Como Exportar
Polônia
entre

Ministério das Relações Exteriores
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos
Divisão de Informação Comercial

Como Exportar



Polônia

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO....................................................... 02

Sumário

V – ACESSO AO MERCADO.................................... 39
1. Sistema tarifário............................................. 39
2. Regulamentações de importação....................... 42
3. Documentos e procedimentos formais............... 48
4. Regimes especiais.......................................... 50

MAPA.................................................................... 03

I - ASPECTOS GERAIS........................................... 05
1. Geografia...................................................... 05
2. População, centros urbanos e padrão de vida..... 06
3. Transportes.................................................... 09
4. Comunicações................................................ 11
5. Sistema político e administrativo...................... 11
6. Organizações internacionais............................. 13
		
II – ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS................... 14
1. Perspectivas econômicas................................. 14
2. Principais setores da economia......................... 16
3. Finanças........................................................ 20

VI – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO.............. 53
1. Canais de distribuição..................................... 53
2. Promoção de vendas....................................... 56
3. Práticas comerciais......................................... 57
VII – RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS...61
ANEXOS................................................................ 65
I – ENDEREÇOS...................................................... 65
II – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL.. 83
III – INFORMAÇÕES SOBRE O SGP............................ 85
IV – INFORMAÇÕES PRÁTICAS.................................. 85
BIBLIOGRAFIA..................................................... 88

III – COMÉRCIO EXTERIOR GERAL DO PAÍS......... 25
1. Aspectos gerais.............................................. 25
2. Rumos do comércio internacional...................... 26
3. Estrutura do comércio internacional.................. 28
			
IV – RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL- POLÔNIA..... 32
1. Intercâmbio Comercial.................................... 32
2. Composição do comércio bilateral..................... 33
3. Investimentos mútuos..................................... 36
4. Acordos bilaterais........................................... 37

CRÉDITO

SUMÁRIO

DADOS BÁSICOS.................................................. 04

Como Exportar
Polônia

A Polônia é um importante país europeu, tanto do ponto
de vista político quanto econômico. É uma democracia parlamentar
com um sistema político estável, o que se depreende do fato de
ser membro da UE, da OCDE, da OTAN e de outras organizações
internacionais.
Sua localização na região central do continente, na junção
entre o leste e o oeste, é favorável para o seu desenvolvimento e
participação no comércio internacional.
Desde 1989, quando seu regime mudou e a economia de
mercado foi adotada no país, a Polônia tem experimentado avanços
contínuos, o que a levou a se juntar à União Europeia. Sua adesão
à UE, em 2004, teve impacto direto sobre a sua economia e lançou
as bases jurídicas e institucionais para atividades econômicas
promissoras, ao criar condições favoráveis para empresas e para
o comércio. Atualmente, a Polônia é também a maior beneficiária
de recursos da UE. O país conjuga um ambiente atraente para
investidores estrangeiros e um empresariado local com grande
capacidade de ação e reação. Sua economia é liberal, mas sua
política monetária é bastante rígida.
Por um lado, a agricultura e as matérias-primas
desempenham um papel importante na indústria do país e, por
outro, observa-se o desenvolvimento de setores de alta tecnologia
e serviços especializados, que têm oferecido bases relativamente
estáveis para o seu crescimento. Essa afirmação é confirmada
pelo crescimento econômico constante, observado no país nos
últimos 20 anos (em 2009, a Polônia foi o único país da UE cujo
PIB teve um crescimento dinâmico). Embora ocupe a 21ª posição
entre as maiores economias do planeta, seu PIB per capita ainda
é inferior à média europeia. Isso significa que o país tem um
grande potencial para se desenvolver economicamente.
O crescimento econômico da Polônia baseia-se, em grande
parte, no comércio internacional, no qual o país desempenha
um papel importante. Seu volume de comércio internacional
o situa entre os 30 maiores players do mundo nesse setor. O
valor das importações da Polônia, em 2008, chegou a US$ 210
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bilhões, respondendo por 1,2% de todas as importações globais.
O valor das exportações para o país, em 2008, somou US$ 174
bilhões, ou 1,1% de todas as exportações mundiais. Embora
se mantenha aberta ao comércio internacional, a Polônia não
depende exclusivamente dessa atividade e esse intercâmbio não
é impulsionado por um único setor.
Os países da UE, particularmente a Alemanha, são os
principais parceiros comerciais do país. O Brasil é o principal
parceiro da Polônia na América do Sul e, embora a participação
brasileira na sua receita de exportação não seja significativa,
observa-se uma tendência de crescimento há alguns anos. Já
para as exportações brasileiras (que somam aproximadamente
US$ 300 milhões por ano), a Polônia tem sido um mercado
permanente, com grande potencial para crescer. Relações mútuas
calorosas, reveladas na intensificação de contatos econômicos,
em visitas empresariais mútuas e na abertura de um escritório
da Apex-Brasil em Varsóvia, constituem uma base sólida para a
intensificação das exportações. Assim, a Polônia está se tornando
um ponto de apoio econômico, para que o Brasil amplie suas
operações em mercados da Europa Central e do Leste Europeu.  
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DADOS BÁSICOS
Ano de referência: 2008
Área: 322 575 km²
População: 38.161.000 habitantes
Densidade demográfica: 118,2 pessoas/km²
População economicamente ativa: 15.800 (2008)
Principais cidades: Varsóvia (capital), Lodz, Gdansk, Poznan, Breslau, Katowice, Cracóvia
Taxas de câmbio: US$ 1 = PLN 3,22; € 1 = PLN 4,38 (01.09.2009)

Participação no PIB (2008):
Agricultura = 3,3%;
Indústria = 21,4%;
Construção civil = 6,7%;
Serviços de mercado = 43,6%;
Serviços em geral = 12,6%
Taxa de crescimento do PIB: 2006: 6,2%; 2007: 6,8%; 2008: 4,9%
PIB per capita (2007): US$ 16.300
Importações: 2006: US$ 125,6 bilhões; 2007: US$ 164,2 bilhões; 2008: US$ 210,5 bilhões
Exportações : 2006: US$ 109,6 bilhões; 2007: US$ 138,8 bilhões; 2008: US$ 171,9 bilhões
Exportações do Brasil para a Polônia (2008) US$ 329,6 milhões
Importações da Polônia para o Brasil (2008) US$ 530,1 milhões

DADOS BÁSICOS

PIB (2008): US$ 528 milhões
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1. Geografia
A Polônia é o nono maior país da Europa em termos de
área e o oitavo em termos de população. As fronteiras do país
se estendem por 3.511 quilômetros, 440 dos quais bordejam o
Mar Báltico, que tem outros 770 km de margem fora de suas
fronteiras nacionais.
A Polônia faz fronteira com: a Alemanha, a oeste (467
km); a República Tchecha (796 km) e a Eslováquia (541 km), ao
sul; a Ucrânia (535 km) e Belarus (418 km), a leste; e a Lituânia
(104 km) e a Rússia (Oblast de Kaliningrado, 210 km), ao norte.
As distâncias entre Varsóvia e outras grandes cidades na
Polônia e países vizinhos são as seguintes:
Varsóvia – Lodz: 137 km
Varsóvia – Cracóvia: 293 km
Varsóvia – Katowice: 289 km
Varsóvia – Poznan: 319 km
Varsóvia – Breslau: 342 km
Varsóvia – Gdansk: 344 km
Varsóvia – Berlim: 589 km
Varsóvia – Praga: 607 km
Varsóvia – Bratislva: 647 km
Varsóvia – Kiev: 767 km
Varsóvia – Minsk: 551 km
Varsóvia – Vilnius: 466 km
Varsóvia – Kaliningrado: 318 km
Topografia e clima
A Polônia é um país de baixa altitude. Mais de 90% do
seu território situa-se abaixo de 300 metros acima do nível do
mar. O Mar Báltico, ao norte, e as montanhas Karpaty e Sudety,
que cobrem 3% da superfície do país, ao sul, constituem suas
fronteiras naturais.
A Polônia está situada na zona temperada norte. O clima é

de montanha nas áreas mais elevadas das montanhas Sudety e
Karpaty. A temperatura média no verão oscila de 17°C no litoral
a 19,3°C na Baixa Silésia (região sudoeste) e na área de Tarnóvia
(região sul). No inverno, as temperaturas médias são de cerca de
0°C em Swinoujscie, de -1°C na planície silesiana (região sul),
na Voivodia da Lubúsquia (região oeste) e no litoral, de -3°C
em Varsóvia e de menos de -5°C na região de Suwalki (região
nordeste).
A precipitação anual é de cerca de 600 mm. A área de
precipitação mais baixa (500 mm) é a de Kujawy (região norte),
por ser localizada em uma zona de sombra de chuva, e as de
precipitação média mais alta (750-800 mm por ano) são, fora
as de montanha, a região litorânea central e o planalto silesiano
(região sul).
O período de cultivo dura, em média, de 180 a 190 dias na
região nordeste do país e 235 dias nas áreas de Słubice, Głogow
e Breslau (regiões oeste e sudoeste).
As temperaturas médias (°C ) e a precipitação (mm) em
Varsóvia em 2007 foram as seguintes:  
Janeiro

3,7

79

Fevereiro

-1,1

30

Março

7,2

27

Abril

9,7

16

Maio

15,7

44

Junho

19,0

134

Julho

18,8

73

Agosto

19,0

60

Setembro

13,3

58

Outubro

8,3

36

Novembro

1,8

31

Dezembro

0,2

13

ASPECTOS GERAIS
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2. População, centros urbanos e padrão de vida
De acordo com as estimativas do órgão central responsável pelas estatísticas do país, o Escritório Central de Estatísticas
(Główny Urząd Statystyczny), a população da Polônia totalizava 38.135.876 habitantes, no final de 2008, representando um aumento
de 20.000 habitantes em relação ao ano anterior. Esse ano foi o primeiro, dos onze que o antecederam, a registrar algum crescimento
demográfico. O crescimento demográfico zero observado nesses anos foi atribuído, por um lado, a baixas taxas de fertilidade e, por
outro, a uma taxa elevada de emigração. Os prognósticos indicam que o fator da migração terá um efeito positivo para a população. O
crescimento negativo natural terá um impacto negativo e o número de habitantes do país cairá para menos de 36 milhões em 2035.
Em termos de população, a Polônia situa-se na 32ª posição no mundo e na 64ª posição na UE. Em termos de densidade
demográfica, a Polônia situa-se no meio da classificação europeia: o país tem 122 habitantes por quilômetro quadrado – cerca de 1.091
em áreas urbanas e 51 no país como um todo.
No censo de 2002, mais de 96% dos entrevistados declararam ser de nacionalidade polaca. As minorias nacionais e étnicas mais
numerosas são as seguintes: alemães (152,9 mil); bielorrussos (48,7 mil); ucranianos (31 mil); romanis (12,9 mil); russos (6,1 mil);
lemkos (5,9 mil) e lituanos (5,8 mil).
Especificação

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

População total (30 de agosto)

x mil

38.218,5

38.190,6

38.173,8

38.157,1

38.125,5

38.115,6

38.135,9

Crescimento demográfico anual

x mil

-24

-28

-17

-17

-32

-10

20

-0,06

-0,07

-0,04

-0,04

-0,08

-0,03

0,05

122

122

122

122

122

122

122

                                                 
   

%

Densidade demográfica
(por quilômetro quadrado)
Homens

x mil

18.506,7

18.486,4

18.470,2

18.453,9

18.426,8

18.411,5

18.414,9

Mulheres

x mil

19.711,8

19.704,2

19.703,6

19.703,2

19.698,7

19.704,1

19.721,0

106,5

106,6

106,7

106,8

106,9

107,0

107,1

Homens x Mulheres
População urbana

x mil

23.571,2

23.513,4

23.470,1

23.423,7

23.368,9

23.316,9

23.288,2

%

61,7

61,6

61,5

61,4

61,3

61,2

61,1

População abaixo da idade produtiva (0 a 17 anos)

%

22,7

21,9

21,2

20,6

20,1

19,6

19,3

População em idade produtiva (18
a 59/64 anos)

%

62,2

62,9

63,5

64,0

64,2

64,4

64,5

Estrutura etária:
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População abaixo de 45 anos (18
a44 anos)

%

39,9

39,9

40,0

40,0

40,0

40,1

40,1

População acima de 45 anos (45 a
59/64 anos)

%

22,3

23,0

23,5

24,0

24,2

24,3

24,4

População acima da idade produtiva (60/65 anos e mais)

%

15,1

15,2

15,3

15,4

15,7

16,0

16,2

População de 0 a 14 anos (crianças)

%

17,8

17,2

16,7

16,2

15,8

15,5

15,3

População com 65 anos e mais

%

12,8

13,0

13,1

13,3

13,4

13,5

13,5

60

59

57

56

56

55

55

Quociente de dependência

O número de pessoas em idade não produtiva por 100 pessoas em idade produtiva vem caindo sistematicamente na Polônia.
Ainda assim, o nível de atividade de trabalho é baixo, com cerca de 54% das pessoas em idade produtiva trabalhando ou procurando
emprego. No final de 2008, o país tinha 17 milhões de pessoas profissionalmente ativas, 15,8 milhões das quais estavam trabalhando
e as demais procurando alguma ocupação.
Em comparação com a média europeia, o percentual da força de trabalho total empregada no setor agrícola é relativamente
alto (15%, contra 5,8% na EU, em média) e o percentual empregado no setor dos serviços é relativamente baixo, mas está crescendo
(55% contra 69%, na média da UE). A vasta maioria (74,4%) trabalha no setor privado.
A produtividade no trabalho é mais baixa no Leste Europeu, mas o custo da mão-de-obra também é baixo. No entanto, ambos
os indicadores tendem a crescer.
Idiomas
Os polacos falam polonês, um idioma eslávico. O polonês é o idioma oficial da República da Polônia, mas as minorias nacionais
têm o direito previsto em lei de usar seus idiomas, principalmente em regiões habitadas por grupos maiores. Em 21 municípios
(gmina), os seguintes idiomas são usados como segundos idiomas oficiais: alemão, cashubiano, lituano e bielorrusso (chamados de
gminas bilíngues).
Religiões
Na Polônia, 40,4% dos religiosos são praticantes, o segundo maior percentual registrado na Europa, após o observado em Malta.
A maior comunidade religiosa é a dos católicos apostólicos romanos, que somam 34,21 milhões de pessoas (89% da população).
Cidades
Há algum tempo, o número e a participação de habitantes de áreas urbanas na população total vêm diminuindo. Atualmente,
apenas pouco mais de 61% da população vive em cidades.
A Polônia não é um país de grandes áreas metropolitanas. Somente 12 cidades abrigam mais de 200.000 habitantes (apenas
20,8% da população mora nelas).

ASPECTOS GERAIS

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)
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A maior cidade do país é a sua capital, Varsóvia, com uma
população de 1,7 milhão de habitantes segundo as estimativas
oficiais (embora se acredite que essa população chegue a quase
3 milhões de pessoas).

•
•
•
•
•
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3,2% com comunicações
7,4% com cultura e lazer
1,3% com educação
2,9% com hotéis e restaurantes
13,4% com outros bens e serviços

Outras cidades de grande porte são as seguintes:

Lodz (0,75 milhão de habitantes),
Breslau (0,6 milhão de habitantes),
Pozna (0,55 milhão de habitantes),
Gdansk (0,45 milhão de habitantes)
Katowice (0,3 milhão de habitantes).
As duas últimas são importantes centros, com aglomerações
bem maiores, e foram incluídas na lista por esta razão. As regiões
central, sul e sudoeste do país são as que apresentam as maiores
taxas de urbanização e as maiores densidades demográficas.
Padrão de vida
No final de 2008, o salário médio mensal bruto somava
US$ 1.140.
O consumo per capita em 2008 superou, em 179%, o valor
registrado em 1995.
Um polaco gasta, em média:
• 20,6 % com alimentos e bebidas
• 6,6 % com bebidas alcoólicas e tabaco
• 4,1 % com roupas e calçados
• 23,1 % com energia e serviços de utilidade pública
• 4,4 % com a manutenção do lar e equipamentos
domésticos
• 4% com assistência médica

Em 2008, os seguintes percentuais de domicílios na Polônia
tinham:
• uma televisão – 98,5%
• um computador pessoal – 56,4%
• um celular – 83,5%
• um carro de passeio – 54,7%
Sistema educacional
O sistema educacional da Polônia inclui jardins-de-infância,
escolas primárias (szkoła podstawowa), ginásios (gimnazjum),
escolas secundárias (szkoła ponadgimnazjalna), escolas póssecundárias (szkoła policealna), escolas de arte e outras.
As escolas de segundo grau não fazem parte do sistema
educacional polonês. Elas constituem uma unidade separada da
administração governamental e sua autonomia é garantida pela
Constituição.
A educação pública predomina no sistema educacional
polonês, mas a importância das escolas particulares (principalmente
escolas secundárias) vem aumentando continuamente.
Atualmente, a Polônia gasta 6% do seu PIB com educação,
percentual que não difere da média observada na Europa e é
equivalente à registrada nos países membros da OCDE.
Em relação à média observada na UE, a Polônia apresenta
uma situação muito boa em termos de alunos matriculados em
suas escolas de segundo grau: 562 pessoas para cada 10.000
cidadãos (a média na UE é de 381 pessoas). No que se refere à
educação de crianças e adolescentes, a situação também é boa:
mais de 95% de suas crianças e adolescentes na faixa etária dos
7 aos 18 anos frequentam a escola e um em cada dois poloneses
com idades entre 19 e 24 anos frequenta uma instituição de
ensino superior.

