como yangon e Mandalay 
e se expandirão gradualmente para 
outras cidades. 

As estatísticas onde 50% da popu-
lação estão abaixo dos 30 anos de 
idade indicam uma força de trabalho 
abundante tanto para o setor agrícola 
quanto para o de manufatura. Entre-
tanto, ainda há um número limitado 
de	pessoas	altamente	qualificadas	e	
a maioria está estudando no exterior, 
trabalha para o Governo ou tem seu 
próprio negócio. Para investidores 
em produtos altamente técnicos ou 
para estas empresas que precisam 
de	pessoal	especialmente	qualifica-
do, recomenda-se que a empresa 
traga ou recrute pessoas altamente 
capacitadas de outros países para os 
primeiros anos de operação e, então, 
treinem os locais. 
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O setor de produção de alimentos é 
bastante promissor. Myanmar tem 
vastas terras cultiváveis, abasteci-
mento de água e um mar rico, que 
são as fontes de alimento. Com uma 
melhor tecnologia agrícola, a produ-
tividade dos campos de Myanmar 
pode	aumentar	significantemente.	
A infraestrutura de Telecomunica-
ções e TI em geral está melhorando 
rapidamente. Entretanto, ainda há 
limitações às quais os investidores 
e as novas empresas devem estar 
atentas. Este segmento é um tra-
balho em progresso, que também 
conta com algumas incertezas em 
termos	de	custos	futuros	e	confiabi-
lidade. 

O fornecimento de eletricidade ainda 
é sensível, embora tenha melhorado 
e as prospecções sejam positivas. 
Entretanto, a maioria das empresas, 
assim como as unidades residen-
ciais daqueles que podem arcar com 
as mesmas, tem que contar com 
geradores de energia a diesel. 

Oportunidades 

Myanmar tem um grande potencial 
econômico, rico em recursos natu-
rais para a produção de alimentos, 
energia e minerais. E também um 
abundante capital humano. Sen-

do um país recentemente aberto, 
fornece grandes oportunidades de 
negócios para investidores e co-
merciantes numa ampla gama de 
produtos, da infraestrutura básica até 
produtos e serviços ao consumidor. 
A respeito da força de trabalho, as 
oportunidades estão abertas para 
fabricantes, importadores (exporta-
dores de outros países), varejistas, 
assim como para fornecedores de 
serviços	profissionais.	

Sendo um grande produtor de 
energia, Myanmar será capaz de, em 
longo-prazo, fornecer oportunidades 
econômicas para as indústrias com 
grandes gastos energéticos. 
Fatores que indicam oportunidades 
de negócios de grande potencial em 
Myanmar: 

1. Extrapola os indicadores econômi-
cos dos últimos anos. 
2. Há necessidades em todos os 
setores econômicos. 
3. Potencial de aumentar o número 
de acordos comerciais bilaterais e 
arranjos cooperativos 
4. Desde a sua recente abertura, a 
economia de Myanmar tem o poten-
cial de crescer rapidamente, assim 
como aconteceu com o Vietnã e com 
outros países na região. 
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O fato de Myanmar ser rico em 
recursos naturais, com uma grande 
base	demográfica	e	de	estar	abrindo	
sua economia depois de quase cinco 
décadas de isolamento, oferece 
grandes oportunidades para investi-
dores, assim como para negociantes 
em quase todas as categorias da 
indústria, para o consumo doméstico 
e para a reexportação. 

O período vindouro de 10 anos ofere-
ce oportunidades para investimentos 
em infraestrutura básica, assim 
como estradas, represas, rede elétri-
ca, transporte, comunicação, esco-
las, hospitais, sistemas bancários, 
etc. O Governo está se movimentan-
do rapidamente para a instalação de 
infraestrutura nas principais cidades 
comerciais. 