ASPECTOS GERAIS
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3. Transportes
Transportes ferroviários
A maior operadora de transportes ferroviários da Polônia
é o grupo PKP S.A. (do setor público), que é formado por muitas
empresas, a saber:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – administradora da
infraestrutura ferroviária;
PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o. – transporte regional
de passageiros;
PKP Cargo S.A. – transportes de fretes;
PKP Intercity – conexões “qualificadas” para passageiros
(trens da EC, IC, Ex, TLK e conexões inter-regionais de
passageiros).
Extensão total das ferrovias do país: 20.196 km (2008).
Extensão média das ferrovias, para cada 100 quilômetros
quadrados: 6,5 km (2008).
Ferrovias eletrificadas (% da extensão total da rede
ferroviária de bitola padrão) – 60,1% (2007).
A infraestrutura ferroviária é quase toda controlada pela
empresa PLK S.A. As empresas de transporte pagam pelo seu
uso.
A maior parte das ferrovias polonesas é de bitola padrão
(1.435 mm). Há uma ferrovia de bitola larga que liga a região
sul do país a países da ex-União Soviética. A rede de ferrovias de
bitola estreita está desaparecendo.
As regiões com a maior densidade de linhas ferroviárias são
as seguintes: as regiões sul e sudoeste do país, a região do Baixo
Vístula e as áreas de Varsóvia e Lodz. As linhas ferroviárias mais
importantes são as seguintes: Coal Trunk-Line Herby - Karsznice
- Inowrocław - Koscierzyna – Gdynia, construída no período entre
as duas guerras mundiais; e as linhas Varsóvia - Czestochowa
- Cracóvia, Varsóvia-Poznan-Krzyz-Szczecin, Poznan-Torun-
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Olsztyn. As cidades mencionadas acima são importantes junções
para todas as linhas de transporte ferroviário entre quase todas
as grandes cidades da Polônia.
As linhas ferroviárias mais importantes são as seguintes:
E30: Fronteira alemã – Legnica – Breslau – Katowice –
Cracóvia – fronteira ucraniana;
E20: Fronteira alemã – Poznan – Varsóvia – fronteira
belarusiana;
E65: Fronteira tcheca – Katowice – Varsóvia – Gdynia.
Milhares de toneladas de carga transportadas por ferrovias
(2008): 248.600.
Milhares de passageiros transportados por ferrovias
(2008): 291.892.
Transportes rodoviários
No final de 2005, havia 16 milhões de veículos motorizados
registrados na Polônia, incluindo 12 milhões de carros de passeio.
Em 2008, o país tinha 383 mil quilômetros de estradas, dos quais
259 mil eram asfaltados e 124 mil não asfaltados. Em janeiro de
2009, as autoestradas em uso totalizavam 765 km.
A densidade de estradas asfaltadas no país é de 83 km
para cada 100 quilômetros quadrados.
Milhares de toneladas de carga transportadas por veículos
rodoviários (2008): 1.339.473.
Milhares de passageiros transportados por veículos
rodoviários (2008): 291.892.
As rodovias mais importantes são as seguintes:
- da fronteira entre a Polônia e a República Tcheca
(Ostrava), passando por Gliwice, Częstochowa, Lodz e Torun até
Gdansk (A1 S6/S7);
- da fronteira entre a Polônia e a Alemanha, em Swieck,
Poznan e Varsóvia, até a fronteira com a Bielorússia, em Terespol,
e para Minsk e Moscou (E30-DK2/A2);
- da fronteira entre a Polônia e a Alemanha, em Zgorzelec,
passando por Breslau, Opole, Gliwice, Katowice, Cracóvia, Tarnow
e Rzeszow, até a fronteira com a Ucrânia, em Medyka, e até Kijow
(E40-DK4/A4);

ASPECTOS GERAIS

O nível de alfabetismo está estimado em 98% da sua
população.
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Transportes marítimos
Os transportes marítimos, costeiros e fluviais são
moderadamente desenvolvidos na Polônia. No entanto, condições
ambientais favoráveis e um bom acesso a muitos cursos de
água navegáveis (Mar Báltico, rios Vistula, Odra, Warta e Notec)
acentuam o potencial para uma maior utilização da navegação
no país.
Extensão total de rios navegáveis: 3.360 km (2008).
Milhares de toneladas de cargas transportadas por cursos
fluviais (2008): 8.109.
Milhares de passageiros transportados por rios navegáveis
(2008): 1.149.
Os principais portos do país são os seguintes: Porto de
Gdansk (17,1 milhões de toneladas de cargas carregadas e
descarregadas), Porto de Gdynia (12,9 milhões de toneladas),
Porto de Swinoujscie (8,8 milhões de toneladas), Porto de
Szczecin (7,8 milhões de toneladas).
No Porto de Gdansk é carregada, principalmente, carga a
granel; no Porto de Gdynia, carga fracionada e contêineres; e nos
portos de Szczecin e Swinoujscie, carga fracionada.
Marinha mercante polonesa (2008): 123 navios, entre os
quais 109 cargueiros, 11 balsas, 3 navios de passageiros.
Tonelagem total dos navios poloneses: 2.614 TPM.
Milhares de toneladas de cargas transportadas por via
marítima (2008): 10.477.
Milhares de passageiros transportados por via marítima
(2008): 693 100.
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Não há conexões diretas com portos brasileiros.
Transportes aéreos
As empresas de transportes aéreos polonesas são as
seguintes: PLL LOT, Centralwings, EuroLOT, Jet Air e White Eagle
Aviation. A maior delas é a estatal PLL LOT. Ela serve 47 rotas
internacionais e possui 64 aviões.  
Diversas empresas aéreas estrangeiras mantêm vôos para
aeroportos poloneses, como, por exemplo: Aer Lingus, Aeroflot,
Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels
Airlines, KLM, Lufthansa, Ryanair, SAS, Swiss International Air
Lines.
Os principais aeroportos de passageiros, classificados
de acordo com seu volume de operações, são os seguintes:
Varsóvia (Okęcie), Cracóvia (Balice), Breslau (Strachowice),
Katowice (Pyrzowice), Gdansk (Rębiechowo), Poznan (Ławica),
Lodz (im. Władysława Reymonta), Rzeszów (Jasionka), Szczecin
(Goleniow), Bydgoszcz (Szwederowo) e Zielona Gora (Babimost).
Muitos outros aeroportos são mantidos por aeroclubes.
Número de países com conexões aéreas regulares para a
Polônia (2008): 34.
A rede de conexões aéreas não está bem desenvolvida na
Polônia. A maioria das conexões ainda passa por Okecie, mas,
desde 2007, a maioria dos passageiros tem sido atendida por
aeroportos regionais.
As empresas aéreas polonesas possuem os seguintes
aviões: British Aerospace Jetstream 32, Saab 340, ATR (42 i
72), Embraer (145, 170, 175) e Boeing (737 e 767; A PLL LOT
encomendou aviões 787 Dreamliner).
Número de aviões usados na aviação civil (2008): 1.101,
incluindo 61 aviões para transporte de passageiros.
Milhares de toneladas de cargas transportadas por aviões
(2008): 46.878.
Milhares de passageiros transportados por aviões (2008):
5.463.491.
Desde 2000, o tráfego aéreo internacional de passageiros
aumentou quatro vezes e o tráfego local de passageiros
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- de Jakuszyce, na fronteira entre a Polônia e a República
Tcheca, via Zielona Gora, Gorzow Wielkopolski, Szczecin, até os
terminais de balsas em Swinoujscie, com conexões para Ystad,
na Suécia (E65-DK3/S3).
Como 85% das cargas são transportadas por caminhões, as
estradas são muito importantes. Devido à localização geográfica
do país, há também um tráfego intenso entre a Polônia e a Europa
Ocidental e países da antiga União Soviética, e entre a região sul
da Europa e a Escandinávia.
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4. Comunicações
O setor das comunicações é bem desenvolvido na Polônia.
Meios tradicionais de comunicação, como correios e sistemas de
telefonia fixa, estão sendo gradualmente substituídos por formas
digitais de comunicação.
A telefonia móvel no padrão GSM já está disponível em
quase todo o país e no padrão UMTS ela está disponível em áreas
com populações maiores. O padrão Blackberry também está
disponível. A internet de banda larga está se tornando cada vez
mais acessível.
Os códigos de área do país são os seguintes: 22 (Varsóvia),
12 (, Cracóvia), 42 (Lodz), 63 (Poznan). Eles foram incorporados
ao número de cada assinante há algum tempo.
Para fazer uma ligação para uma linha fixa ou de celular,
basta discar o número do assinante. Para fazer uma ligação
internacional, é necessário discar 00, o código do país e o número
do assinante.
O código de país da internet para a Polônia é .pl, e os
domínios .eu e .com são amplamente usados.

5. Sistema político e administrativo
De acordo com a sua Constituição, promulgada em 1997,
a Polônia é uma república parlamentarista com um conselho de
ministros (gabinete) e baseada na separação dos poderes. O
poder legislativo é exercido por um parlamento bicameral (câmara
inferior, Sejm – 460 membros; Senado, Senat – 100 membros),
eleito em eleições diretas, gerais e secretas, para um mandato de
quatro anos, que se inicia na primeira sessão da Sejm. O poder
executivo é exercido pelo Presidente da República da Polônia e
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pelo Primeiro-Ministro, com o Conselho de Ministros. Os órgãos
da justiça são os seguintes: Supremo Tribunal, tribunais gerais
(distritais, regionais e de apelação), tribunais especiais (militares
e administrativos, Supremo Tribunal Administrativo e tribunais
administrativos dos voivodatos). Juntamente com o Tribunal
Estatal e o Tribunal Constitucional, eles constituem o poder
judiciário soberano do país.
Nas eleições de 2007, as vagas da câmara Sejm foram
preenchidas por:
(coalizão da situação)
• Platforma Obywatelska RP (Plataforma Cívica) – partido
liberal-conservador
• Polskie Stronnictwo Ludowe (Partido Popular da Polônia)
- partido agrário, cristão-democrata
(oposição)
• Prawo i Sprawiedliwość (Lei e Justiça) – partido
conservador
• Lewica i Demokraci (Esquerda e Democratas) SLD+SDPL+PD+UP – coalizão de três partidos social-democratas
e de um partido sócio-liberal
• Minoria Alemã
Desde 1º de maio de 2004, a Polônia é membro da União
Europeia, de acordo com o Tratado de Acessão de 2003, assinado
em 16 de abril de 2003, que constitui a base legal da acessão do
país à UE.
Desde 1º de janeiro de 1999, a divisão administrativa
da Polônia baseia-se em três níveis de subdivisões, da seguinte
maneira (dados de 1º de janeiro de 2007): 16 voivodatos
(województwa), 379 distritos (powiaty), entre os quais 65
distritos urbanos (powiaty grodzkie) e 314 distritos rurais
(powiaty ziemskie); e 2.478 municípios (gminy), entre os quais
307 municípios urbanos (gminy miejskie), 582 municípios urbanorurais (gminy miejsko-wiejskie) e 1.589 municípios rurais (gminy
wiejskie).
A participação de governos autônomos locais e regionais
(samorządy terytorialne, lokalne i regionalne) na administração
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duplicou.
Não há serviços aéreos de passageiros direto para
aeroportos brasileiros (há conexões via Zurique, Frankfurt,
Londres e Lisboa).
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pública vem crescendo constantemente.
Ministérios e órgãos principais
Ministérios
* Ministério da Educação (Ministerstwo Edukacji
Narodowej)
* Ministério das Finanças (Ministerstwo Finansów)
* Ministério da Economia (Ministerstwo Gospodarki)
*
Ministério
da
Infraestrutura
(Ministerstwo
Infrastruktury)
* Ministério da Cultura e do Patrimônio Nacional
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
* Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
* Ministério da Defesa Nacional (Ministerstwo Obrony
Narodowej)
* Ministério do Trabalho e da Política Social (Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej)
* Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
* Ministério do Desenvolvimento Regional (Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego)
* Ministério do Tesouro (Ministerstwo Skarbu Państwa)
* Ministério dos Esportes e do Turismo (Ministerstwo
Sportu i Turystyki)
* Ministério do Interior e da Administração (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji)
* Ministério dos Negócios Estrangeiros (Ministerstwo Spraw
Zagranicznych)
* Ministério da Justiça (Ministerstwo Sprawiedliwości)
* Ministério do Meio Ambiente (Ministerstwo Środowiska)
* Ministério da Saúde (Ministerstwo Zdrowia)
Órgãos centrais selecionados:
* Escritório Central de Estatísticas (Główny Urząd
Statystyczny)
* Autoridade da Supervisão Financeira (Komisja Nadzoru
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Finansowego)
* Escritório da Concorrência e da Proteção do Consumidor
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
* Escritório das Compras Públicas (Urząd Zamówień
Publicznych)
* Escritório do Comitê para a Integração Europeia (Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej)
* Empresa Seguradora de Créditos para Exportação
(sociedade anônima por ações) (Korporacja Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych SA)
* Escritórios do Chefe da Alfândega e dos Diretores
das Câmaras e Escritórios Alfandegários (Szef Służby Celnej i
dyrektorzy izb i Urzędów celnych)
* Agência Polonesa para Informações e Investimentos
Externos (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A.)
* Escritório de Patentes da República da Polônia (Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)
* Agência Polonesa para o Desenvolvimento Empresarial
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości)
* Centro Polonês de Credenciamento (Polskie Centrum
Akredytacji)
* Organização Polonesa de Turismo (Polska Organizacja
Turystyczna)
* Diretoria Geral das Estradas e Autoestradas Nacionais
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
* Escritório da Aviação Civil (Urząd Lotnictwa Cywilnego)
* Escritório dos Transportes Ferroviários (Urząd Transportu
Kolejowego)
* Escritório das Comunicações Eletrônicas (Urząd
Komunikacji Elektronicznej)
* Agência do Mercado Agrícola (Agencja Rynku Rolnego)
* Inspetoria da Agricultura e da Qualidade dos Alimentos
(Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych)
* Inspetoria de Controle Fitossanitário e de Inspeção de
Sementes (Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
* Diretor dos Serviços Veterinários (Główny Lekarz

ASPECTOS GERAIS

Polônia

12

Como Exportar
Polônia

13
Sumário

Weterynarii)
* Agência da Propriedade Agrícola (Agencja Nieruchomości Rolnych)
* Agência de Notícias da Polônia (Polska Agencja Prasowa S.A.)
* Agência do Desenvolvimento Industrial (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
* Escritório para Estrangeiros (Urząd do spraw Cudzoziemców)
* Fundo Nacional de Proteção Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej)
* Direção Geral da Proteção Ambiental (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
* Inspetoria da Vigilância Sanitária (Główny Inspektor Sanitarny)
* Inspetoria de Medicamentos (Główny Inspektor Farmaceutyczny)
* Birô para Substâncias e Preparações Químicas (Biuro do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych)

6. Organizações internacionais

União Europeia (2004)
OTAN (1999)
ONU
OSCE
OCDE
OMC
Conselho da Europa
FMI
BIRD
EBRD
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A Polônia é membro das seguintes entidades e organizações:
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1. Perspectivas econômicas
A Polônia é um país europeu com uma economia dinâmica
e um grande potencial de desenvolvimento. Desde que o sistema
adotado no país mudou, em 1989, e a economia de mercado
foi adotada, a Polônia tem experimentado constantes mudanças
positivas que levaram o país a aceder à UE. Por um lado, a
economia polonesa baseia-se no potencial de 38 milhões de
consumidores; por outro, ela é aberta a moedas estrangeiras.
Por ser atraente para investidores estrangeiros e ter empresas
muito ativas e reativas, em um ambiente liberal, mas apoiado por
uma política monetária rigorosa, a Polônia é um país com bases
relativamente estáveis para o crescimento.
A acessão do país à União Europeia em 2004 teve impacto
direto sobre a sua economia e lançou as bases jurídicas e
institucionais para sua atividade econômica, em um ambiente
propício para empresas e para o comércio. Atualmente, a Polônia
é a maior beneficiária de recursos da UE.
Essa tendência pode ser ilustrada pelo fato de seu PIB
ter quadruplicado desde 1995, chegando a US$ 528 bilhões
em 2008, elevando o país para a 22a posição na classificação
mundial. Em 2009, a economia do país sofreu um arrefecimento,
mas, diferentemente do que se observou na UE, seu PIB continua
crescendo. No entanto, o PIB polonês per capita continua abaixo
da média europeia (US$ 16.300, em 2007), o que, por um lado,
pode ser uma limitação, mas, por outro, revela um potencial para
o crescimento econômico.
Por muito tempo, a Polônia foi um país agrícola, com
um setor de matérias-primas baseado em produtos de baixo
processamento. Embora os efeitos dessa estrutura persistam,
ocorreram grandes mudanças no país. Atualmente, a Polônia
produz um quinto do centeio produzido no mundo e é o sétimo
maio produtor mundial de batatas. A Polônia ocupa a mesma
posição na classificação mundial de produtores de suínos e a 11a
posição na produção de leite. Ela também é um dos dez maiores

produtores mundiais de lignita, hulha, enxofre, cobre e ácido
sulfúrico. Há algum tempo, a Polônia também é conhecida por
ser um dos maiores fabricantes europeus de eletrodomésticos,
sendo o maior fabricante de televisores da Europa e o sétimo
maior do mundo. O desenvolvimento do país também está sendo
impulsionado por uma indústria de alimentos em franca expansão.
O setor dos serviços está crescendo, principalmente nas áreas da
terceirização de processos de negócios (BPO) e de P&D.
A Polônia é um dos 30 maiores parceiros comerciais
internacionais, respondendo por 1,2% de todas as importações
mundiais e por 1,1 % de todas as exportações globais (2007).
Indicadores macroeconômicos
A economia polonesa vem crescendo constantemente há
quase 20 anos e, mesmo em 2009, é possível que ela tenha
conseguido manter um crescimento superior a 1%.
2005

2006

2007

2008

PIB (bilhões de US$) 171

2000

304

342

425

528

PIB per capita em
PPP (milhares de
US$)

10,3

13,6

14,9

16,3

dados
não
disponíveis

PIB per capita em
PPS (UE27 = 100)

48,2

51,3

52,3

53,7

57,5

Dinâmica do PIB

104,3

103,6

106,2

106,8

105,0

Inflação
110,1
(ano anterior = 100)

102,1

101

102,5

104,2

Desemprego ( %)

17,6

14,8

11,2

9,5

15,1

Fontes: Dados do Escritório Central de Estatísticas (GUS), do Ministério
da Economia (Ministerstwo Gospodarki) e do Banco Nacional da Polônia
(NBP)
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Legendas: Dinâmica do PIB
PIB per capita por PPS (€ 278 = 100)
                  PIB (preços constantes), ano passado = 100

Fonte: Dados do Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Recentemente, o consumo individual se tornou a maior
fonte de crescimento do país e continua crescendo, a despeito
das tendências negativas observadas na economia globalizada,
respondendo pela maior parte do PIB da Polônia.  
  
2005

2006

2007

2008

PIB

100

100,0

100,0

100,0

Demanda
nacional

100,3

101,8

102,9

104,0

Consumo

81,1

80,8

78,4

80,3

Privado

63

62,5

60,5

61,7

Público

18,1

18,3

17,9

18,6

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Acumulação
bruta

19,2

21,0

24,5

23,7

Legendas: PIB (preços correntes) em bilhões de PLN

Balança
comercial

-0,3

-1,8

-2,9

-4,0

A maior parte do PIB é atribuída ao setor de serviços e a
menor à agricultura, embora o setor empregue 15 % da força de
trabalho total do país e quase 40% da população resida em áreas
rurais.

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)
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Fonte: Dados do Escritório Central de Estatísticas (GUS)
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Agricultura e Pesca
A Polônia é um importante produtor agrícola europeu. Sua
área de terras agrícolas é de 16,1 milhões de hectares, quase
52% da área total do país. Sua área cultivável abrange 75% da
área agrícola total, sendo 2% ocupados por pomares e 20% por
campinas e pastagens.

cereais, 10,5 milhões de toneladas de batatas, 9,4 milhões de
toneladas de beterraba açucareira e 2,1 milhões de toneladas
de espécies oleaginosas. Outras culturas importantes foram a de
frutas – 3,8 milhões de toneladas (a Polônia é um dos principais
produtores de maçãs e pequenas frutas da Europa) – e de legumes
(principalmente repolho, cebola e couve-flor) – 4,4 milhões de
toneladas.
A produção de carne é outra atividade importante na
Polônia. Em 2008, foram criados 14,4 milhões de porcos, 5,8
milhões de cabeças de gado bovino e 123 milhões de aves.   O
peso vivo dos animais totalizou 4,98 milhões de toneladas. Além
disso, foram produzidos 12 bilhões de litros de leite e 10,5 bilhões
de unidades de ovos.
2000

2007

2008

Cereais  

22,3

27,1

27,7

Trigo

8,5

8,3

9,3

Centeio

4,0

3,1

3,4

Cevada

2,8

4,0

3,6

Aveia

1,1

1,5

1,3

Triticale

1,9

4,1

4,5

Batatas

24,2

11,8

10,5

Beterraba açucareira

13,1

12,7

9,4

Espécies oleaginosas

1,0

2,2

2,1

Legumes

5,5

5,0

4,4

Frutas

1,8

1,3

3,3

Carne bovino

6,1

5,7

5,8

Gado suíno

17,1

18,1

15,4

5,2

5,0

Safra em milhões de toneladas:

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Até 89% das terras cultiváveis do país são de propriedade
particular, 7% são controladas por empresas e 4% são de
propriedade do Estado. A vasta maioria (80%) das pequenas
propriedades rurais tem menos de 10 hectares. Pouco mais de
3% das grandes propriedades rurais têm mais de 30 hectares.
Em 2008, o tamanho médio de uma propriedade agrícola era de
7,8 hectares.  
Cereais são produzidos em quase 75% de todas as terras
cultiváveis. Os mais cultivados são o trigo, o triticale e o centeio.
Na área restante, culturas forrageiras, oleaginosas e batatas são
cultivadas.
Em 2008, a Polônia produziu 28 milhões de toneladas de

Gado em milhões de cabeças

Produção de carne
Animais para abate por peso vivo 4,1
(milhões de toneladas)
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Leite de vaca (bilhões de litros)

11,5

11,7

12,1

Ovos de galinha (bilhões)

7,6

9,8

10,5

Fontes: Escritório Central de Estatísticas (GUS) e Ministério da Agricultura

Desde que se associou à dinâmica da UE, a agricultura
polonesa tem experimentado mudanças positivas. A modernização
e a reestruturação do setor foram significativamente aceleradas.
A eficiência e a rentabilidade da produção aumentaram. Na
maioria das áreas, a produção por hectare está aumentando, e
propriedades rurais estão sendo ampliadas.
O comércio exterior de produtos agrícolas e alimentícios
do país está se expandindo de maneira bastante dinâmica (de
+15% para +35%) e o volume das exportações superou o das
importações nos últimos 5 anos.
A pesca tem uma participação pequena na economia
polonesa e está sujeita às regulamentações de cotas da UE. A
pesca no país responde por 0,2% do total mundial, totalizando
185 mil toneladas por ano.
O Setor Industrial da Polônia
A Polônia tem experimentado mudanças positivas, tanto
em termos de qualidade como de quantidade. Por um lado, o
ritmo de desenvolvimento industrial é mais que satisfatório, com
um crescimento anual de mais de 10% e a duplicação do valor da
produção vendida nos últimos 10 anos. Por outro lado, a estrutura
industrial está mudando. Setores tradicionais de matérias-primas
e produtos básicos têm sido gradualmente substituídos, à medida
que surgem oportunidades em áreas mais avançadas. O setor
de matérias-primas, que era o pilar de economia do país no
passado, responde agora por apenas 15% da produção total,
enquanto o setor de alimentos assumiu a dianteira na participação
na economia, respondendo por 20%. O setor de alimentos
precisou se adaptar às rígidas regulamentações da UE como
nenhum outro. Essa conjuntura foi aproveitada para promover
um processo de modernização de máquinas e de organização,
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à luz dos mais modernos sistemas da Europa nessa área. Seu
desenvolvimento estável e rápido tem sólidas fundações: uma
participação relativamente grande de produtos alimentícios no
atacado para consumo individual e uma abordagem de promoção
de exportações.
Devido a condições históricas e geográficas, a produção
industrial está concentrada, particularmente, nas regiões
sudoeste e central do país.
Indústria de alimentos
A indústria de alimentos é um dos setores da economia que
vem crescendo mais rapidamente (mais de 44%, desde 2000) e
tem potencial para crescer ainda mais, pois os investimentos no
setor estão se ampliando mais rapidamente do que as vendas e
sua rentabilidade chega a um percentual bruto de 5%.
A acessão do país à UE tornou esse enorme mercado mais
acessível, gerando um aumento muito dinâmico nas exportações
de alimentos. No entanto, as vendas de produtos alimentícios
ainda dependem, predominantemente, da demanda interna.
O segmento de carnes tem a maior participação na
produção total do setor (24,5%), com a área de bebidas em
segundo lugar (18,5%), a de laticínios em terceiro (12,4%) e
a de frutas e legumes processados e de pães logo a seguir. A
UE é a maior parceira comercial da Polônia, absorvendo 80%
de suas exportações de alimentos e respondendo por 67,5% de
suas importações (dado válido para 2007). As exportações para
países do Mercosul são mínimas e o Brasil responde por 84%
(US$ 8,5 milhões) do volume total. As importações do Mercosul
respondem por 7,6% do valor importado total e o valor de bens
importados do Brasil para a Polônia chega a US$ 186 milhões
(dados de fontes polonesas).
Indústria metalúrgica
A indústria metalúrgica responde por 12% de toda a
produção industrial vendida da Polônia. Condições tradicionais e
necessidades de investimento de outras áreas do setor industrial
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Indústria de Máquinas
Essa indústria abastece outros setores da economia e fabrica
dispositivos que são diretamente vendidos ao usuário final. O
rápido desenvolvimento da economia como um todo e volumosos
investimentos externos na fabricação de eletrodomésticos, por
exemplo, possibilitaram uma grande ampliação do setor, que
cresceu 260% desde 2000. Vale mencionar que a Polônia é um
dos maiores produtores de eletrodomésticos da Europa e que a
produção desses bens no país quadriplicou entre 2000 e 2008.
Setor automotivo
O setor automotivo da Polônia é dominado por investimentos
externos. Marcas como Fiat, Opel, Volkswagen, Chevrolet, Toyota,
Ford e Man mantêm fábricas no país. No entanto, a atividade
das empresas que abastecem o setor é igualmente importante.
Essas empresas estão bem desenvolvidas na Polônia e abastecem
fabricantes sediados em países vizinhos também. Nessa área, há
ainda uma cooperação mútua bastante intensa com o Brasil.
Outros setores industriais importantes são os seguintes: a
indústria química e plástica, que responde por 11% das vendas
do setor; o setor do coque e do refino de petróleo, responsável
por 9% das vendas; e o setor da madeira, dos móveis e do papel,
que responde por 8% das vendas.

Produção industrial vendida
(preços constantes, ano anterior=100)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

101,1

108,3

112,6

103,7

111,2

111,2

103,3

101,2

110,2

114,6

103,9

112,8

112,4

103,7

Mineração

97,9

96,8

101

100

98,4

101,3

102,7

Eletricidade,

101,2

99,2

100,2

103,6

101,3

102,1

99,1

Todas as
indústrias
Indústrias de
processamento

gás, água
Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Mineração
O setor da mineração vem encolhendo (mais de 20% desde
1995), principalmente em decorrência de uma redução planejada
da mineração de hulha e de uma grande queda na extração de
enxofre. Em que pesem esses fatos, no entanto, a Polônia ainda é
o oitavo maior produtor mundial de hulha e o primeiro da Europa,
além de ser o segundo maior fornecedor de enxofre do mundo e
da Europa. O volume de extração de minério de cobre (cerca de
32 milhões de toneladas), linhita (aproximadamente 60 milhões
de toneladas), gás natural (cerca de 5000 hm3) e petróleo (700
mil toneladas) manteve-se constante. Por outro lado, o volume
de sal-gema produzido sofre variações constantes.
Energia
O uso de energia, por longo período, manteve-se no
nível de 60 milhões de toneladas de equivalentes de petróleo.
O consumo de energia vem aumentando há alguns anos, mas
não proporcionalmente ao crescimento do setor. Esse é o efeito
da modernização da economia, que vem se tornando cada vez
mais eficiente no consumo de energia (em um nível comparável
à média observada na UE).
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e da construção civil são as principais razões dessa grande
participação. Os principais produtos fabricados são o aço, o ferro
fundido, as estruturas de aço e produtos feitos de metais não
ferrosos (principalmente de cobre, do qual a Polônia é um dos
maiores produtores mundiais).
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Por muito tempo, a indústria de geração de energia da Polônia usou, predominantemente, recursos locais, principalmente hulha
e linhita. Atualmente, a maior parte da energia consumida no país é produzida a partir de derivados de petróleo importados (32%) e
o uso de derivados do carvão caiu para a segundo posição (18%). Outras fontes de energia importantes são o gás, a eletricidade e a
energia termelétrica – estas produzidas em usinas termelétricas tradicionais, já que não há usinas nucleares na Polônia. Os recursos
renováveis são cada vez mais valorizados no país e 5% de toda a energia consumida na Polônia atualmente são gerados a partir
deles.
Os domicílios são os maiores consumidores de energia (cerca de 32%), seguidos pela indústria (27%) e pelo setor dos transportes
(25%). O consumo dos domicílios e da indústria caiu significativamente entre 1997 e 2007. Já no setor dos transportes, o consumo de
energia cresceu 10 pontos percentuais, e o setor dos serviços também está consumindo mais energia.
Serviços
O setor dos serviços tem uma participação importante no PIB polonês (56,2%), principalmente dos serviços de mercado (43,6%
de PIB). Até 38% desses serviços são gerados pelo setor do comércio e reparação. Essa categoria continua a crescer dinamicamente
(ela dobrou seu valor desde 1995), mas seu desenvolvimento ocorreu, principalmente, no início dos anos 90, quando o comércio
experimentou o ritmo mais acelerado de privatização na economia, estruturando-se nesse processo.    

Valor do segmento de comércio e reparos (preços no ano anterior = 100)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

104,1

100,4

104,3

102,8

104

104,1

107,8

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

A Polônia tornou-se um centro de terceirização de processos de negócios e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nos últimos
anos, muitas empresas escolheram o país para desenvolver atividades desse tipo. Os serviços empresariais constituem a segunda
maior categoria de serviços comerciais, em termos de volume (27%). Vale mencionar, nesse contexto, a participação do setor dos
transportes, de logística e de comunicações (15%). Essa categoria também está experimentando mudanças profundas – ela dobrou o
seu valor nos últimos anos e sua renda é, em grande parte, gerada pelo setor privado.  
Construção Civil
A construção civil é um dos setores mais importantes da Polônia e apresenta um grande potencial para crescer. Após seu
colapso, no início do século, esse setor vem crescendo regularmente..

Construção e montagem (ano anterior=100)
Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

99,7

100,9

93

101,5

113,7

117,4

110
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Espera-se que o setor continue a crescer no longo prazo, a despeito de seu arrefecimento em 2009.  As necessidades do país
no setor da construção civil são enormes em todas as suas áreas. No futuro mais próximo, o país investirá mais intensamente em
infraestrutura e na preservação ambiental, já que a UE reservou quase metade dos € 67 bilhões alocados à Polônia entre 2007-2013
para esse fim.
Os investimentos em infraestrutura rodoviária (onde ela ainda seja precária), na construção industrial e logística e na construção
de moradias, para as quais há uma demanda estimada em 800 mil novos apartamentos, continuarão aumentando. O fato de a Polônia
ser a co-organizadora do campeonato europeu de futebol de 2012 gerou a necessidade de se construir toda uma nova infraestrutura
esportiva e também hotéis e estradas, o que terá um impacto sobre o crescimento do setor.

3. Finanças
Moeda
O zloty (Złoty Polski, PLN) é a moeda oficial da Polônia.
Taxas de câmbio médias em PLN
Moeda

Código

2006

2007

2008

US$

US$ 1

3,1025

2,7667

2,4092

Euro

€1

3,8951

3,7829

3,5166

Real

R$ 1

Dado não disponível

Dado não disponível

1,3182

SDR (FMI)

XDR 1

4,5675

4,2311

3,7951

Fonte: Banco Nacional da Polônia

Taxa de câmbio
média anual

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

I-IX.2009

US$/PLN

3,9675

4,3464

4,0939

4,0795

3,8889

3,6540

3,2348

3,1025

2,7667

2,4092

3,2172

Fonte: Banco Nacional da Polônia

Desde 2000, o zloty é uma moeda flutuante cujo valor só é determinado pelas forças da oferta e da demanda. Isso significa que
as taxas de câmbio não são fixadas pelo Banco Central. O Banco Central pode intervir no mercado vendendo ou comprando moedas
estrangeiras em resposta a variações na taxa de inflação em torno da meta ou se houver alguma ameaça de especulação.
A Polônia se unirá à zona do euro futuramente, como acordado na sua acessão à UE. O euro substituirá o zloty e o Banco Central
Europeu decidirá sobre a sua política monetária. No entanto, isso não deverá ocorrer pelos próximos cinco anos.
A acessão da Polônia à zona do euro será precedida da implementação de soluções concebidas para estabilizar a taxa de câmbio
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Balanço de pagamentos e reservas
														
Código do FMI

Milhões de US$

2006

2007

2008

A. Conta Corrente

4 993 Z.

-9 394

-20 253

-26.909

  Balança Comercial

4.100 Z.

-7 006

-17 057

-25.972

  Bens: exportações f.o.b.

2 100.Z

117 468

145 337

178 427

  Bens: importações f.o.b,

3 100.Z

124 474

162 394

204 399

  Saldo de Serviços

4 200 Z.

736

4 758

5 016

  Serviços: Crédito

2.200.Z

20 592

28 914

35 577

  Serviços: Débito

3.200.Z

19 856

24 156

30.561

  Saldo de Rendas

4.300 Z.

-9 728

-16 448

-14.210

  Renda: Crédito

2.300.Z

9 040

10 140

10 083

  Renda: Débito

3.300.Z

18 768

26 588

24 293

  Balança de Transferências Correntes

4.379 Z.

6 604

8 494

8.257

  Transferências correntes: Crédito

2.379.Z

11 955

15 244

16 638

  Transferências correntes: Débito

3.379.Z

5 351

6 750

8 381

B. Conta de Capital

4.994 Z.

2 105

4 771

6.118

  Conta de capital: Crédito

2.994.Z

2 573

5 410

7 200

  Conta de capital: Débito

3.994.Z

468

639

1.082

C. Conta Financeira

4.995 W.

13 101

38 879

40.383

  Investimentos diretos no exterior

4.505.Z

-9 149

-5 664

-3 102

  Investimentos diretos na Polônia

4.555.Z

19 876

23 651

14 849

  Investimentos em portfólio - ativos

4.602.Z

-4 649

-6 340

2 357

  Ações do capital

4.610

-2 996

-5 882

1.457

  Títulos de dívida

4 619

-1 653

-458

900

  Investimentos em portfólio - passivos

4.652.Z

1 527

925

-4 439

  Ações do capital

4.660

-2 128

-470

564
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do zloty frente ao euro, por meio da sua participação no sistema ERM II (Mecanismo Cambial II), que permite que a moeda flutue
dentro uma faixa fixa em relação a uma taxa central frente ao euro. Os países participam do sistema ERM II durante pelo menos dois
anos antes de se unir à zona do euro.
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  Títulos de dívida

4 669..

3 655

1 395

-5 003

  Outros investimentos - ativos

4.703.Z

-3 919

-1 771

5 426

  Banco Central

4.701

9

-225

-699

  Governo central e local

4 704..

-30

-323

-116

4 705..

-1 937

2.677

7.236

  Outros setores

Instituições de microfinanças (excluindo o Banco Central)

4 728..

-1 961

-3 900

-995

  Outros investimentos - passivos

4.753.Z

10 104

30 124

26 086

  Banco Central

4 751

-765

7 253

-6 178

  Governo central e local

4 754

-1 192

-1 429

-1 529

4 755..

5 589

14 555

23.601

4 779

6 472

9 745

10.192

4.910.Z

-689

-2 046

-794

4.998.Z

-3 332

-10 360

-21 556

2480

13.037

-1.964

-2 480

-13 037

1 964

Instituições de microfinanças (excluindo o Banco Central)
  Outros setores
Derivados financeiros
D. Erros e omissões líquidos
  Saldo Global (A-D.)
E. Ativos de reserva oficiais

4.802.Z

Fonte: Banco Nacional da Polônia

Ativos de reserva oficiais
No final de dezembro

2006

2007

2008

ATIVOS DE RESERVA OFICIAIS em milhões de US$    

48 484,3

100%

65 745,5

100%

62 180,1

100%

Ouro monetário

2 103,1

4,34%

2 767,4

4,21%

2 862,1

4,60%

SDR (direitos especiais de saque)

99,6

0,21%

100,8

0,15%

109,2

0,18%

Posição de reserva no FMI

174,7

0,36%

145,8

0,22%

267,0

0,43%

Reservas Cambiais

45 074,4

92,97%

54 636,3

83,10%

57 246,8

92,07%

Outras disponibilidades

1 032,5

2,13%

8 095,2

12,31%

1 695,0

2,73%

Fonte: Banco Nacional da Polônia

Finanças públicas
Orçamento
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imposto de renda
Receita

impostos
indiretos

imposto sobre valor imposto sobre
agregado (circulação consumo
de mercadorias)

pessoas
jurídicas

pessoas
físicas

dividendos
e renda de
lucro

receitas
de direitos
aduaneiros

253 547,3

153 677,7

101 782,7

50 490,1

27 159,7

38 658,5

3 319,8

1 728,8

contribuições
previdenciárias

despesas
correntes
de órgãos
governamentais

serviço
da dívida
interna

serviço
da dívida
externa

subsídios
gerais para
entidades
autônomas
locais

despesas com
investimentos

64 049,9

48 505,7

19 994,7

5 122,0

40 459,7

14 919,6

Gastos

277 893,5
Resultado
orçamentário.