Devido ao seu futuro promissor, 
apesar das baixas taxas de expor-
tação no momento, não deve haver 
impedimentos em termos de capital 
para que Governo construa a infra-
estrutura para o país. A receita do 
Governo vinda das taxas e impostos 
está crescendo substancialmente e 
ele pode emitir títulos ou obter em-
préstimos facilmente, assim, pode-se 
esperar que as despesas do Governo 
impulsionem continuamente a econo-
mia para os próximos 10 anos. 

As oportunidades de negócios em 
Myanmar estão tanto no consumo 
doméstico quanto na reexportação. 
Uma vez que aeroportos interna-
cionais estão sendo terminados e a 
conectividade na região está sendo 
melhorada, Myanmar pode se tornar 
um centro para a fabricação de ali-
mentos e bens de consumo para os 
países da ASEAN e do mundo. 

A rápida urbanização em Myan-
mar estimula os investimentos em 
imóveis,	negócios	financeiros	e	
shopping centers, lojas de varejo e 
fabricação de bens de consumo e o 
setor de alimentos, por isso, há gran-
des oportunidades de se estabelecer 
a fabricação de bens de consumo e 
produtos alimentícios. 

Com sua rica cultura, o turismo é 
ainda outra indústria promissora em 
Myanmar, assim, os investimentos 
relacionados a esta indústria, como 
hotéis, linhas aéreas e outros produ-
tos e serviços relacionados têm um 
potencial	significativo.	

O sistema bancário ainda não foi 
implementado, mas a licença bancá-
ria internacional esperada para 2015 
deve	ajudar	a	fornecer	confiança	no	
sistema bancário de Myanmar e a 
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facilitar a transferência de dinheiro 
para/e de Myanmar. 

Poder de compra 

Myanmar tem uma população total 
por volta de 650 milhões. O investi-
mento em Myanmar pode se focar 
no consumo doméstico assim como 
no mercado da ASEAN. Neste ponto, 
o registro do PIB passado é parti-
cularmente irrelevante visto que o 
país teve uma rápida mudança desde 
2011 e que o poder de compra da 
população está crescendo assim 
como os salários. 

Há uma grande lacuna entre o rico 
e o pobre. O poder de compra é alto 
entre os grupos de pessoas da elite, 
que talvez conte com 2% da popu-
lação (1,2 milhões) e a crescente 
classe média. Espera-se que o poder 
de compra da classe média cresça 
substancialmente nos próximos 20 
anos. Em 2010, havia por volta de 
2,5 milhões de pessoas com alto 
poder consumo, mas espera-se que 
este número aumente até por volta 
de 19 milhões em 2030. 

Produtos e serviços 

As oportunidades existem para todos 
os tipos de produtos: de produtos 

relacionados à infraestrutura pesada 
até bens de consumo e produtos 
alimentícios. Há também oportunida-
des para indústrias de serviço como 
logística, comunicação, turismo, etc. 
Algumas indústrias com grande 
potencial de crescimento em investi-
mento nos próximos 10 anos são: 
*Construções de infraestrutura bási-
ca: represas, estradas, pontes; 
*Mineração; 
*Logística; terrestre, aérea, marítima; 
*Educação;
*Serviços de cuidados com a saúde; 
*Distribuição (atacado e varejo); 
*Habitação, propriedades e gerencia-
mento de propriedades imóveis; 
*Vestuário e indústria relacionada; 
*Alimentos e processamento de 
alimentos; 
*Utilitários domésticos básicos e 
bens de consumo. 
Setores que contribuirão para os 
resultados econômicos: 
*Manufatura (máquinas, peças 
sobressalentes e know-how); 
*Agricultura (inseticidas, fertilizan-
tes, máquinas, equipamentos de 
produção de processamento, ali-
mentos, bebidas, componentes de 
alimentos); 
*Construção / infraestrutura (mate-
riais de construção, oferta de servi-
ços relacionados à infraestrutura); 
*Energia / mineração (máquinas, 
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equipamentos, participação, servi-
ços, know-how); 
*Turismo (serviços, vestuário, cal-
çados); 
*Serviços	(financeiros,	TI,	relacio-
nados à produção de alimentos, 
agricultura, mineração e energia); 
* Telecomunicações. 

8.2 - Acesso ao mercado 

Não há regime de tarifa preferencial 
para os produtos brasileiros. 
Há um imposto de importação e um 
imposto comercial. As regras para 
a importação e manuseio alfande-
gário	estão	ficando	mais	acessíveis.	
A partir de 2015, espera-se que as 
licenças bancárias internacionais 
sejam emitidas. 

Dependendo do tipo de produto, 
amostras podem ser enviadas por 
transportadoras ou embarcadas.  
Algumas amostras de produtos 
como medicamentos e alimentos 
precisam ser descritas e obterem 
permissão especial de importação. 
Deve-se	verificar	duplamente	as	
regulamentações	específicas.	

A empresa exportadora precisa for-
necer os seguintes documentos para 
a empresa de importação: 

1. ID (declaração de importação) 
2. Seguro de carga 
3. Conhecimento de Embarque – B/L 
4. Fatura 
5. Lista de embalagem 

O transporte por navio é feito men-
salmente por Cingapura e de lá para 
yangon. 

Normalmente, o seguro é contratado 
pelo agente de envio em Cingapura. 
O transporte de carga aérea pode 
ser feito através de Dubai, Doha ou 
qualquer centro asiático. 

Canais de distribuição nos seguintes 
casos: Introdução de novos produtos 
brasileiros e expansão de produtos 
já vendidos no mercado. As empre-
sas podem investir nos sistemas de 
logística. 

Há poucos distribuidores de bens 
de consumo com experiência in-
ternacional em Myanmar, com 
cobertura ainda baixa nas áreas 
urbanas. Espera-se que as cadeias 
de atacado internacionais invistam 
em Myanmar e estejam operando 
breve. Há poucas lojas de departa-
mento e supermercados em yangon. 
Os grandes varejistas normalmente 
importam produtos diretamente dos 
fabricantes. 
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Promoção de produtos em geral 

A propaganda para a promoção de 
produtos em Myanmar é feita através 
de: 
*Mídia impressa 
* Comerciais de TV 
*Rádio 
*Outdoors 
*Por meio da mídia social, numa 
extensão limitada. 

O branding é recomendado. 
Por conta da falta de marcas 
internacionais há uma oportunidade 
de se fazer o branding por um curto 
período de tempo por um valor re-
lativamente pequeno. No momento, 
uma empresa pode tentar obter uma 
cota	de	um	mercado	específico.	

Feiras de negócios e exposições 
não são tão importantes, visto que 
o número de negociantes é ainda 
pequeno e que são principalmente 
estrangeiros ou joint ventures. 

Viagem de negócios 

Ao planejar uma viagem de negócios 
a Myanmar, recomenda-se ter tempo 
suficiente	no	país.	As	viagens	de	
negócios precisam ser preparadas 
com bastante antecedência. Não é 
comum reservar um hotel com pou-

ca antecedência na alta temporada 
de turismo (de setembro a abril). 
Muitas delegações comerciais e 
políticas visitam Myanmar e, como 
resultado, não é sempre fácil visitar 
organizações políticas ou comer-
ciais, visto que suas agendas ten-
dem a estar cheias. A Embaixada do 
Brasil pode ser capaz de providenciar 
direcionamento sobre a organização 
de uma viagem de negócios. Outra 
possibilidade é juntar-se a uma dele-
gação	de	negócios	oficial	do	Gover-
no brasileiro ou a uma associação 
de empreendedores em viagens em 
grupo para Myanmar. 