Balanço de
financiamentos
externos

-24 346,2

3 526,7

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Relação com o PIB (preços correntes) em % 2000

2007

2008

Receitas do orçamento estatal

18,2

20,1

19,9

Despesas do orçamento estatal

20,3

21,5

21,9

Resultado do orçamento estatal

-2,1

-1,4

-1,9

Dívida pública

37,7

44,8

47,0

Despesas do orçamento estatal por divisões

2001

2007

2008

Total

100

100

100

Moradia

2,2

0,7

0,6

Administração pública

3,6

3,7

3,7

Defesa nacional

5,1

6,2

5

Seguro social obrigatório

26,6

21,5

23

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Incluindo:
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Dados sobre o orçamento governamental para 2008, disponível em moeda local, em milhões de PLN:

Como Exportar

Segurança pública e bombeiros

4,5

4,6

4,5

Justiça

2,5

3,4

3,3

Serviço da dívida pública

12,1

10,9

9

Educação

1

0,9

0,8

Educação superior

3,7

4,2

4

Serviços de saúde

2,7

2,2

2,4

Assistência social

8,5

8,1

6,6

Cultura e proteção do patrimônio nacional

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

0,2

Esportes
Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)
  
Sistema Bancário

Sumário

O Banco Nacional da Polônia (Narodowy Bank Polski, NBP) é o banco central polonês, independente de qualquer outro órgão
estatal.
O NBP atua como: banco emissor, banco de banqueiros e banco central estatal. Suas principais áreas de atividade são as
seguintes: condução da política monetária, emissão da moeda nacional, proteção da estabilidade do sistema financeiro, administração
das reservas oficiais e prestação de serviços de Tesouro do Estado. Sua função de tesouro, no entanto, está sendo gradualmente
substituída pelo Banco Gospodarstwa Krajowego, um banco público.
Um dos objetivos mensuráveis do NBP é o de manter os preços estáveis mantendo a taxa de inflação ao nível de 2,5% com um
uma faixa de flutuação permitida de +/- 1 ponto percentual.
Atualmente, há mais de 70 bancos comerciais e instituições de crédito, principalmente controlados por capital estrangeiro,
e mais de 500 de bancos comunitários na Polônia. Alguns deles estão presentes no Brasil, por meio, por exemplo, das seguintes
instituições: Santander, HSBC, BNP Paribas, Banco Espírito Santo de Investimento. Para uma lista completa dos bancos, favor consultar
o anexo I.5.
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III – COMÉRCIO EXTERIOR GERAL DO PAÍS
1. Aspectos gerais
Após a mudança de regime na Polônia, seu sistema de comércio internacional sofreu um breve colapso e se recuperou muito
rapidamente a partir de 1991. Até 2008, as importações haviam crescido onze vezes e as exportações haviam aumentado quase seis
vezes (preços constantes). Em preços correntes em US$, podem-se observar indicadores de desenvolvimento muito mais altos, com as
importações e exportações tendo crescido aproximadamente treze vezes. Importações de US$ 210 bilhões e exportações que somam
US$ 172 bilhões respondem por mais de 1% do valor global de ambas, situando a Polônia na 20a posição global e na 10a posição na
Europa em termos de importações e exportações.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exportações de
produtos primários
(FOB)

Milhões
de US$

31651,3

36092,2

41009,8

53576,9

73781,2

89378,1

109584,1

138785

171859,9

Importações de
produtos primários
(CIF)

Milhões
de US$

48940,2

50275,1

55112,7

68003,9

88156,4

101538,8

125645,3

164172,5

210478,5

Balanço das
exportações e
importações de
produtos primários

Milhões
de US$

-17288,9

-14182,9

-14102,9

-14427

-14375,2

-12160,7

-16061,2

-25387,5

-38618,6

Termos de troca

96

102,3

102,8

96,5

105,3

100,1

99,7

102

97,9

Dinâmica do
volume de
importações (ano
anterior=100)

x

x

107,3

108,2

117,3

105,2

116,8

115,1

105,7

Dinâmica do
volume de
exportações (ano
anterior=100)

x

x

108,3

118,7

118,2

110,6

116,1

109,4

105,3

-10,1

-7,5

-7,1

-6,7

-5,8

-4

-4,7

-6

-7,2

Balanço das
exportações e
importações de
mercadorias em
relação ao PIB

%

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)
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2. Rumos do comércio internacional
Após 50 anos de dominação da URSS e de outros países comunistas, a hierarquia dos parceiros comerciais da Polônia foi reestruturada. Desde o início dos anos 90, o principal parceiro comercial do país é a Alemanha, tanto em termos de importações (22,8%)
como de exportações (25%). A Rússia vem em segundo lugar na lista dos principais exportadores para a Polônia (9,9%), principalmente porque ela fornece matérias-primas (petróleo, gás natural) ao país. Em seguida está a China (8,1%), que substituiu a Itália nessa
posição, após 10 anos.
No ranking de países importadores da Polônia, a França e a Itália vêm logo depois da Alemanha, com uma participação de cerca
de 6% nas vendas internacionais da Polônia, cada.
O maior parceiro comercial da Polônia é a UE, que responde por 78% das exportações e 62% das importações do país.
Países em desenvolvimento (segundo a nomenclatura da ONU) respondem por 19% das importações e 7% das exportações
polonesas. Os países da Europa Central e Oriental vêm logo depois (Rússia, Belarus, Ucrânia, Croácia, entre outros).
2006
Milhões de
US$

2007

Estrutura
(%)

Milhões de
US$

2008

Estrutura
(%)

Milhões de
US$

Estrutura
(%)

Exportações de produtos primários (FOB)

109584,1

100

138785,0

100

171859,9

100

Países desenvolvidos

92781,4

84,7

116573,3

84,1

142710,7

83

UE

86430,1

78,9

109366,6

78,9

133858,5

77,8

Países em desenvolvimento

6662,4

6,1

8482,1

6,1

11453,3

6,7

Países da Europa Central e Oriental

10140,3

9,3

13729,6

9,8

17695,9

10,3

Importações de produtos primários (CIF)

125645,3

100

164172,5

100

210478,5

100

Países desenvolvidos

89054,0

70,9

116587,0

71,1

146073,2

69,3

UE

80205,7

63,8

105226,4

64,2

130506,6

61,9

Países em desenvolvimento

21871,0

17,4

30149,7

18,3

39888,9

19,1

Países da Europa Central e Oriental

14720,3

11,7

17435,8

10,6

24516,4

11,6

Saldo

-16061,2

-25387,5

-38618,6

Países desenvolvidos

3727,4

-13,7

-3362,5

UE

6224,4

4140,2

3351,9

Países em desenvolvimento

-15208,6

-21667,6

-28435,6

Países da Europa Central e Oriental

-4580,0

-3706,2

-6820,5

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)
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Os principais parceiros nas exportações e importações têm sido os mesmos nos últimos anos, com mudanças insignificantes em
sua classificação.
O intercâmbio comercial está concentrado em dez parceiros principais, que respondem por 67% das importações do país. Os
principais parceiros nas exportações têm uma participação semelhante, mas ela tem caído nos últimos anos. Em termos de exportações, os dez principais parceiros são países europeus e, em termos de importações, a China e a Coreia do Sul também estão entre os
dez maiores fornecedores para a Polônia.

IMPORTAÇÕES

2006

2006-2008

2007

2008

Milhões de US$

%

Milhões de US$

%

Milhões de US$

%

Alemanha

30144,4

24,0

39434,6

24,1

48555,4

23,0

Rússia

12145,0

9,7

14352,8

8,7

20545,0

9,7

China

7711,7

6,1

11753,4

7,1

16797,9

8,1

Itália

8530,2

6,8

11235,9

6,9

13689,4

6,5

França

6883,6

5,5

8380,5

5,1

9946,8

4,7

República Tcheca

4380,7

3,5

5673,7

3,5

7532,2

3,6

Países Baixos

3953,8

3,1

5602,4

3,4

7233,4

3,4

Grã-Bretanha

3600,4

2,9

5107,0

3,1

5968,3

2,8

República da Coreia

2895,2

2,3

3856,1

2,3

5157,6

2,5

Bélgica

3156,3

2,5

4152,6

2,5

5022,4

2,4

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Exportações (FOB) para países mais importantes
EXPORTAÇÕES

2006

2007

2008

Milhões de US$

%

Milhões de US$

%

Milhões de US$

%

Alemanha

29701,3

27,2

35901,2

25,9

43104,5

25,0

França

6823,1

6,2

8443,1

6,1

10668,0

6,2

Itália

7153,9

6,5

9151,6

6,6

10273,8

6,0

Grã-Bretanha

6254,0

5,7

8238,0

5,9

9900,6

5,8

República Tcheca

6067,0

5,5

7683,8

5,5

9803,7

5,7
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Rússia

4711,1

4,3

6432,3

4,6

8917,3

5,2

Países Baixos

4209,0

3,8

5302,0

3,8

6910,9

4,0

Ucrânia

3967,8

3,6

5511,2

4,0

6436,7

3,7

Suécia

3512,8

3,2

4464,6

3,2

5465,4

3,2

Hungria

3330,7

3,0

4033,8

2,9

4791,4

2,8

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Desde meados dos anos 90, a estrutura do comércio internacional passou por mudanças importantes. A participação da indústria
leve (artigos têxteis, couro) diminuiu, tanto nas importações como nas exportações. A participação de equipamentos de transporte
(importações e exportações) e de máquinas e aparelhos (exportação) aumentou. De um modo geral, atualmente, as importações consistem, principalmente, em máquinas, equipamentos de transporte e matérias-primas (petróleo, gás natural, metais). A maioria dos
bens exportados consiste em máquinas e aparelhos, seguidos de produtos de aço e ferro fundido e, em terceiro lugar, de equipamentos
de transporte.   
Estrutura das importações
2006
Milhões de
US$

2007

2008

%

Milhões de
US$

%

124.647    

100,0

  161.946    

100,0

        
206.075    

100,0

Animais vivos, produtos animais

1.749    

1,4

2.346    

1,4

3.544    

1,7

Produtos vegetais

2.426    

2,0

3.454    

2,2

4.516    

2,2

Gorduras e óleos

437    

0,4

528    

0,3

830    

0,4

Alimentos preparados

3.398    

2,7

4.594    

2,8

5.581    

2,7

Produtos minerais

14.250    

11,4

17.885    

11,0

26.142    

12,6

Produtos da indústria química

11.716    

9,4

14.451    

8,9

19.169    

9,3

Plásticos e borrachas e suas obras

9.271    

7,5

11 858    

7,3

13.922    

6,7

Madeira e suas obras

1.225    

1,0

1.647    

1,0

1.928    

0,9

Polpa de madeira, papel, papelão e suas obras

3.561    

3,1

2,7

5.096    

2,5

Importações

Milhões de
US$

%

Incluindo:

4 408    
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3. Estrutura do comércio internacional
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Matérias têxteis e suas obras

5.682    

5,1

6.891    

Calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante

591    

0,5

776    

0,5

1.026    

0,,5

Artigos de pedra ou cerâmica, vidro e vidraria

1.702    

1,4

2.356    

1,5

2.894    

1,4

Metais básicos e suas obras

14.683    

11,0

20.350    

13,6

23.464    

11,3

Máquinas e aparelhos mecânicos, equipamentos elétricos

31 671    

25,4

39 502    

24,4

49 403    

24,1

Equipamentos de transporte

13.406    

10,8

18.358    

11,4

23.791    

11,5

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou
cinematografia, medida, controle ou de precisão

294    

1,9

3.936    

2,4

5.380    

2,6

Artigos manufaturados diversos

2.105    

1,7

1,7

3.609    

1,8

2.815    

4,3

8.310    

4,0

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Estrutura das exportações
2006
Milhões de
US$
Exportações

2007
%

Milhões
de US$

2008
%

Milhões de
US$

%

109 108    

100,0

137.833    

100,0

169.537    

100,0

Animais vivos, produtos animais

3.895    

3,6

4.825    

3,5

5.782    

3,4

Produtos vegetais

1.900    

1,7

2.617    

1,9

3.057    

1,8

Gorduras e óleos

212    

0,2

333    

0,2

395    

0,2

Alimentos preparados

4.616    

4,2

5.908    

4,3

7.445    

4,4

Produtos minerais

5.254    

4,8

5.662    

4,1

7.725    

4,5

Produtos da indústria química

5.501    

5,0

7.254    

5,3

9.900    

5,8

Plásticos e borrachas e suas obras

6.718    

6,2

8.659    

6,3

10.433    

6,1

Madeira e suas obras

2.914    

2,7

3.526    

2,6

3.764    

2,2

Polpa de madeira, papel, papelão e suas obras

3.165    

2,9

4.033    

2,9

4.760    

2,8

Matérias têxteis e suas obras

3.928    

3,6

4.654    

3,4

5.565    

3,3

Calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante

425    

0,4

500    

0,4

568    

0,3

Artigos de pedra ou cerâmica, vidro e vidraria

2.461    

2,3

3.126    

2,3

3.491    

2,1

incluindo:

COMÉRCIO EXTERIOR

Obs.: dados detalhados sobre receita em anos específicos não incluem correções estatísticas feitas posteriormente.
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Metais básicos e suas obras

14.323    

13,1

18.350    

13,3

22.264    

13,0

Máquinas e aparelhos mecânicos, equipamentos
elétricos

26.085    

23,9

34.595    

25,1

41.891    

24,8

Equipamentos de transporte

18.398    

16,9

22.634    

16,4

29.402    

17,3

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou
cinematografia, medida, controle ou de precisão

927    

0,9

1.117    

0,8

1.469    

0,9

Artigos manufaturados diversos

7.239    

6,6

8.707    

6,3

10.140    

6,0

Fonte: Dados fornecidos pelo Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Mais detalhadamente, a maioria das importações da Polônia consiste em bens de capital necessários para a fabricação de insumos.  A Polônia importa muitas peças para a fabricação de veículos, motores e televisores. Por outro lado, os dez artigos mais exportados pelo país são carros e suas peças, televisores e motores.
Embora estejam em queda, as exportações de móveis são uma atividade importante na Polônia e sua fabricação é uma das
áreas mais orientadas para exportações da economia do país.
Na categoria de produtos primários, a importação de produtos farmacêuticos é importante, em função de um consumo elevado
de medicamentos na Polônia.
Dez posições dominantes nas importações polonesas em 2008:
Código da NC

Descrição

Participação nas importações (em %)

*8703

Carros de passeio

3,82

*8708

Peças e acessórios para veículos automotores

2,99

*3004

Medicamentos

2,48

*2710

Óleo de petróleo

2,18

*8529

Partes e acessórios para aparelhos de radiodifusão e televisão

1,71

*8517

Equipamentos de telecomunicações

1,67

*8704

Carros de transporte

1,17

*7210

Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados

0,99

*8701

Tratores

0,96

*8409

Peças para motores de pistão

0,89

Fonte: Ministério da Economia
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Obs.: dados detalhados sobre receita em anos específicos não incluem correções estatísticas feitas posteriormente.
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Dez posições dominantes nas exportações polonesas em 2008:
Descrição

Participação nas exportações (em %)

*8703

Carros de passeio

5,79

*8708

Peças e acessórios para veículos automotores

4,87

*8528

Aparelhos de recepção para televisão

3,48

*9401

Assentos conversíveis em camas ou não

2,54

*8408

Motores de pistão

2,19

*9403

Móveis (que não assentos e mobiliário médico-cirúrgico)

2,19

*8544

Fios e outros condutores isolados para usos elétricos

1,99

*2704

Coques e semicoques

1,48

*7308

Construções e suas partes de ferro fundido, ferro ou aço

1,44

*8704

Carros de transporte

1,28

Um fato que deve ser mencionado é que as importações são muito mais diversificadas: os dez produtos primários mais importados pelo país respondem por menos de 19% do total de importações polonesas, enquanto os dez grupos de bens mais exportados
representam 27% do valor total das exportações do país.
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IV – RELAÇÕES ECONÔMICO-COMERCIAIS BRASIL-POLÔNIA
1. Intercâmbio comercial bilateral
O Brasil é o parceiro comercial mais importante da Polônia na América do Sul. No entanto, ele responde por apenas 0,27%
das exportações e por 0,34% das importações do país. A participação da Polônia no comércio exterior brasileiro é ainda menor: 0,17%
nas exportações e 0,31% nas importações. Observa-se uma tendência de crescimento no intercâmbio comercial entre os países,
principalmente desde que a Polônia acedeu à UE, em 2004. As importações da Polônia tornaram-se mais dinâmicas e, segundo dados
brasileiros para 2008, elas ultrapassaram o valor dos bens exportados em 61%. Por essa razão, pela primeira vez em muitos anos, a
balança comercial do Brasil em relação à Polônia foi negativa.
INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASILEIRO
POLÔNIA
									
Importação

Resultados

US$ F.O.B.

Var. %

Part. %

US$ F.O.B.

Var. %

Part. %

(A)

Sobre
o ano
anterior

Total Geral
do Brasil
=100

(B)

Sobre
o ano
anterior

2004

285.526.956

269,78

0,3

139.067.411

2005

272.896.804

-4,42

0,23

2006

299.850.956

9,88

0,22

2007

271.691.303

-9,39

2008

329.611.816

21,32

Ano

Saldo

Corrente
Comércio

Cobertura

Total Geral (A-B)
do Brasil
=100

(A+B)

(A/B)

15,83

0,22

146.459.545

424.594.367

2,05

134.118.938

-3,56

0,18

138.777.866

407.015.742

2,03

212.050.353

58,11

0,23

87.800.603

511.901.309

1,41

0,17

267.843.281

26,31

0,22

3.848.022

539.534.584

1,01

0,17

530.094.504

97,91

0,31

-200.482.688

859.706.320

0,62

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX

Os dados poloneses são diferentes dos brasileiros e revelam uma tendência inversa:
Exportações

Importações

465 006    

707 944    

Saldo
- 242 938    

Intercâmbio Comercial
1 172 950    

Fonte: Escritório Central de Estatísticas (GUS)

Uma das possíveis razões para essa diferença pode residir no fato de a Polônia calcular o valor de suas importações com base
no CIF.
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2. Composição do comércio bilateral
A estrutura do intercâmbio comercial entre os países é transitória e diversificada. Alguns grupos de produtos caíram de sua
posição, enquanto outros estão subindo de posição rapidamente. Um bom exemplo é o dos aviões brasileiros, que chegaram a ser o
item mais exportado pelo Brasil para a Polônia, com uma participação de até 35% do valor total das exportações por alguns anos. Por
outro lado, observa-se um cenário de importações muito dinâmicas de televisores e telas de LCD da Polônia, que não eram vistos no
mercado brasileiro até bem recentemente.
No entanto, alguns bens e grupos de commodities mantêm uma posição fixa no comércio entre os dois países.
IMPORTAÇÃO BRASILEIRA
POLÔNIA
20 PRINCIPAIS PRODUTOS
			
Seq

NCM

Descrição

Valor
US$ F.O.B.

Part.
%

2007 (Jan/Dez)
Valor
US$ F.O.B.

Part.
%

2006 (Jan/Dez)
Valor
US$ F.O.B.

Part.
%

T O T A L  G E R A L

530.094.504

100

267.843.281

100

212.050.353

100

1

31052000

ADUBOS OU FERTILIZANTES C/
NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO

92.897.302

17,52

5.869.460

2,19

---

---

2

31022100

SULFATO DE AMONIO

78.561.377

14,82

42.153.814

15,74

30.965.883

14,6

3

85299020

OUTS.PARTES P/APARELHOS RECEPT.
RADIODIF.TELEVISAO,ETC.

65.720.809

12,4

1.168.160

0,44

28,447

0,01

4

84082010

MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,P/VEIC.DO 16.399.132
CAP.87,ATE 1500CM3

3,09

18.428.167

6,88

13.517.661

6,37

5

85451100

ELETRODOS DE CARVÃO P/USO EM
FORNOS ELETR.

14.090.242

2,66

12.699.212

4,74

8.538.251

4,03

6

94019090

PARTES P/ASSENTOS, DE OUTRAS
MATERIAS

14.046.855

2,65

7.813.888

2,92

4.376.643

2,06

7

29291021

MISTURA DE ISÔMEROS DE
DIISOCIANATOS DE TOLUENO

11.058.154

2,09

2.632.453

0,98

601,956

0,28

8

85177010

CIRCUITOS IMPR.C/COMP.ELÉTR./ELÉTR.
MONTADOS

8.414.959

1,59

1.248.737

0,47

---

---
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9

28070010

ÁCIDO SULFÚRICO

8.135.246

1,53

3.079.661

1,15

558,413

0,26

10

90138010

DISPOSITIVOS DE CRISTAIS LÍQUIDOS
(LCD)

7.403.978

1,4

---

---

---

---

11

27101931

ÓLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS

7.311.620

1,38

---

---

---

---

12

69029030

PECAS CERÂM.REFRAT.C>85%,DIÂM<=5
MICRONS,UTIL.ALTO-FORNO

7.167.490

1,35

---

---

---

---

13

28151100

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA)
SÓLIDO

6.293.425

1,19

4.241.768

1,58

3.087.995

1,46

14

85459090

OUTROS CARVÕES E ARTIGOS DE
GRAFITA/CARVÃO P/USO ELÉTR.