Se as viagens de negócios incluí-
rem reuniões com autoridades do 
Governo em Naypyitaw, a viagem 
doméstica pode ser feita por carro 
ou avião. A jornada por estrada leva 
aproximadamente quatro horas a 
partir de yangon. Voos são ofereci-
dos pela Myanmar Airways (que tem 
um	cronograma	confiável)	e	pela	FMI	
Air Charter (que oferece três voos 
nos dias de semana). As passagens 
devem ser compradas em dólares 
dos Estados Unidos, em espécie, 
nos escritórios da FMI Air Charter 
em yangon e Naypyitaw ou no aero-
porto, e não são intermediadas por 
agências de viagem. 
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É importante saber que: 

- Um visto é necessário para visi-
tantes brasileiros a Myanmar. Para 
vistos de negócios ou turismo, os 
cidadãos brasileiros deve contatar a 
Embaixada de Myanmar em Brasília. 

- Myanmar ainda tem instalações 
limitadas para o uso de cartões de 
crédito, que estão agora disponíveis 
principalmente nos grandes hotéis. 
Logo, os visitantes devem trazer 
dólares dos Estados Unidos em es-
pécie. Notas enrugadas, amassados 
ou rasgadas não serão aceitas. Os 
dólares dos Estados Unidos serão 
aceitos em hotéis de padrão interna-
cional, restaurantes e operadoras de 
turismo, mas a moeda local deve-
rá ser utilizada nos outros locais. 
Dólares dos EUA, Euro e Dólares de 
Cingapura podem ser trocados no 
aeroporto e nos balcões licenciados 
pelo Governo nos principais centros 
urbanos e turísticos. 

- O roaming internacional é ainda 
limitado em Myanmar: As linhas 
telefônicas móveis brasileiras não 
funcionarão no país. Há cartões SIM 
a serem contratados no Aeroporto 
Internacional de yangon. 

- Atualmente não há risco de se 
contrair febre amarela no país, mas 
para outras doenças recomenda-se 
cuidado especial. A seguir, uma lista 
de doenças para as quais há risco 
geral em Myanmar (ressalte-se que, 
em yangon, devido à urbanização, o 
risco é considerado baixo): cólera, 
difteria, hepatite A, hepatite B, ence-
falite japonesa, pólio, raiva, tétano, 
tuberculose, febre tifoide, malária. 
Nos últimos três anos, nota-se o 
aumento da incidência de casos de 
dengue no país, inclusive na cidade 
de yangon. Recomenda-se o uso 
constante de repelentes e/ou outros 
artigos que reduzam a incidência de 
picadas de mosquitos. 
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I – Endereços 

Em Myanmar 

Embaixada do Brasil em yangon 
No. 56, Pyay Road, 6 mile,
Hlaing Tsp, yangon. 
Tels.: + 951 507 225 / + 951 507 
251 / + 951 507 482 
Fax: + 951 507 483 
E-mail: administ.yangon@itamaraty.
gov.br 
Sítio: http://yangon.itamaraty.gov.br 
Facebook: www.facebook.com/pag-
es/Embaixada-do-Brasil-em-yangon 
Horas úteis: De segunda a sexta, das 
9h às 18h. 

Órgãos oficiais

1. Presidência de Myanmar: http://
www.president-office.gov.mm/en/	

2. Ministério das Relações Estrangei-
ras: http://www.mofa.gov.mm 

3. Ministério do Comércio: http://
www.commerce.gov.mm 
E-mail: mochmo@moc.gov.mm / 
mocdhmo@moc.gov.mm 

4. Ministério da Construção: http://
www.construction.gov.mm 

5. Ministério da Pecuária, Pesca e 
Desenvolvimento Rural: http://www.
livestock-fisheries.gov.mm
E-mail:	molf@livestock-fisheries.
gov.mm 