5.995.138

1,13

1.966.412

0,73

---

---

15

84081090

OUTROS MOTORES DIESEL/
SEMIDIESEL,PARA EMBARCAÇÃO

5.832.978

1,1

1.719.750

0,64

1.159.428

0,55

16

27081000

BREU OBTIDO DE ALCATRÕES MINERAIS

4.509.557

0,85

3.279.842

1,22

12,300

0,01

17

87082999

OUTRAS PARTES E ACESS.DE
CARROCARIAS P/VEÍC.AUTOMÓVEIS

4.459.978

0,84

2.006.224

0,75

914,119

0,43

18

40111000

PNEUS NOVOS PARA AUTOMÓVEIS DE
PASSAGEIROS

4.370.474

0,82

396,366

0,15

775,408

0,37

19

4022110

LEITE INTEGRAL, EM PÓ, MATÉRIA
GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC

4.273.700

0,81

---

---

---

---

20

72251100

LAMIN. LIGAS DE AÇOS AO
SILÍCIO,L>=600MM,GRAOS ORIENT.

4.077.194

0,77

221,652

0,08

---

---

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX

As importações da Polônia para o Brasil consistem, principalmente, em produtos químicos, máquinas e aparelhos.
No primeiro grupo, que vem mantendo uma posição fixa na lista de exportações há muitos anos, os fertilizantes sintéticos à
base de sulfato de amônia predominam. No segundo grupo, peças e acessórios para o setor automotivo são itens de peso. Em termos
de importações, produtos agrícolas e alimentícios e móveis são itens importantes.
A participação de produtos manufaturados nas exportações totais do Brasil para a Polônia é de quase 60%. Tradicionalmente, os
grupos mais importantes de produtos primários vendidos para o mercado polonês são produtos agrícolas e alimentícios (tabaco, café e,
mais recentemente, produtos animais). Outras categorias importantes são as das peças e acessórios para automóveis, em decorrência
de esquemas de fornecimento cooperativo. Minérios (minério de ferro, magnesita) e produtos químicos são os que ocupam a posição
mais alta seguinte na lista de exportações.
Tanto para exportações como para importações, as dez posições mais altas somam 60% do valor total.
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
POLÔNIA
20 PRINCIPAIS PRODUTOS

Seq

NCM

Descrição

Valor
US$ F.O.B.

Part.
%

2007 (Jan/Dez)
Valor US$
F.O.B.

Part.
%

2006 (Jan/Dez)
Valor
US$ F.O.B.

Part.
%

T O T A L  G E R A L

329.611.816

100

271.691.303

100

299.850.956

100

1

24012030

FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.
FLS.SECAS,ETC.VIRGÍNIA

54.676.488

16,59

45.223.315

16,65

34.338.611

11,45

2

87082999

OUTRAS PARTES E ACESS.DE
CARROCARIAS P/VEÍC.AUTOMÓVEIS

34.732.204

10,54

22.117.218

8,14

163,826

0,05

3

87089990

OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E 20.676.149
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

6,27

23.112.931

8,51

8.312.060

2,77

4

87088000

AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO P/
TRATORES E VEÍC.AUTOMÓVEIS

19.273.683

5,85

13.907.798

5,12

9.276.688

3,09

5

41071220

OUTS.COUROS/PELES,INT.
BOVINOS,PREPARS.ETC.

15.419.442

4,68

3.706.333

1,36

3.146.282

1,05

6

25199090

MAGNÉSIA CALCINADA A FUNDO E
OUTROS ÓXIDOS DE MAGNÉSIO

14.794.757

4,49

6.540.000

2,41

8.242.050

2,75

7

26011100

MINÉRIOS DE FERRO NÃO
14.073.667
AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS

4,27

12.329.779

4,54

16.523.920

5,51

8

9011110

CAFÉ NÃO TORRADO, NÃO
DESCAFEINADO, EM GRÃO

11.607.926

3,52

8.959.481

3,3

9.003.039

3,00

9

24012040

FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.
FLS.SECAS,TIPO “BURLEY”

10.237.579

3,11

6.405.038

2,36

5.504.219

1,84

10

21011110

CAFÉ SOLÚVEL,MESMO DESCAFEINADO

6.656.302

2,02

7.207.692

2,65

10.493.490

3,50

11

44151000

CAIXOTES,CAIXAS,ENGRADADOS,BARRI
CAS,ETC.DE MADEIRA

6.476.462

1,96

4.481.786

1,65

---

---

12

83099000

ROLHAS,OUTS.TAMPAS E ACESS.P/
EMBALAGEM,DE METAIS COMUNS

5.094.203

1,55

4.784.830

1,76

1,148

---

13

5040011

TRIPAS DE BOVINOS,FRESCAS,REFRIG.
CONGEL.SALG.DEFUMADAS

5.081.747

1,54

1.172.399

0,43

598,449

0,20
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14

44092900

OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO
CONÍFERAS

4.686.995

1,42

2.932.368

1,08

---

---

15

76051110

FIOS DE ALUMÍNIO N/LIG.SEC.
TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2

4.578.786

1,39

---

---

---

---

16

87082993

PORTAS P/VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

4.366.973

1,32

3.131.130

1,15

6,616

---

17

33061000

DENTIFRÍCIOS

3.602.533

1,09

1.938.225

0,71

1.901.929

0,63

18

94019090

PARTES P/ASSENTOS, DE OUTRAS
MATERIAS

3.168.563

0,96

4.858.241

1,79

1.204.308

0,40

19

15071000

ÓLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO
DEGOMADO

3.062.050

0,93

932,360

0,34

---

---

20

84335100

CEIFEIRAS-DEBULHADORAS

2.857.554

0,87

4.308.857

1,59

---

---

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX

Ano

Produtos
Básicos

TOTAL

Industrializados
Subtotal (A+B)

Semimanuf (A)

Operações

Manufaturados (B)

Especiais

US$ F.O.B.

Var. %

US$ F.O.B.

Var. %

US$ F.O.B.

US$ F.O.B.

Var. %

US$ F.O.B.

Var. %

US$
F.O.B.

Var. %

2004

285.526.956

269,78

104.530.097

132,3

180.927.618

2.520.051

100,58

178.407.567

477,83

69,241

-18,26

2005

272.896.804

-4,42

96.541.692

-7,64

176.182.089

4.156.224

64,93

172.025.865

-3,58

173,023

149,89

2006

299.850.956

9,88

83.441.823

-13,57

216.189.299

6.054.046

45,66

210.135.253

22,15

219,834

27,05

2007

271.691.303

-9,39

92.103.361

10,38

179.327.685

9.005.851

48,76

170.321.834

-18,95

260,257

18,39

2008

329.611.816

21,32

116.805.409

26,82

212.246.679

23.002.570

155,42

189.244.109

11,11

559,728

115,07

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX

3. Investimentos mútuos
O nível de investimento entre a Polônia e o Brasil é baixo.
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
POLÔNIA
TOTAIS POR FATOR AGREGADO
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Polônia

Entrada de capital brasileiro (Milhões de US$)
Dívidas

Total

2005

1,1

1,5

2,6

2006

0,1

1,5

1,6

2007

-10,8

4,3

-6,5

Fonte: Banco Nacional da Polônia

Investimentos poloneses no Brasil (US$ Mn)
Contas a
receber

Dívidas

Total

Sumário

1. Acordo comercial e de pagamentos entre o governo da
República Popular da Polônia e o governo dos Estados Unidos do
Brasil.
Assinado em: 19-03-1960
Entrou em vigor em: 15-10-1964
2. Acordo sobre crédito financeiro e abastecimento de
carvão de coque polonês para o Brasil e de minério de ferro
brasileiro para a Polônia.
Assinado em: 21-10-1975
Entrou em vigor em: 21-10-1975

2005

1,7

-0,4

1,3

2006

0,5

0,5

1,0

2007

1,2

1,2

Segundo o Banco Central do Brasil, os investimentos
poloneses no Brasil somavam:
• US$ 104.545 em 2004
• US$ 62.350 em 2005
• US$ 180.348,5 em 2006
• US$ 1.048.159 em 2007
Em grande parte, esses investimentos foram aplicados
no fabricante de espumas de poliuretano Selena e na empresa
exportadora de produtos químicos CIECH.
É importante mencionar a presença do Centro de Negócios
da Agência APEX em Varsóvia.

4. Acordos bilaterais
Além dos acordos assinados no nível da UE com o Brasil
ou países do Mercosul, a Polônia assinou os seguintes acordos
bilaterais com o Brasil (acordos selecionados, segundo o Ministério
dos Negócios Estrangeiros):

3. Acordo sobre transportes marítimos entre o governo da
República Popular da Polônia e o governo da República Federativa
do Brasil.
Assinado em: 26-11-1976
Entrou em vigor em: 21-07-1977
4. Acordo sobre cooperação cultural entre o governo da
República de Polônia e o governo da República Federativa do
Brasil.
Assinado em: 29-07-1991
Entrou em vigor em: 14-08-1992
5. Acordo entre o governo da República da Polônia e o
governo da República Federativa do Brasil sobre cooperação
científica e tecnológica.
Assinado em: 05-09-1996
Entrou em vigor em: 12-01-1998
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Contas a
receber
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6. Acordo entre o governo da República da Polônia e o
governo da República Federativa do Brasil sobre isenção mútua
de vistos.
Assinado em: 14-07-1999
Entrou em vigor em: 23-04-2000
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7. Acordo de cooperação entre a Agência Polonesa de
Informação e Investimentos 	
Estrangeiros e a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, 	 APEX.