6. Ministério da Agricultura e Irriga-
ção: http://www.moai.gov.mm 

7. Ministério das Cooperativas: 
http://www.myancoop.gov.mm 
 E-mail: mocoop@mptmail.net.mm 

8. Ministério dos Hotéis e Turismo: 
http://www.hotel-tourism.gov.mm 

9. Myanmar Postos e Telecomunica-
ções: http://www.mpt.net.mm 

10. Ministério das Finanças e Re-
ceita: http://www.myanmar.com/
finance/
E-mail: ho.mofr@mptmail.net.mm

11. Ministério da Indústria: http://
www.industry1myannmar.com 
E-mail: moi1@myanmar.com.mm/ 
moi1@industry1myanmar.com 

12. Ministério dos Transportes: 
http://www.mot.gov.mm
E-mail: dept.transport@mptmail.net.
mm http://www.mot.gov.mm 

ANEXOS
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13. Ministério de Energia: E-mail: 
moe.ho@energy.gov.mm 

No Brasil 

Embaixada de Myanmar em Brasí-
lia 
SHIS-QI 13, Conjunto 08, Casa 09, 
Lago Sul, 
71635-080 - Brasília-DF 
Tels: 00-55-61-3248 3747 / 3248 
2374 
Fax: 00-55-61-3364 2747
Sítio: www.myanmarbsb.org 

Divisão de Inteligência Comercial 
(DIC) 
Ministério das Relações Exteriores 
Anexo I – Sala 514
70.170-900 Brasília – DF 
Tels.: (61) 2030-8932 
E-mail: dic@itamaraty.gov.br 

Divisão de Operações de Promoção 
Comercial (DOC) 
Ministério das Relações Exteriores 
70.170-900 - Brasília – DF 
Tels.: (61) 2030-8531
E-mail: dic@itamaraty.gov.br 

Departamento de Operações de 
Comércio Exterior (DECEX)
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, 

Sala 918 
70053-900 - Brasília – DF 
Tel.: (61) 2027-7000 
E-mail: decex.gabin@mdic.gob.br 

Em Myanmar 

Federação das Câmaras de Comércio 
e Indústria de Myanmar (UMFCCI) 
No. 29, Min ye Kyawswa Road
Lanmadaw Township, yangon, 
Tels.: 95-1-214344 / 214345 / 
214346 / 214347/ / 214348 / 
214349 
Fax: 95-1-214484 
Sítios: www.umfcci.com.mm, www.
umfcci.net
E-mail: umfcci@mptmail.net.mm
 
Associações comerciais

1. Associação de Moleiros de Arroz 
de Myanmar - mrmasso@mptmail.
net.mm

2. Associação de Comerciantes de 
Sementes de Leguminosas, Grãos e 
Gergelim de Myanmar - shweme@
myanmar.com.mm

3. Associação de Comerciantes de 
Arroz com ou sem casca de Myan-
mar - makmrpta@myanmar.com.mm
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4. Associação de Comerciantes de 
Óleo Comestível de Myanmar - meo-
da@myanmar.com.mm

5. Associação de Comerciantes de 
Produtos Florestais e Madeira de 
Myanmar - mfptma@mptmail.net.
mm

6. Associação das Indústrias de 
Myanmar - mia@mptmail.net.mm

7. Federação de Pesca de Myanmar 
– fish.fed@mff.com.mm

8. Associação de Impressores Edito-
res de Myanmar - tawwin@cyberte-
ch.net.mm

9. Associação de Despachantes 
Aduaneiros de Myanmar – mcba@
mptmail.net.mm

10. Federação de Pecuária de Myan-
mar – myanmarlivestock@gmail.
com

11. Associação de Mulheres 
Empreendedoras de Myanmar – 
mwea2008@gmail.com 

12. Associação de Empreendedores 
Farmacêuticos e de Equipamentos 
Médicos de Myanmar – mpmeeae@
mptmail.net.mm

13. Associação Internacional de 
Despachantes de Frete de Myanmar 
– miffa@myanmar.com.mm 

14. Associação de Produtores de Ar-
roz de Myanmar – uswh@mptmail.
net.mm 

15. Associação de Empreendedores 
de Ouro de Myanmar – Tel.: + 95-
(0)1-214837 

16. Associação Internacional de 
Despachantes de Frete de Myanmar 
– Tel.: + 95-(0)1-380407 

17. Associação de Desenvolvimento 
Mercantil Marinho de Myanmar – 
Tel.: + 95-(0)1-214837 /
 + 95-(0)9 500 6081 

18. Associação de Indústrias de 
Plástico de Myanmar – Tels.: + 95-
(0)1-214835 

19. Associação de Engenheiros 
Marinhos de Myanmar – Tels.: + 95-
(0)1-727390, + 95-(0)9 510 4031
 
20. Associação de Produtores de 
Agrícolas de Myanmar – Tels.: + 95-
(0)1-514226 

21. Associação de Fabricantes de 
Vestuário de Myanmar – Tels.: + 95-
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(0)1-214829, + 95-(0)1-214835
 
22. Associação da Indústria de 
Computadores de Myanmar – Tels.: 
+ 95-(0)1-652276, + 95-(0)9 506 
7163 

23. Associação de Produtores e 
Exportadores de Frutas e Vegetais de 
Myanmar – Tel.: + 95-(0)1-514226 

24. Associação de Processadores 
e Exportadores de Alimentos com 
Base Agrícola de Myanmar – Tel.: + 
95-(0)1-214846 

25. Associação de Produção e Ex-
portação de Cebola, Alho, e Cultivos 
Culinários de Myanmar – Tels.: + 
95-(0)9 503 5741 

26. Associação de Comerciantes 
e Fabricantes de Produtores de 
Borracha, Açúcar e Produtos Rela-
cionados – de Myanmar – Tels.: + 
95-(0)1-372399 

27. Associação de Empreendedores 
de Gemas e Joias de Myanmar – 
Tels.: + 95-(0)9861 1285, + 95 
(0)9240 1898

28. Associação de Viagem de Myan-
mar - www.umtanet.org

29. Associação do Comércio de 
Petróleo de Myanmar - www.myan-
marpetro.org

30. Associação da Indústria de Arroz 
de Myanmar - www.myanmarricein-
dustry.blogspot.com 

31. Associação de Empreendedores 
da Construção de Myanmar – Tels.: 
+ 95-(0)1-579547, +95(0)1-
579564, +95-(0)1-560725 32.

32. Associação Hoteleira de Myan-
mar - www.myanmarhotelier.org

33. Associação de Produtores de 
Óleo de Palma de Myanmar - ttatn@
mptmail.net.mm 

Principais empresas de E-Commer-
ce: 

- Omyanmar Online Shopping Mall - 
www.omyanmar.com
 - IBiz Service Provider Co.,Ltd. - 
Email: info@omyanmar.com
 - yangon Online Store - http://www.
yangononlinestore.com 
- iHome Co., Ltd. - iHomeonline-
shopping@gmail.com 
Firmas de consultoria para negócios 
- MMRD Research Services – www.
mmrdrs.com 
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II – Frete e comunicações com o 
Brasil 

Informações sobre frete 

Marítimo 
Para informações marítimas espe-
cíficas	e	atualizadas,	os	executivos	
brasileiros interessados devem sub-
meter suas perguntas no Brasil para 
as empresas de transporte marítimo. 

Terrestre 
Frete ferroviário médio (atual, dó-
lares dos EUA) por peso principal/
variações de volume. Não aplicável 
em Myanmar 
Frete	fluvial:	US$	3.000-3.500	para	
20’ e US$ 5.000-5.500 for 40’ 

Ar 
Frete aéreo médio (atual, dólares dos 
EUA), de acordo com as variações 
de peso principais (mínimo até 45 
kg e acima 45/100/300/500 kg por 
quilograma). 
Para obter informações atualizadas, 
os executivos devem submeter suas 
perguntas às seções de carga das 
empresas de transporte.  