Como Exportar
Polônia

1. Sistema tarifário
Território aduaneiro
Por ser membro da União Europeia, a Polônia acata as
normas da sua união alfandegária. Isso significa que o comércio
de bens entre a Polônia e outros países da UE não está sujeito
a direitos aduaneiros ou quaisquer outros pagamentos e que a
Pauta Aduaneira Comum é aplicada a bens comercializados com
países que não fazem parte da UE. Portanto, a Polônia não tem
uma fronteira aduaneira com países vizinhos que são membros
da União Europeia: Alemanha, República Tcheca, Eslováquia
e Lituânia e todas as demais fronteiras são fronteiras da UE
também. Os produtos de terceiros entram no mercado da UE por
pontos de controle fronteiriços com a Ucrânia, Belarus e Rússia e
por pontos de controle em aeroportos e portos.
Regulamentações comerciais
O comércio com terceiros países é normatizado por
regulamentações aduaneiras da União Europeia e de alfândegas
locais.
A união alfandegária entre países membros e nãomembros da União Europeia é regida por instrumentos comuns
de política comercial, usados no âmbito da estrutura estabelecida
pela comunidade internacional (OMC).  
Os acordos comerciais com parceiros não-membros da
União Europeia observam o disposto no tratado que a estabeleceu,
segundo o qual a política comercial comum baseia-se em princípios
unificados relacionados aos seguintes elementos:
- direitos aduaneiros;
- acordos comerciais e aduaneiros;
- medidas de liberalização do acesso ao mercado da EU;
- política de exportação;
- medidas de defesa do comércio, principalmente contra
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dumping e subsídios.
Com base nesses elementos, diferentes medidas estão
sendo tomadas para regular o comércio com terceiros países,
principalmente medidas tarifárias: a pauta aduaneira comum,
isenções de taxas alfandegárias e outros instrumentos preferenciais
que influenciam o nível de aplicação de taxas alfandegárias.
Medidas não-tarifárias que não influenciam diretamente os níveis
de direitos alfandegários constituem outro grupo, o das medidas
de defesa.
Além de uma tarifa aduaneira que reflete taxas
convencionais de direitos, as medidas tarifárias incluem cotas e
tetos tarifários e a suspensão parcial ou total de direitos.
As medidas não-tarifárias usadas pela UE são as
seguintes:
-   Vigilância de importações ou exportações;
-   Cotas quantitativas;
-   Proibições de Importações ou exportações;
As medidas de defesa do comércio compreendem medidas
antidumping e antissubsídios e salvaguardas (SFG) contra
aumentos agudos, imprevistas e repentinos de importações.
Medidas Tarifárias
A tarifa aduaneira da UE
A tarifa aduaneira da UE baseia-se na classificação de bens
definida de acordo com a nomenclatura de tarifas e estatísticas,
chamada Nomenclatura Combinada (NV), estabelecida com
base no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação
de Mercadorias (SH). O texto completo da nomenclatura
combinada de tarifas, com as alterações que entraram em vigor
em 01/01/2010, pode ser encontrado no seguinte endereço, na
Internet:
h t t p : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=OJ:L:2009:287:FULL:EN:PDF .
A pauta aduaneira comum compreende faixas de
direitos aduaneiros de dois tipos: taxas de direitos autônomos,
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Os valores aduaneiros são determinados com base nas
regulamentações da OMC. De um modo geral, condições CIF são
aplicadas para se determinar valores importados.
TARIC e ISZTAR
O Comitê Europeu estabeleceu a Tarifa Integrada das
Comunidades Europeias (TARIC), baseada na Nomenclatura
Combinada. A TARIC é um banco de dados de tarifas e leis da
Comunidade. Ele é um sistema computadorizado que inclui,
em códigos tarifários, dados aduaneiros sobre o comércio com
terceiros países, tais como preferências, suspensões tarifárias,
faixas de direitos aduaneiros antidumping, preços de referência e
mínimos, além de proibições e limitações impostas a exportações
e importações.
A TARIC é atualizada diariamente no seguinte site:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_
en.htm.
Há um banco de dados polonês específico chamado
ISZTAR, onde dados da Comunidade extraídos da TARIC são
representados e acrescidos de dados poloneses (imposto sobre
valor agregado e imposto sobre consumo) e de algumas medidas
não-tarifárias não integradas à TARIC.
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http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_EN
O Sistema Generalizado de Preferências da UE para taxas
aduaneiras.
O atual Sistema Generalizado de Preferências (SGP UE)
foi adotado com base na regulação no. 732/2008, emitida pelo
Conselho, em 22 de julho de 2008, e deve ser aplicado de janeiro
de 2009 até o fim de 2011.
SGP
O objetivo do Sistema Generalizado de Preferências
(SGP UE) é conceder preferências aduaneiras a países em
desenvolvimento e países menos desenvolvidos. As preferências
concedidas no âmbito do SGP são de caráter unilateral.
O esquema do SGP compreende três níveis de liberalização
de taxas aduaneiras:
• regime geral (aplicado a países em desenvolvimento);
e dois níveis de caráter especial:
• regime especial de incentivos (conhecido como SGP+);
• regime especial para países menos desenvolvidos
(PMD).
O Brasil é beneficiário do sistema SGP, pelo acordo geral.
O esquema do SGP contempla também:
- suspensão completa do direito, quando a taxa é muito
baixa;
- exclusão do sistema de preferência tarifária e/ou
suspensão temporária de regimes preferenciais;
- possibilidade de aplicação da cláusula de salvaguarda
especial, resultando na reintrodução da Pauta Aduaneira Comum
para artigos têxteis e produtos agrícolas, devido à vulnerabilidade
do setor na UE;
- monitoramento
das
importações
de
produtos
particularmente sensíveis, como calçados, açúcar, arroz, bananas
e atum, para mercados da Comunidade (artigo 26 da reg.
732/2008).
Além disso, o Anexo II da regulação do Sistema
Generalizado de Preferências inclui uma lista de produtos divididos
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estabelecidos unilateralmente pela União Europeia; e taxas de
direitos convencionais, estabelecidos com base em acordos
multilaterais (convenções). Na prática, prevalecem taxas de
direitos convencionais aplicadas a importações de terceiros
países, membros da OMC, e de países que gozem de tratamento
de nação mais favorecida.
Há três maneiras de se calcular as taxas de direitos
aduaneiros:
- direitos ad valorem, baseados no valor dos bens, contados
como um percentual do valor da mercadoria em questão;
- direitos específicos, baseados no peso, número de peças,
quantidade ou percentual de um ingrediente;
- direitos combinados, formados pela soma de direitos ad
valorem e direitos específicos.
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entre sensíveis e não-sensíveis. Essa divisão se aplica a países
em desenvolvimento. Os beneficiários do SGP+ e PMD têm, com
algumas exceções, acesso a mercados da Comunidade, isentos
de taxas aduaneiras para seus produtos.
O regime geral do SGP prevê o seguinte:
1.
O princípio aplicável a produtos não-sensíveis
(assinalados com NS) é o da suspensão completa dos direitos da
Pauta Aduaneira Comum, aplicáveis a esses produtos, exceto a
componentes agrícolas.
2.
Para os produtos listados no Anexo II da
regulação do SGP como sensíveis (S), os direitos ad valorem
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis a esses produtos são
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Essa redução é de 20%
para artigos têxteis e de vestuário.
3.
Direitos específicos, que não sejam os direitos
mínimos e máximos aplicados a produtos sensíveis, serão
reduzidos em até 30%.
4.
Quando direitos da Pauta Aduaneira Comum
aplicados a produtos sensíveis incluírem direitos ad valorem e
direitos específicos, os específicos não serão reduzidos.
5.
Quando direitos reduzidos em conformidade com
os parágrafos 2 e 3 especificarem um direito máximo, esse direito
máximo não será reduzido. Quando esses direitos especificarem
um direito mínimo, esse direito mínimo não será aplicado.
6.
Quando a taxa do direito para uma declaração
individual após a redução for baixa, significando que a taxa do
direito ad valorem é de 1% ou menos e a taxa do direito específico
é de € 2 ou menos, por soma individual em euro, o direito será
suspenso integralmente.
7.
A taxa final do direito preferencial calculado será
arredondada para baixo para a primeira casa decimal.
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As preferências tarifárias serão eliminadas, para produtos
oriundos de um país beneficiário do SGP, quando o valor médio
das importações da Comunidade desse país for superior a 15%
do valor das importações da Comunidade dos mesmos produtos
de todos os países e territórios beneficiários (para cada produto
das seções XI(a) e XI(b), o limiar será de 12,5 %.).  No caso do
Brasil, isso é válido para as seguintes seções:
S-IV Alimentos preparados; bebidas, bebidas alcoólicas e
vinagre; fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados;
S-IX Madeira e suas obras; carvão vegetal; cortiça e suas
obras; manufaturados de palha ou outros materiais pregueados;
cestaria e outros materiais trançados.
Para se beneficiar de preferências na estrutura do Sistema
Generalizado de Preferências, o importador deve apresentar o
certificado de origem de bens importados. No caso do SGP, ele é
chamado de Formulário A.
Outros encargos
Outros impostos aplicados a importações são o imposto
sobre o valor agregado (circulação de mercadorias) e o imposto
sobre consumo.
O cálculo do imposto sobre o valor agregado para
importações de produtos primários baseia-se no valor do direito
aduaneiro, nas taxas alfandegárias e no imposto sobre consumo,
se aplicável. Se os custos de comissão, empacotamento,
transporte e seguro que já foram pagos ou serão pagos até o
destino seguinte não tiverem sido integrados antes, eles serão
incluídos no valor do imposto sobre o valor agregado aplicado.
A regulação do imposto sobre o valor agregado permite
que alguns produtos e serviços sejam isentos do imposto, como,
por exemplo, produtos primários sujeitos a processamento
interno em sistema de suspensão ou produtos primários sujeitos
a um procedimento temporário de importação com isenção de
direitos.
A taxa básica do imposto sobre o valor agregado é de
22%. A lei do imposto sobre bens e serviços reduziu as taxas do
imposto sobre o valor agregado: 7%, 3% e 0%. A última taxa
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Imposto sobre Consumo
Imposto adicional aplicado a algumas mercadorias e
também a mercadorias importadas. Os produtos sujeitos ao
imposto sobre consumo se dividem em bens harmonizados,
sujeitos às regulamentações comuns da UE (produtos energéticos,
combustíveis, energia elétrica, bebidas alcoólicas e derivados do
tabaco), e bens não harmonizados, sujeitos a regulamentações
fiscais locais (por exemplo, carros de passeio, cosméticos ou
peles de animais).
2. Regulamentações de importação
Regulação geral
As principais regulamentações polonesas aplicadas a
importações baseiam-se naquelas existentes na UE. A política
comercial da UE usou diferentes instrumentos (medidas
tarifárias e não-tarifárias, salvaguardas) que influenciam o
nível mais alto (produtos industriais) ou mais baixo (produtos
agrícolas e alimentícios) de liberalismo nas importações. Elas são
acompanhadas das regulamentações aplicadas pela Comunidade
à segurança de produtos, por exemplo, e de regulamentações
locais, principalmente regulamentações de controle de produtos
alimentícios.
Outras medidas tarifárias (que não sejam tarifas
aduaneiras)
Cotas tarifárias regulam a quantidade de uma determinada
mercadoria que pode ser importada com direitos preferenciais
durante o período de validade de uma cota. Direitos básicos são
cobrados sobre as quantidades que excedem as cotas.    
Os tetos tarifários são a cota tarifária que permite que
a superação da quantidade prevista em uma cota não elimine
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automaticamente a possibilidade da importação de um produto
com direitos preferenciais.
A suspensão parcial ou total de direitos só é estabelecida
por razões importantes, relacionadas à economia da UE como um
todo. Trata-se de uma medida tarifária temporária, que não limita
a quantidade ou a qualidade de bens importados.
Medidas não-tarifárias aplicadas a importações
A vigilância é uma forma de monitoramento da circulação
de bens. Dois tipos de vigilância são adotados na UE:
- Vigilância a posteriori – a circulação é registrada por
aduanas e não exige nenhuma permissão.
- Vigilância a priori – a importação é controlada pelas
permissões que o importador é obrigado a obter.
Cotas quantitativas – limitam importações à UE a uma
determinada quantidade. A circulação de bens acima da cota é
proibida.
Todas as cotas são administradas por licenciamento
(obrigação de obter uma licença).
Proibições a exportações e importações – raramente
usadas pela União Europeia. A introdução de proibições é, na
maioria dos casos, determinada pela execução de resoluções da
ONU. Elas também podem ser impostas para proteger a vida de
seres humanos e animais, bens culturais, etc.
Medidas de defesa do comércio
Instrumentos que protegem o mercado da UE de efeitos
indesejáveis de importações e são usados de acordo com
procedimentos estritamente definidos:
Medidas antidumping (AD), direitos antidumping, preços
mínimos ou compromissos de preços;
Medidas anti-subsídios (AS), medidas compensatórias e
compromissos de preços;
Salvaguardas (SFG) contra aumentos imprevistos, agudos
e repentinos de importações. Assumem a forma de pagamentos
adicionais de direitos e da imposição de limitações à quantidade.
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tem um uso muito limitado para importações – principalmente
para navios e alguns tipos de aviões.
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Em outubro de 2009, a UE aplicou direitos antidumping
a alguns tipos de folhas de alumínio brasileiras e aceitou
compromissos de preços, por parte do produtor brasileiro, ao
mesmo tempo.   
Outras medidas
Para proteger a vida e a saúde e por outras razões nãoeconômicas, aplicam-se restrições ao comércio, principalmente
a importações dos seguintes grupos de produtos: artigos
farmacêuticos e químicos, armas e munições, plantas e animais
protegidos.
Grupos de produtos
Produtos industriais
Não são exigidas licenças para a importação de produtos
industriais com cotas tarifárias. As cotas são administradas em
pontos de controle aduaneiros, por ordem de chegada.
São exigidas licenças para produtos sujeitos a cotas
quantitativas. No entanto, medidas que restringem a quantidade
de produtos industriais importados raramente são usadas. Elas
são aplicadas, principalmente, a importações de artigos têxteis e
de aço. Permissões são necessárias para importar aço de todos
os países, e cotas quantitativas são aplicadas a importações de
aço de diversos países da antiga União Soviética. Instrumentos
semelhantes são aplicados a importações de roupas e artigos
têxteis, mas apenas para os oriundos de poucos países específicos.
As licenças são emitidas pelo Ministério da Economia.
Produtos agrícolas e alimentícios estão sujeitos à Política
Agrícola Comum, regulada por disposições da Comunidade,
bem como os produtos não incluídos no Anexo I do Tratado da
Comunidade Europeia. A importação de mercadorias desse tipo
é regida por diferentes medidas de política comercial: medidas
tarifárias e não tarifárias e salvaguardas.  
Na União Europeia, a maioria dos mercados tem suas
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normas específicas para o comércio internacional. Os mercados
estão categorizados da seguinte maneira:
- Leite e derivados do leite;
- Cereais;
- Açúcar;
- Carne bovina e de vitela;
- Carne de cordeiro;
- Aves, ovos e albuminas;
- Óleos e gorduras;
- Arroz;
- Frutas e legumes frescos;
- Bananas;
- Frutas e legumes processados;
- Vinhas;
- Linho e do cânhamo;
- Álcool etílico de origem agrícola;
- Sementes;
- Manufaturados não incluídos no anexo.
As licenças de importação (AGRIM) são um outro
instrumento aplicado e se dividem em obrigatórias e as
relacionadas a importações em regime de cotas tarifárias.  
Licenças de importação obrigatórias são adotadas para
monitorar o número de produtos agroalimentares que entram em
mercados da UE. É necessário apresentar essa licença para ter
livre acesso ao mercado, mas ela não define a taxa de direitos
aduaneiros a serem pagos. Ela se aplica, por exemplo, ao mercado
dos vinhos.
Os códigos da NC de produtos que exigem licença de
importação estão listados no anexo III da Regulação da Comissão
n°1291/2000.
As licenças de importação em regime de cotas tarifárias
garantem ao empresário a possibilidade de importar uma
determinada quantidade de mercadorias, dentro da sua cota.
Trata-se, portanto, de um instrumento de administração de
cotas. A importação de mercadorias em regime de tarifa ou
cota preferencial exige a apresentação da licença, a despeito da
quantidade de bens importados.
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No caso da importação de alguns produtos químicos, além
da tarifa regular e medidas não-tarifárias, são aplicadas também
obrigações previstas no sistema europeu REACH, de registro
de substâncias químicas, avaliação de documentação técnica
e substâncias, e autorização para a produção e circulação de
substâncias.
A importação de produtos farmacêuticos exige licença e,
para terem autorização de acesso ao mercado europeu, produtos
de saúde devem satisfazer critérios científicos objetivos,
relacionados à sua qualidade, segurança e eficiência.
Regulamentações adicionais são aplicadas às importações
de diamantes, armas e munições.
Importações postais
A Polônia aplica regulamentações especiais próprias a
serviços postais, prestados pela empresa nacional de correios, a
Poczta Polska.
As agências de correio executam o desembaraço
alfandegário para encomendas com a documentação aduaneira
e comercial exigida.
Quando a encomenda inclui mercadorias às quais não são
aplicados direitos ou impostos, elas são liberadas para circulação
pelas autoridades alfandegárias.
Em outros casos, inicia-se o procedimento regular de
declaração alfandegária, mediante a apresentação de um
documento especial para circulação postal.
Quando o valor total de bens a serem comercializados
ultrapassa o equivalente a 1.000 euros e/ou a sua entrega for
em série, as mercadorias ficam sujeitas a medidas de proibições
ou restrições e uma declaração deve ser apresentada em um
documento SAD.
Todas as mercadorias enviadas de terceiros países pelo
correio, com valor superior a 22 euros, e todos os bens comprados
para serem entregues pelo correio (por exemplo, de lojas virtuais)
estão sujeitos ao imposto sobre o valor agregado.
Todas as encomendas e mercadorias compradas pela
internet, com valor inferior a 150 euros, estão isentas de taxas
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As regulamentações que regem o uso de cotas preveem o
seguinte: os códigos da NC das mercadorias em questão, países
de origem, cronogramas para a apresentação dos documentos,
requisitos para empresários, medidas de segurança (pagamentos
de segurança, precauções) ou a forma de uso dos bens
importados.
As cotas para o setor agroalimentar estão sendo distribuídas
de acordo com os seguintes métodos:
- Um método baseado na ordem cronológica da
apresentação (ordem de chegada) de solicitações;
- Um método de distribuição proporcional às quantidades
solicitadas quando as solicitações foram apresentadas (usando o
“método do exame simultâneo”);
- Um método baseado em se levar em consideração
padrões tradicionais de comércio (usando o “método tradicional/
nova chegada”).
As solicitações de licenças de importação para produtos
agroalimentares devem ser apresentadas à Agência do Mercado
Agrícola (Agencja Rynku Rolnego).
A UE pode usar a cláusula de salvaguarda especial (SSG)
para proteger o mercado contra uma queda excessiva nos preços
globais ou excedentes de importações. A cláusula permite a
introdução de pagamentos de direitos adicionais.
O mercado das frutas e legumes oferece um bom exemplo
do uso de diversos instrumentos de política comercial. Além dos
instrumentos mencionados acima, como cotas tarifárias, licenças
e proibições, uma ampla gama de diferentes instrumentos é
usada, como, por exemplo: preços mínimos, preços de entrada
como limitações tarifárias, requisitos de qualidade, rotulagem e
empacotamento. A adoção de medidas de defesa do comércio
(por exemplo, direitos antidumping) também é possível, como
ocorreu recentemente em um caso envolvendo morangos
congelados chineses.
Alguns países podem adotar suas próprias restrições,
como, por exemplo, a Polônia, onde a importação de milho
geneticamente modificado é proibida.
A importação de madeira exige a licença para garantir a
origem legal de madeira que entra na UE.
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aduaneiras. Isso não se aplica a bebidas alcoólicas, perfumes,
águas-de-colônia, tabaco e derivados do tabaco.
A comercialização de materiais, amostras, modelos e
espécimes geralmente é isenta de direitos aduaneiros e do imposto
sobre o valor agregado. O critério principal, nesse caso, é a sua
propaganda e destino de aquisição, e não seu valor comercial.
Regulamentações específicas
Uma mercadoria deve satisfazer determinados requisitos
para ter acesso ao mercado da Polônia e da UE como um todo.
Para produtos industriais regidos pelas diretrizes européias
mencionadas abaixo, o produtor, ou a parte que estiver
introduzindo o produto no mercado da EU, deve garantir que ele
foi projetado e fabricado em conformidade com as disposições
da diretriz aplicável. As diretrizes estabelecem apenas requisitos
gerais relacionados à segurança, saúde e proteção do meio
ambiente. Há requisitos técnicos previstos nas normas europeias
harmonizadas, cuja aplicação não é obrigatória. Mercadorias que
satisfazem os requisitos estabelecidos nas diretrizes podem ser
introduzidas no mercado de qualquer estado membro da UE.
Para algumas mercadorias, a observância das diretrizes gerais
é indicada pelo selo de conformidade CE (CE mark), que é
legalmente obrigatório.
Para obter esse selo, o fabricante deve testar o produto e
observar alguns requisitos para que ele seja então avaliado, e a
observância das diretrizes aplicáveis possa ser confirmada. Todo
o processo e o seu resultado são documentados pelo fabricante.
O conteúdo da documentação está previsto nas diretrizes. A
avaliação pode ser feita pela parte que está colocando o produto
no mercado, a menos que a lei preveja em contrário e exija
a participação do chamado órgão certificador. Com base na
avaliação de conformidade, uma declaração de conformidade é
emitida, a qual é necessária para que o produto possa ter o selo
de conformidade CE.
Na prática, os compradores geralmente preferem que
a declaração de conformidade seja emitida pelos órgãos
certificadores e exigem a declaração de conformidade com as
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normas, quando esta não é necessária como medida adicional de
precaução.
As diretrizes indicam os produtos que devem ter o selo de
conformidade CE:
1 - Equipamentos elétricos de baixa tensão (LVD);
2 - Recipientes sob pressão simples (SPV);
3 - Brinquedos;
4 - Produtos para construção;
5 - Compatibilidade eletromagnética (EMC);
6 - Máquinas; 	
7 - Equipamentos de proteção pessoal (PPE);
8 - Instrumentos de pesagem não automáticos;
9 - Dispositivos médicos implantáveis ativos;
10 - Aparelhos a gás (GAD);
11 - Eficiência energética de caldeiras (BED);
12 - Explosivos para usos civis;
13 - Dispositivos médicos;
14 - Equipamentos para uso em atmosferas explosivas
(ATEX);
15 - Embarcações recreativas (barcos);
16 - Elevadores;
17 - Eficiência energética de geladeira e freezers
elétricos;
18 - Equipamentos a pressão (PED);
19
Equipamentos
terminais
de
rádio
e
telecomunicações;
20 - Dispositivos de diagnóstico médico in vitro;
21 - Instalações de cabos suspensos de teleféricos para
pessoas;
22 - Emissão de ruídos por equipamentos para uso a céu
aberto;
23 - Requisitos de eficiência energética para chaves de
partida de lâmpadas fluorescentes.
Outros procedimentos e requisitos
Além das regulamentações da Comunidade para declarações
de conformidade e a emissão do selo de conformidade CE, o
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sinal “B”, de segurança da Polônia, pode ser usado. Ele não é
obrigatório, mas alguns destinatários o apreciam.
No setor da construção civil, o chamado selo de construção,
que permite a circulação de produtos não-regidos pelas normas
europeias harmonizadas, é usado.
Fornecedores que colocam alguns grupos de produtos no
mercado da UE (por exemplo, dispositivos elétricos, baterias,
acumuladores) estão sujeitos a obrigações de reciclagem.
Alguns produtos que têm contato com alimentos e água
potável devem ser aprovados pelo Instituto Nacional de Higiene
(Państwowy Zakład Higieny) para poderem entrar no mercado
polonês.
Há um procedimento que deve ser observado para que
produtos agrícolas e alimentícios possam circular no mercado, o
qual varia de acordo com o grupo de produtos em questão.
Plantas e seus derivados oriundos de terceiros países estão
sujeitos à inspeção fitossanitária e só podem entrar no território
da Polônia se:
- Não contiverem organismos nocivos de notificação
compulsória;
- Satisfizerem requisitos fitossanitários especiais;
- Tiverem passado por procedimentos de controle
fitossanitário em seus países de origem ou nos países dos quais
foram importados e apresentarem a documentação necessária,
como, por exemplo, um certificado fitossanitário;
- Os importadores desses produtos estiverem catalogados
em um registro especial.

Além disso, produtos agrícolas e alimentícios de importação,
cuja lista é publicada pelo Ministério da Agricultura, estão sujeitos
a um procedimento obrigatório de controle de qualidade comercial
como uma condição para que possam ser comercializados.
Alguns desses produtos só podem ser originários de
instalações que tenham permissão para exportar para a UE. A
lista de empresas brasileiras que podem exportar determinados
produtos agrícolas e alimentícios para a Comunidade, bem
como outras informações sobre requisitos aplicados pela união
aduaneira nessa área, pode ser encontrada no endereço http://
ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/
index_pt.htm
Como exemplo, as importações de carne de aves estão
sujeitas aos seguintes procedimentos:
- Inspeção documentada de aves, certificado de saúde;
- O produto deve ser originário de instalações licenciadas
e inspecionadas;
- As embalagens devem observar o disposto nas
regulamentações da EU;
- As condições de transporte devem observar as disposições
da Comunidade;
- Os estabelecimentos que fornecem aves a matadouros
com licença de exportação da União Europeia devem permanecer
sob vigilância veterinária, amostras de forragem e água devem
passar por inspeções laboratoriais e, duas semanas antes do
abate, uma inspeção bacteriológica deve ser realizada para se
verificar se as aves estão livres de salmonela.

Esse controle é possível em 16 pontos de controle
fronteiriços.
Regulamentações semelhantes, embora ainda mais
detalhadas, são aplicadas a animais e produtos animais, para os
quais uma inspeção veterinária é exigida em pontos de controle
fronteiriços específicos.
Uma outra forma de controle é a inspeção sanitária
fronteiriça de produtos alimentícios e de materiais e produtos
que terão contato com alimentos. Se o efeito for positivo, um
certificado de qualidade de saúde é emitido.