Telefone: 
O código de discagem internacional 
para Myanmar é: +95. 

III – Informações adicionais

Feriados locais 

04 de janeiro, Dia da Independência  
12 de fevereiro, Dia da União 
02 de março, Dia dos Camponeses 
26 de março, Lua Cheia de Tabaung * 
27 de março, Dia das Forças Armadas 
13-16 de abril Thingyan (Festival da 
Água) (10 dias de feriado  
oficial	em	abril,	começando	a	partir	
de 12 de abril a 21 de abril) * 
17 de abril, Ano Novo de Myanmar * 
1º de maio, Dia do Trabalho 
25 de maio, Lua Cheia de Kasone 
(Aniversário de Buddha) * 
19 de julho, Dia dos Mártires  
22 de julho, Lua Cheia de Waso (Co-
meço da Quaresma Budista) * 
21 de outubro, Lua Cheia de Thadin-
gyut (Fim da Quaresma Budista) * 
18 de novembro, Lua Cheia de Ta-
zaungmone * 
08 de dezembro, Dia Nacional 
25 de dezembro, Natal 
(*feriados religiosos) 

Fuso horário 

Myanmar está 9:30 horas à frente de 
Brasília. 
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Horas úteis regulares 
Agências governamentais, escri-
tórios: 8h:30 – 16h:30 (Segunda-
-Sexta) 
Estabelecimentos comerciais: 9h-
-18h (Segunda-Sábado) 
Bancos: 9h:30-15h (Segunda-Sexta) 

Voltagem elétrica
220V 

Períodos recomendados para viagem 
De setembro a abril 

Visto de entrada 

Os brasileiros precisam de visto para 
entrarem em Myanmar. Os vistos 
podem ser obtidos na Embaixada de 
Myanmar em Brasília ou, como alter-
nativa, nas Embaixadas de Myanmar 
em Bangkok ou Cingapura. 

Recomendações sobre saúde 

Atualmente não há risco de se 
contrair febre amarela no país, mas 
para outras doenças recomenda-se 
cuidado especial. A seguir, uma lista 
de doenças para as quais há risco 
geral em Myanmar (ressalte-se que, 
em yangon, devido à urbanização, o 
risco é considerado baixo): cólera, 
difteria, hepatite A, hepatite B, ence-

falite japonesa, pólio, raiva, tétano, 
tuberculose, febre tifoide, malária. 

Nos últimos três anos, nota-se o 
aumento da incidência de casos de 
dengue no país, inclusive na cidade 
de yangon. Recomenda-se o uso 
constante de repelentes e/ou outros 
artigos que reduzam a incidência de 
picadas de mosquitos. 
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•	 ADB 2012 (Myanmar in Transaction) 
•	 Centro de Informação AJTP  
•	 Banco Central de Myanmar 
•	 Organização Estatística Central, Myanmar 
•	 Livro de Fatos do Mundo da CIA 
•	 FMI 
•	 Instituto Global McKinsey (Momento de Myanmar: oportunidades únicas, 
desafios	principais),	julho	/	2013	

•	 Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico, 
Anuário Estatístico / 2010 

•	 Ministério do Planejamento Nacional e Desenvolvimento Econômico, 
Anuário Estatístico / 2011 

•	 MOGE (Empresa de Petróleo e Gás de Myanmar) 
•	 Banco de dados da MSR  
•	 Empresa Petroquímica de Myanmar, Departamento de Planejamento de 

Energia e Ministério de Energia 
•	 Myanmar Crimson Consultancy Services 
•	 Mesa Redonda de Myanmar-ISIS 2012/ U Ko Ko Lay 
•	 Divisão de População da ONU/ Departamento de população / 2010 
•	 Relatório de desenvolvimento humano da PNUD / 2011 
•	 Indicadores do banco de dados mundiais 
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