Os produtos só podem ser importados pelos sujeitos
portadores da respectiva licença.
Acondicionamento e rotulagem
Via de regra, os requisitos para rotulagem e
acondicionamento de produtos baseiam-se na legislação europeia.
Eles são diversificados e dependem dos grupos de produtos em
questão e, além disso, muitas leis na Polônia regulam o setor.
De um modo geral, o produto, pacote, etiqueta ou instrução
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deve apresentar:
- O nome e o endereço da empresa (produtor, distribuidor,
importador);
- O nome do produto;
- Outros selos e informações exigidos por outras
regulamentações.
As informações sobre o nome do produto ou serviço,
proposta, termos e condições da garantia, precauções e outras
informações para consumidores (inclusive peças publicitárias)
devem ser apresentadas em polonês.
Por exemplo, as embalagens de produtos alimentícios para
usuários finais devem (com exceções) apresentar as seguintes
informações:
- Nome dos produtos alimentícios, que deve informar aos
consumidores o tipo do produto em questão e permitir que eles o
distingam de outros produtos similares;
- Os ingredientes que compõem o produto;
- Data de validade mínima ou data limite para consumo;
- Instruções para a preparação ou uso do produto, se a
falta dessas informações puder ocasionar algum uso indevido;
- Dados identificando o produtor ou as partes que estão
colocando o produto no mercado (e também o país de origem ou
de processamento, se a falta dessas informações puder confundir
o consumidor);
- Quantidade líquida de itens individuais e/ou número de
peças contidas nos produtos alimentícios;
- Selo da classe comercial;
- Condições de armazenagem;
- Selo do ciclo de produção do produto alimentício;
- Selo de classe comercial, se exigido por outras
regulamentações;
- Informações sobre o valor nutricional do produto;
- Informações sobre a forma do produto ou dos processos
tecnológicos usados na sua preparação (por exemplo, defumado,
condensado).
Essas informações nunca podem enganar o consumidor
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quanto às características do produto ou atribuir qualidades ou
alguma atividade que o produto não tenha, principalmente no
que se refere à prevenção ou tratamento de doenças.
Produtos agroalimentares pré-empacotados devem conter
rótulos legíveis, compreensíveis e visíveis. Os rótulos devem ser
irremovíveis.
A propriedade intelectual é regulada em duas áreas
principais: direitos autorais (literatura, ciência, música, ciência
da informação, etc.) e direitos de propriedade industrial.
Nessas duas áreas, a maioria dos tratados e convenções
internacionais é observada na Polônia.
A propriedade industrial é protegida, por exemplo, pelas
seguintes medidas:
- Patentes de invenção (por um período máximo de 20
anos)
- Registro de modelos de utilidade (por um período máximo
de 10 anos)
- Registro de desenhos industriais (por um período máximo
de 25 anos)
- Registro de marcas (por períodos renováveis de 10
anos)
As patentes e os registros são instrumentos de segurança
que entram em vigor, condicionalmente, a partir da data de
apresentação do respectivo pedido.
Essas medidas de segurança devem ser tomadas por meio
de escritórios de advogados especializados em patentes (agentes
da propriedade industrial), que recebem uma procuração para
cuidar de todos os trâmites junto ao Registro de Patentes (e
podem também solicitar registros internacionais). Uma lista
desses escritórios pode ser encontrada no seguinte site: www.
rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?gora=5.
Legislação cambial
Operações de câmbio internacionais e nacionais e
atividades de empresas na área da compra e vendas de moeda
e da corretagem cambial são reguladas pela Lei Cambial, de 27
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- Venda dentro do país, por parte de não-residentes de
terceiros países, ou de determinadas organizações, de títulos de
dívidas com prazo de vencimento inferior a um ano e dívidas ativas
ou outros direitos executados por pagamentos, com exceção dos
comprados no país;
- Venda, por parte de residentes em terceiros países, de
determinados direitos, dívidas ativas e títulos;
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pode honrar sua obrigação na moeda polonesa, mas não é obrigado
a fazer isso (exceto para outras obrigações legais). A taxa de
câmbio é determinada de acordo com a taxa média anunciada
pelo Banco Nacional da Polônia para a data de vencimento de
uma obrigação e, no caso de um pagamento atrasado, pode ser
a taxa de câmbio válida para o dia do pagamento.
Os bancos que operam na Polônia precisam satisfazer
alguns padrões para transferências financeiras eletrônicas e a
operação de instrumentos de garantia de pagamento (por exemplo,
cartas de crédito). Além das cartas de crédito, conversões de
cheques ou títulos em dinheiro ou garantias bancárias, às vezes
adiantamentos totais de pagamentos são usados como formas de
pagamento com requisitos formais menos rígidos.
3. Documentos e procedimentos formais
Cargas

- Abertura (com exceções), por parte de residentes, de
contas bancárias em bancos sediados em terceiros países.
Outras regulamentações estatais importantes preveem o
seguinte:
- Residentes e não-residentes devem declarar importações
ou exportações de ouro ou platina de câmbio, por escrito, aos
órgãos aduaneiros ou aos órgãos da polícia de fronteira, a
despeito da quantidade, locais e moeda estrangeira envolvidos,
se o valor total for superior ao equivalente a € 10.000.
- Residentes e não-residentes devem usar bancos
internacionais para transferências internacionais de numerário
e pagamentos locais relacionados a movimentos cambiais de
somas superiores a € 15.000.
- Residentes envolvidos em movimentos cambiais são
obrigados a fornecer ao Banco Nacional da Polônia os dados
necessários para a elaboração do balanço de pagamentos e da
posição de investimentos internacionais.
Em 2009, a Polônia cancelou uma lei que exigia que
obrigações fossem pagas na moeda local. Atualmente, se o objeto
da obrigação for uma soma em moeda estrangeira, um devedor

Documentos que devem ser apresentados por um
exportador:
1. Fatura, detalhando o seguinte: um vendedor, um
comprador, um tipo e quantidade de mercadoria, um valor
unitário e total, uma moeda de transação e termos e condições
de entrega (de acordo com os INCOMTERMS 2000).
2. Listas de mercadorias definindo o número e tipo dos
pacotes contidos no frete, com peso líquido e bruto.
3. Conhecimento (de acordo com o meio de transporte aéreo, marítimo, etc.), que é exigido para documentar remessas
diretas, sempre que taxas de direitos preferenciais são aplicadas.
O conhecimento deve ser emitido pela empresa transportadora,
ou expedidor que está enviando o frete.
4. Certificado de origem (€ 1 ou Formulário “A”, dependendo
dos acordos bilaterais envolvidos). Ele é emitido durante a
inspeção aduaneira no país exportador, ou após a expedição da
carga (o chamado “procedimento retrospectivo”). O certificado
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de julho de 2002. Segundo essa lei, operações de câmbio são
permitidas, mas podem ser reguladas e/ou restritas.
Restrições podem ser aplicadas, por exemplo, nos seguintes
casos:
- Exportação, envio, ou transferência de moeda por parte
de residentes a terceiros países, para iniciar ou ampliar uma
atividade empresarial nesses países;
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5. Outras documentações, certificados e permissões
exigidos por regulamentações específicas.
   
Liberação aduaneira
Mercadorias importadas para o território aduaneiro da
UE (inclusive para a Polônia) devem ser imediatamente trazidas
para:
a. O escritório da aduana (ou local indicado por órgãos
aduaneiros); ou para
b. A zona livre ou armazém livre.
No escritório da aduana, as mercadorias são apresentadas
aos órgãos competentes para a designação de um procedimento
aduaneiro. Os procedimentos aduaneiros simplificados envolvem
45 dias, para mercadorias transportadas por navios, e 20 dias,
para as demais. Até que o procedimento seja concluído, as
mercadorias ficam temporariamente armazenadas no armazém
da aduana, ou outro local autorizado pelos órgãos aduaneiros.
Os procedimentos aduaneiros envolvem:
- Liberação para livre circulação;
- Trânsito;
- Armazenagem na aduana;
- Processamento interno;
- Processamento externo;
- Admissão temporária;
- Processamento sob controle aduaneiro;
- Exportação.
A liberação para livre circulação consiste em conferir a
um produto que não é da Comunidade o status de produto da
Comunidade. A liberação é o efeito da aplicação de medidas de
política comercial e satisfaz requisitos formais para exportação,
com o pagamento das taxas legais devidas.
As declarações de bens devem ser apresentadas em
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formulários SAD (Single Administrative Document - Documento
Administrativo Único).
Os seguintes documentos devem ser anexados às
declarações de bens, ao se solicitar uma autorização de
comercialização:
- Fatura, como a base para a declaração do valor da
mercadoria;
- Especificação das mercadorias, se não contida na
fatura, licença ou outros documentos necessários para importar
determinadas mercadorias;
- Documentos que permitam a definição do valor base
para a aplicação dos impostos devidos, se a fatura ou outros
documentos não contiverem essas informações;
- Se necessário para classificar os bens, documentos
definindo as matérias-primas e ingredientes químicos usados nos
produtos (até 100%), emitidos por um produtor ou um terceiro
laboratório, bem como informações exigidas pelas especificações
das unidades relevantes da tarifa aduaneira;
- Documentos exigidos para a aplicação do mecanismo de
tarifas preferenciais;
- Outros documentos exigidos por regulamentações
específicas, se for o caso, como, por exemplo:
a. Certificado de satisfação de requisitos de saúde por
parte de produtos alimentícios, emitido pela Vigilância Sanitária
nacional;
b. Protocolo de controle de qualidade de mercado de
produtos agroalimentares;
c. Confirmação da compra de selos do imposto sobre
consumo para bebidas alcoólicas, com números de série de selos
de garantia particulares, confirmação de pagamento da taxa de
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só é necessário quando taxas de direitos preferenciais são
aplicadas.
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direito de exportação aplicável, etc.
A fatura anexada à declaração de bens deve incluir,
particularmente:
1. O nome e o endereço do vendedor;
2. O nome e o endereço do comprador;
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b) Produtos da Comunidade que, por força de leis
específicas, podem estar sujeitos a medidas normalmente usadas
para a exportação de mercadorias do mesmo tipo enquanto
estiverem armazenadas na aduana. Em casos excepcionais,
outras mercadorias também são permitidas.
Uma licença é necessária para se usar o procedimento da
armazenagem na aduana.

3. Número;
Procedimento de processamento interno

5. O tipo e número das mercadorias, em moeda
estrangeira conversível, moeda polonesa ou moeda estrangeira
não-conversível;
6. termos e condições de entrega;
7. outras informações, se exigidas por regulamentações
específicas;
Formulários e informações estão disponíveis no site da
Aduana:
http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=2&dzial=565
&wysw=2

4. Regimes especiais

O procedimento de processamento interno permite que
bens que não são da Comunidade entrem na zona aduaneira da
Comunidade, para serem usados em uma ou mais operações
de processamento (Art. 4,16.III do Código Aduaneiro da
Comunidade; Art. 114 do CCC).
O procedimento de processamento interno pode ser
aplicado em dois sistemas básicos: sistema de suspensão e
sistema de drawback.
No sistema de suspensão, os bens são isentos de direitos
de exportação e de medidas de política comercial (Art. 111.1.a
do CCC).
No sistema de drawback, a entrada dos bens no mercado
é autorizada com pagamento de direitos aduaneiros e aplicação
de medidas de política comercial. Os pagamentos podem ser
devolvidos ou cancelados, com a condição de que o bem sairá da
zona aduaneira da Comunidade na forma de produtos derivados
de operações de processamento – produtos compensatórios (Art.
114.1.b do CCC).

Armazenagem na aduana
Procedimento de processamento externo
Mercadorias sob o procedimento da armazenagem na
aduana podem ter tratamentos comuns, para garantir a sua
manutenção, a melhora da sua aparência, a melhora da sua
qualidade de mercado ou a sua preparação para revenda ou
distribuição. Isso se aplica a:
a) Produtos de fora da Comunidade, não sujeitos a direitos
aduaneiros ou medidas de política comercial;

O procedimento de processamento externo é aplicado
a produtos da Comunidade e permite que eles saiam
temporariamente da zona aduaneira da Comunidade para serem
usados em operações de processamento, e para autorizar o
acesso ao mercado de produtos compensatórios obtidos dessa
maneira. Com a autorização de entrada no mercado, produtos

ACESSO AO MERCADO

4. Local e data de emissão;
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compensatórios podem ser parcial ou totalmente isentos de
direitos aduaneiros (Art. 145.1 do CCM).
As operações de processamento são as seguintes:
- Trabalhos com bens, incluindo sua construção ou
montagem, ou seu encaixe a outros bens;
- Processamento de bens;
- Conserto de bens, incluindo sua restauração e colocação
em ordem.
Procedimento
aduaneiro

de

processamento

sob

controle

O procedimento de processamento sob controle aduaneiro
permite o uso de bens de fora da Comunidade em seu território
aduaneiro, em operações que mudam sua natureza ou estado,
sem a imposição de direitos aduaneiros ou de medidas de política
comercial, e permite que os produtos resultantes dessas operações
sejam liberados para livre circulação, mediante o pagamento
do imposto sobre importações aplicável. Esses produtos são
chamados produtos processados (Art. 130 do CCC). Só depois
desse processo são aplicadas medidas de política comercial.
O procedimento de processamento sob controle aduaneiro
é aplicado quando:
- Os efeitos do processamento na fabricação dos produtos
o qualificam para uma taxa mais baixa de direitos aduaneiros do
que bens importados; ou
- Bens importados são processados para garantir sua
observância de requisitos técnicos, que devem ser satisfeitos
para que sua circulação na zona aduaneira da Comunidade seja
autorizada.
Admissões temporárias
A admissão temporária permite o uso temporário de
produtos de fora da Comunidade na sua zona aduaneira,
sob a condição de que sejam reexportados sem a introdução
de mudanças importantes. Outra condição para a admissão
temporária é a de que o transporte dos produtos tenha seu ponto
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de partida ou destino fora da zona de comércio da Comunidade.
O uso do procedimento da admissão temporária exige
autorização de um órgão aduaneiro.
O procedimento da admissão temporária pode ser usado
com isenção parcial ou total de direitos aduaneiros.
O tempo máximo do procedimento é de 2 anos.
Trânsito: o procedimento padrão de trânsito pode ser
adotado mediante a apresentação do formulário SAD.
O procedimento de exportação permite que bens da
Comunidade saiam da sua zona aduaneira.
As zonas livres e os armazéns livres são áreas especiais
separadas, ou estabelecimentos no território aduaneiro da
Comunidade, nos quais:
a) Bens de fora da Comunidade são tratados como se não
estivessem na sua zona aduaneira, no que se refere à aplicação
de direitos aduaneiros e medidas de política comercial, desde que
não tenham sido liberados para o mercado e não estejam sujeitos
a nenhum outro procedimento aduaneiro;
b) Bens especificados se beneficiam de procedimentos
normalmente usados em operações de exportação.
Nessas áreas, podem ser desenvolvidas atividades de
fabricação (obras com os produtos e seu processamento), de
serviços e comerciais. Elas também são usadas para armazenar
mercadorias em trânsito.
Um procedimento especial de outro tipo é o dos armazéns
fiscais. São locais nos quais bens sujeitos a tributação sobre
consumo podem ser produzidos, processados, mantidos,
recebidos ou despachados em regime de suspensão dessa
tributação. Atualmente, há cerca de 50 armazéns desse tipo na
Polônia, que são inteiramente administrados pelos fabricantes de
produtos sujeitos ao imposto sobre consumo.
OBSERVAÇÃO
IMPORTANTE:
Atualizações
suplementações dos dados apresentados neste capítulo:

e
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Divisão de Informação Comercial – DIC
Ministério das Relações Exteriores
70.170-900 Brasília – DF – Brasil
Telefone: +55 (61) 3411.8932
Fax: +55 (61) 3411.8954
Site na Internet: http://www.btn.gov.br
E-mail: dic@itamaraty.gov.br

Informações aduaneiras da União Europeia:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_pt.htm
Site do banco de dados Taric:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_pt.htm
Site do banco de dados ISZTAR (Taric + regulamentações polonesas)
http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_EN
Regulamentações aduaneiras da UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_pt.htm
Regulamentações de comércio exterior da UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/index_pt.htm
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Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-MDIC
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 918
70053-900 Brasília – DF - Brasil
Telefone: +55 (61) 2109.7563
Site na Internet: http://www.mdic.gov.br
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VI – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
1. Canais de distribuição
Na Polônia, o setor do comércio foi o que evoluiu mais
rapidamente, no processo das mudanças ocorridas no sistema
político do país na década de 90. Em poucos anos, esse setor
mudou drasticamente – de uma situação de dominação do setor
público, para um contexto de participação ativa do setor privado.
O comércio varejista interno, que era o setor mais resistente ao
comércio exterior, experimentou as mudanças mais profundas.
Atualmente, 87,5% de todas as empresas comerciais
pertencem ao setor privado e 99,6% delas são lojas de varejo.
O Estado ainda tem participação em alguns antigos centros
de comércio exterior (atualmente, eles também atuam na
distribuição de produtos no mercado interno), principalmente os
que operam com bens estratégicos, ou pelo menos importantes,
como produtos químicos ou recursos naturais.
Uma característica marcante do comércio polonês,
principalmente no setor de varejo, é a sua fragmentação. O
chamado comércio tradicional, baseado em muitas pequenas
lojas, ainda representa uma característica do mercado polonês,
diferentemente do que ocorre em outros países europeus. Isso
ainda ocorre, a despeito da entrada vigorosa de cadeias de
distribuição estrangeiras no mercado polonês, na década de 90, e
a despeito do desenvolvimento de redes polonesas equivalentes.
Estrutura geral
Atacado
Considerando a grande quantidade de atores presentes
no mercado de varejo, o comércio de atacado é bastante
desenvolvido na Polônia. Noventa e sete por cento de sua renda
são gerados pelo setor privado. Em 2008, ela somou cerca de
PLN 795,5 bilhões. Aproximadamente 6.000 empresas estão
presentes nesse mercado, metade do número observado há

Sumário

alguns anos. Isso ocorreu em decorrência da estruturação e
concentração desse tipo de comércio. O comércio de atacado na
Polônia pode ser dividido em alguns canais. O mais importante
é o do tipo tradicional, onde atacadistas vendem uma grande
variedade de produtos (por exemplo, gêneros alimentícios)
principalmente a pequenas unidades de varejo em uma escala
relativamente grande. Outros atacadistas são especializados em
determinados produtos (por exemplo, calçados) ou clientes (por
exemplo, lojas de conveniência), ou ainda em determinadas áreas
de logística (alimentos congelados). Os atacadistas integrados –
que atendem suas próprias redes de varejo –  também devem ser
mencionados. Em decorrência de um processo de concentração
em cada um desses grupos (além do último), pode-se observar
uma óbvia polarização, com uma definição clara de líderes. Uma
forma frequente de concentração é a da plataforma comum
de compras, comercialização ou logística, ou de acordos desse
tipo. O comércio de atacado, representado principalmente por
pequenas e médias empresas, ainda constitui a maior parte do
mercado, mas está se tornando mais organizado.
Uma característica interessante do mercado de atacado
polonês é o fato de uma grande parte das compras de
abastecimento (cerca de 22%) vir de outros atacadistas. Os
bens restantes são fornecidos por produtores internos e 25% por
importações diretas.
Nos últimos anos, a margem de comércio no setor do
atacado tem se situado em um nível mediano, em cerca de
15,5%.
Varejo
Segundo o Escritório Central de Estatísticas, as vendas
no varejo somaram PLN 564,7 bilhões em 2008. Essa receita foi
gerada por mais de 380.000 lojas e 111.000 pontos de venda,
em diferentes mercados.
Noventa e três por cento das lojas de varejo têm áreas
menores que 100m² (e a maioria destas tem áreas inferiores
a 50m²). As lojas com áreas de vendas maiores que 1.000m²
constituem menos de 0,7% do número geral de lojas, mas
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respondem por 23% de todas as áreas de vendas no varejo.
Alimentos e bebidas não-alcoólicas geram quase 26% das
vendas, enquanto bebidas alcoólicas e derivados do tabaco geram
8,5%. O maior volume de vendas no varejo (43%) é gerado por
bens de consumo não representados pelos itens anteriores. Um
valor considerável (mais de 19%) é gerado por bens que não
sejam de consumo.
O comércio varejista na Polônia também apresenta
características específicas de compra – 53% dos bens vendidos nas
lojas vêm diretamente do produtor e 10,5% são de importações
diretas. Trinta e cinco por cento dos bens são comprados de
atacadistas.
Nos últimos anos, as margens de comércio das vendas no
varejo oscilaram em torno de 25%.
O mercado de varejo de alimentos oferece um exemplo
do caráter específico da Polônia. 50% do mercado é atendido
por modernas cadeias de comércio. A despeito de seus novos
investimentos e do prognóstico de que essa forma de comércio
se desenvolverá, em detrimento das pequenas lojas tradicionais,
as respectivas proporções têm sido as mesmas, há anos.
Megalojas e supermercados encontraram o seu lugar na cadeia
de distribuição, mas ainda enfrentam a barreira dos hábitos do
consumidor polonês.
Canais recomendados
Bens de consumo
A introdução de bens no mercado polonês e a opção por
uma forma adequada de distribuição dependem do tipo de bens
envolvidos e de seu propósito.
Bens de consumo de massa, com uma margem baixa (por
exemplo, alimentos) podem ser distribuídos da forma tradicional
ou moderna. Uma condição importante é a de se planejar uma
logística adequada – por um lado, ela deve ser compatível com os
requisitos das cadeias de mercado e, por outro, precisa ser capaz
de atender centenas de pequenas lojas.
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Levando em consideração a distância entre os dois países,
as importações diretas não parecem ser uma opção. É necessário
encontrar um importador local que garanta o volume mínimo
de encomendas e, ao mesmo tempo, disponha de mecanismos
adequados de logística e comercialização. Não precisa ser um
importador ou atacadista. Pode ser também uma empresa
complementar, não concorrente, que satisfaça os requisitos
mencionados acima.
Em decorrência do grande interesse no mercado polonês
e da sua “atomização”, os exportadores precisam estabelecer
mecanismos de cooperação com grandes empresas importadoras.
Como há apenas poucas dessas empresas, elas podem ditar os
termos e têm se tornado seletivas em sua escolha de contratantes
estrangeiros, além de prestarem muita atenção em propostas que
apóiam as vendas. Os custos para entrar nos canais modernos de
distribuição estão subindo e, cada vez mais, os importadores só se
mostram dispostos a cooperar quando as empresas exportadoras
se dispõem a arcar com uma parte desses custos.
Alguns bens que são competitivos em função do seu
preço ou do produto em si podem ser vendidos diretamente para
algumas redes de varejo. Nesse caso, a ajuda de uma empresa
polonesa, que administraria todos os contatos com os clientes ou,
pelo menos, cuidaria das formalidades impostas a importações,
parece necessária.
Também é possível abrir uma rede própria de lojas. O
franchising, por exemplo, é bastante popular na Polônia. No
entanto, para usufruir dos benefícios desse sistema de uma
maneira eficaz e controlada, é necessário ser proprietário de pelo
menos uma flagship shop (loja líder da marca).
Antes de escolher um sistema de distribuição, é essencial
verificar como a distribuição para o produto em questão está
organizada, para que a sua entrada no mercado seja a mais eficaz
possível. Os principais canais de distribuição de eletrodomésticos,
por exemplo, são os canais de venda modernos para lojas
tradicionais de produtos de alta qualidade – cadeias de alimentos
especiais (premium food) e de roupas íntimas.
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Matérias-primas e bens de capital
Para essa categoria de bens, muitos tipos de esquemas de
distribuição são possíveis. Alguns bens podem ser distribuídos
por atacadistas e cadeias de distribuição especializados. Isso
acontece, por exemplo, com os materiais de construção, peças
automotivas e produtos químicos para o setor agrícola. Esses
esquemas não excluem vendas pelo canal B2B (de empresa para
empresa). Nesse caso, o importador mais útil terá uma boa base
logística a oferecer e um departamento comercial maior.
No caso de máquinas e aparelhos, um representante ou
importador especializado é essencial. Geralmente, são empresas
ou pessoas de alta escolaridade com amplas relações profissionais,
que lhes permitem ser muito eficazes. No entanto, elas também
necessitam de apoio de ações de marketing, treinamento e outras
ferramentas, ao introduzirem um determinado tipo de mercadoria
no mercado.
No caso de grandes aparelhos ou instalações, é possível
e, ás vezes, até necessário, estabelecer um contato direto com o
cliente em potencial.
Compras governamentais
Na Polônia, as compras públicas são reguladas pelo
disposto na Lei das Compras Públicas de 29 de janeiro de 2004 e
pela legislação europeia.
As compras públicas devem ser obrigatoriamente
publicadas no Boletim de Aquisições Públicas, disponível no
portal do Escritório das Aquisições Públicas www.uzp.gov.pl/en
e, se ultrapassarem um determinado valor, devem também ser
informadas ao Serviço de Publicações da União Européia, para
serem publicadas no Diário Oficial da União Europeia.
Podem apresentar proposta para um contrato, os
operadores econômicos que:
1) Tiverem autorização para desempenhar atividades
ou ações específicas, se tais autorizações forem exigidas pela
legislação;
2) Tiverem os conhecimentos e a experiência necessários
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e pessoal capaz de cumprir o contrato; ou um acordo por escrito
com outras entidades capazes de cumprir o contrato.
3) Tenham uma situação financeira e econômica que
garanta o cumprimento do contrato;
4) Não estejam sujeitos a exclusão do procedimento de
outorga do contrato.
Os procedimentos envolvidos na outorga de contratos
públicos são os seguintes:
Licitação pública - após um edital para um contrato público
ser emitido, todos os operadores econômicos interessados podem
apresentar suas propostas.
Licitação restrita - operadores econômicos apresentam
solicitações para participar do procedimento de outorga, e
propostas podem ser apresentadas pelos operadores econômicos
convidados a apresentá-las.
Procedimento negociado com publicação – após um edital
para um contrato público ser emitido, a entidade outorgante
convida operadores econômicos que podem participar do
procedimento de outorga do contrato para apresentar propostas
iniciais, sem preços, e negociar termos e, posteriormente, os
convida para apresentar suas propostas.
Procedimento negociado sem publicação – a entidade
outorgante negocia os termos do contrato com operadores
econômicos de sua escolha e os convida para apresentar suas
propostas.
Diálogo competitivo - após a emissão de um edital, a
entidade outorgante se envolve em um diálogo com operadores
econômicos selecionados e, posteriormente, os convida para
apresentar suas propostas.
Aquisição de uma única fonte - a entidade outorga um
contrato, após o ter negociado com apenas um operador
econômico.
Solicitação de propostas - a entidade outorgante envia
uma solicitação de propostas a operadores econômicos de sua
escolha, e os convida para apresentar propostas.
Leilão eletrônico - usando um formulário disponível em um
site na Internet, que permita o registro dos dados necessários
on-line, operadores econômicos apresentam propostas cada
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vez mais vantajosas, sucessivamente. Estas são classificadas
automaticamente.
No caso de uma licitação pública, pode ser exigido um
depósito.
Contratos com empresas de utilidade pública são um
procedimento especificamente usado para outorgar contratos
públicos, envolvendo alguns tipos de atividades principalmente
relacionadas à infraestrutura, como, por exemplo, transporte
de combustíveis e transmissão de energia, operação de redes
de transportes, abastecimento de água potável, exploração de
combustíveis, etc.
O Vocabulário Comum das Aquisições (Common
Procurement Vocabulary - CPV) é usado para definir o objeto
de uma contratação. Ele estabelece um sistema de classificação
única, que padroniza as referências usadas pelas autoridades
contratantes. Ele é baseado em códigos.
2. Promoção de vendas
Nenhum método local específico foi estabelecido para
essa atividade. Uma ampla gama de ferramentas de marketing
e métodos de relações públicas é adotada na promoção de
vendas.
Existem, obviamente, algumas restrições previstas,
principalmente, na legislação contra a concorrência desleal e em
outras regulamentações.
Essas restrições ou proibições podem ser aplicadas a:
Produtos: por exemplo, bebidas alcoólicas, derivados do
tabaco e medicamentos;
Serviços: prestados por alguns profissionais: médicos,
consultores fiscais, entre outros.
Ações de marketing: as que violam a lei ou não são
compatíveis com bons costumes são ações de concorrência
desleal – no caso da propaganda, seriam, por exemplo:
- Propagandas que violem a lei, não sejam compatíveis
com bons costumes ou contenham ofensas pessoais;
- Propagandas enganosas;
- Propagandas que mexam com as emoções do cliente:
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(inocência de crianças, medo, superstições);
- Afirmações que pareçam ser informações objetivas;
- Propagandas que invadam a privacidade, de forma
desmedida.
Propagandas comparativas são aceitáveis, até certo
ponto.
O pagamento por ações de marketing é objeto de um
acordo mútuo entre o vendedor e o importador, constituindo,
portanto, uma função da transação. No caso de bens de consumo,
um mecanismo de compartilhamento de custos é frequentemente
assumido. Trata-se de um instrumento que permite um maior
envolvimento e responsabilidade, de ambas as partes, e fortalece
sua relação.
Feiras e exposições
Na Polônia, diversas feiras são realizadas, principalmente
em Poznan, Kielce e Varsóvia. Pode-se observar que eventos
que promovem bens de consumo estão perdendo um pouco
da sua importância. Tendências gerais estão ocasionando esse
fenômeno, bem como o fato de poucos centros de feiras na Polônia
organizarem eventos semelhantes, não havendo, portanto,
nenhum líder nessa área. Juntamente com o crescimento
econômico, no entanto, observou-se que a importância das feiras
relacionadas a bens de investimento aumentou.
Os bens exibidos, os estandes e afins geralmente estão
sujeitos a liberação aduaneira. Os organizadores de feiras
cooperam com diversas empresas de transportes, especializadas
na organização logística, cuidando, por exemplo, de todas as
formalidades aduaneiras.
Meios de Publicidade
Entre todos os meios usados, a mídia televisiva é a que
produz o maior impacto sobre o consumidor. Os comerciais
veiculados na televisão alcançam números expressivos de
telespectadores e se traduzem em vendas ampliadas. Além disso,
é importante mencionar que a televisão, na Polônia, não é apenas
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um meio importante para a promoção de bens de consumo, mas
também de outros bens (por exemplo, materiais de construção)
e também de marcas e da imagem de empresas. As emissoras
mais usadas são as seguintes: A TVP1 e a TVP2, estatais, e a
Polsat e a TVN, privadas. Os canais temáticos têm um impacto
consideravelmente menor.
As estações de rádio têm uma influência menor. Elas
permitem, no entanto, que ouvintes com perfis específicos
sejam alcançados. Eles podem ser alcançados por meio diversas
estações da rede nacional: a estação Polskie (Programa 1 e 3),
estatal, as estações ZET, RMF FM, privadas, ou muitas centenas
de estações locais.
A imprensa também é um bom meio para a promoção
de produtos. Dependendo das características da propaganda de
um produto, eles podem ser anunciados em jornais nacionais ou
especializados. Uma grande influência em segmentos específicos
do mercado de bens de consumo é atribuída à imprensa voltada
para a mulher.
Recentemente, no entanto, a influência da imprensa tem
diminuído, em função da Internet, que está se tornando uma
mídia cada vez mais importante para o mercado da publicidade.  
Serviços de consultoria e marketing
Há uma ampla gama de empresas, que oferecem serviços
de consultoria e marketing no mercado polonês. Além de empresas
multinacionais, há empresas locais bastante importantes nesse
setor. Muitas delas são membros da Associação de Consultores
Econômicos
(Stowarzyszenie
Doradców
Gospodarczych).
Informações para contatar a Associação e as empresas mais
destacadas do setor podem ser encontradas no Anexo.

3. Práticas comerciais
Negociações e contratos de importações
Nas comunicações com contratantes poloneses, o método
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cada vez mais usado é o da Internet, envolvendo troca de emails, chamadas pela Internet e outros métodos eletrônicos de
comunicação. Para usar esses meios, é crucial que uma empresa
exportadora mantenha um site na Internet. Obviamente, para
alguns produtos, formas de comunicação em papel ainda são
usadas, como, por exemplo, catálogos, desenhos técnico em
propostas técnicas de grande porte ou no caso da oferta de muitos
bens. Ofícios e contratos, entre outros, devem ser enviados pelo
correio tradicional, com opção de entrega expressa, ou carta
registrada, com aviso de entrega.
As respostas serão mais rápidas se a proposta for
apresentada em polonês. Em muitas empresas, a comunicação
livre em inglês é possível e esse é o principal idioma estrangeiro
usado em transações comerciais na Polônia. Outros idiomas,
como, por exemplo, o alemão, o russo ou o francês, são bem
menos conhecidos e raramente usados em comunicações. É
importante, no entanto, encontrar um bom tradutor, já que os
contratos geralmente são assinados em polonês e, às vezes, nos
idiomas de ambos os parceiros, com a versão em polonês sendo
a de referência.
No contrato, não é obrigatório que os valores sejam
definidos na moeda polonesa (PLN). As empresas polonesas, no
entanto, frequentemente exigem propostas em PLN, como uma
medida de proteção contra possíveis mudanças no valor de outras
moedas. Em negociações de câmbio na UE, os preços geralmente
baseiam-se no regime EXW (ex-works). Somente depois,
dependendo do parceiro que apresentar a melhor proposta de
transporte, se decide que parte cuidará desse aspecto. Em alguns
casos, como, por exemplo, quando há uma diferença de poder
entre as partes, condições baseadas no termo DDU podem ser
aplicadas.
Em importações de terceiros países, condições baseadas
no regime EXW também são aplicadas, mas isso só ocorre
raramente. Quanto maior a distância entre os países, menor a
importância do regime EXW e o regime FOB o substitui.
Quando uma importação de um país muito distante está
envolvida, uma opção entre FOB e CIF não costuma ser declarada
ou sistematizada. A opção pelo regime CIF, no entanto, é
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Designação de um agente
A profissão de agente ainda não está bem desenvolvida na
Polônia. Esse método de representação é adotado, principalmente,
para produtos de investimento caros. A modalidade mais comum
é a do importador-distribuidor, ou seja, aquela na qual uma
empresa compra e revende os produtos.
As cláusulas contratuais que vinculam um exportador a um
parceiro polonês são definidas pelas partes. Não é incomum que
uma firma represente um exportador em um mercado polonês na
qualidade de agente e, quando recebe as encomendas, comece a
importar o bem em questão ela própria.
Abertura de um escritório de representação comercial
Na Polônia, uma firma pode ter as seguintes personalidades
jurídicas:
- Cadastro no Registro de Atividades Empresariais;
- Parceria civil;
- Sociedade ilimitada;
- Sociedade em comandita;
- Sociedade controlada limitada por cotas;
- Empreendimento conjunto;
- Sociedade de responsabilidade limitada;
- Sociedade anônima por ações;
- Sucursal;
- Representação.
Recomenda-se que parceiros estrangeiros de fora da UE
constituam, inicialmente, uma sociedade de responsabilidade
limitada.
O registro de uma empresa dessa natureza não é demorado
(leva aproximadamente seis semanas) e o capital mínimo exigido
é pequeno (PLN 5.000). O procedimento, no entanto, envolve
pelo menos uma visita à Polônia, para assinar os documentos
necessários, em cartório. Uma sociedade de responsabilidade
limitada é estabelecida em quatro etapas:
- Criação de um acordo de parceria em cartório;
- Pagamento integral do capital de estabelecimento;
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aplicada de qualquer maneira, para o estabelecimento de direitos
aduaneiros e impostos incidentes.
Os pagamentos contratuais são principalmente financiados
pelas próprias empresas com seus recursos ou, raramente,
por financiamentos externos. É por isso que, no início de uma
cooperação, as encomendas podem ser pequenas.  Por essa razão,
prolongar o prazo de pagamentos garantidos por instrumentos
bancários ou por um seguro de exportação, pode ser muito
importante. Devido ao seu baixo capital de giro e à sua relutância
em recorrer a fontes externas (custos), as empresas polonesas
analisam preços com muito cuidado.
Para um parceiro polonês, além do produto e seu preço,
benefícios como apoio a atividades de marketing ou treinamento
são importantes.
As empresas polonesas gostam de discutir todos os
parâmetros de uma oferta, tanto em seus aspectos técnicos
como financeiros. Portanto, é improvável que um acordo seja
estabelecido na primeira reunião.
O processo decisório pode ser mais longo, se a empresa
for uma instituição de grande porte, principalmente se for uma
empresa estatal.
Portanto, é crucial ter uma pessoa ou firma na Polônia para
representar o exportador nos estágios da negociação e preparar
tudo que for necessário antes da última rodada de negociação.
Principalmente para uma empresa que deseja participar de
licitações públicas, a cooperação com um parceiro polonês é
fortemente recomendada, pelo menos para cuidar de questões
legais.
Nas exportações para a Polônia de quaisquer bens, esperase que os parceiros exijam exclusividade no mercado nacional.
É uma prática comum dar mais espaço para os parceiros se
envolverem na venda do produto.
Independentemente de condições puramente econômicas,
a relação entre a qualidade e a confiança influencia fortemente
possíveis esquemas de cooperação na Polônia.
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Inspeção de fretes
A inspeção de fretes na Polônia é feita de acordo com
normas internacionais e pode ser realizada por diversas
entidades nacionais e internacionais. Para que ambas as partes
sintam-se à vontade, é recomendável solicitar essa inspeção de
uma organização que não tenha sua sede em qualquer um dos
países dos contratantes. Além do controle de fretes contratado,
outras inspeções no país de destino não devem ser esquecidas,
como, por exemplo, inspeções para fins de liberação aduaneira,
inspeções veterinárias, de qualidade e outras, dependendo do
produto.
Financiamento de importações
Não há modalidades específicas de financiamento de
importações na Polônia. Os bancos oferecem empréstimos,
instrumentos de garantia ou segurança, em transações contra
oscilações em moedas.
Em um nível de investimento mais alto, um STF (Structured
Trade Finance - financiamento estruturado ao comércio) pode ser
obtido. Trata-se de um modelo de financiamento de empresas
em países em desenvolvimento, que envolve um empréstimo de
longo prazo – geralmente concedido por um grupo de bancos
– baseado em garantias e/ou subsídios concedidos:
- Pela Agência de Crédito para Exportação (Agencji
Kredytów Eksportowych) - “ECA” (ou seja, COFACE, USExim);
- Por Organismos Internacionais (por exemplo, pela IFC
- Corporação Financeira Internacional);
- Por Agências Bilaterais (por exemplo, pelo IIC/BID,
FAM);
- Por Seguradoras.
Esses instrumentos permitem o financiamento de
importações de ativos fixos e despesas de capital.
Partindo da premissa de que investimentos externos são
importações de capital, a Polônia oferece uma ampla gama
de incentivos fiscais a importações ou outros mecanismos de
investimento, como, por exemplo, Áreas Econômicas Especiais.
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- Estabelecimento de instâncias de parceria;
- Registro na Junta Comercial.
O estabelecimento de um escritório, o processo de
recrutamento de pessoal e a contabilidade podem ser delegados
a diversas empresas externas.
Em ambos os casos, ou seja, no caso de se optar por
um distribuidor/representante ou de se abrir um escritório de
comércio, é aconselhável recorrer aos conhecimentos dos
parceiros, sejam eles consultores institucionais ou firmas de
consultoria privadas.
Seguros de frete
A parte que assume o risco de transportar o produto deve
ser a mais interessada em ter uma apólice de seguro de carga.
Para descrever, claramente, os termos e condições do seguro,
convenções internacionais são aplicadas. Na Polônia, os termos
do seguro internacional de carga da CCI (Câmara de Comércio
Internacional, ICC, na sigla em inglês) são comumente aceitos e
envolvem desde as Cláusulas de Seguro de Cargas C (ICC C, mais
restritas) às Cláusulas A (ICC A, mais amplas).
Para alguns tipos de cargas ou métodos de transporte,
cláusulas especiais são aplicadas:
- Cláusulas aplicáveis a carnes congeladas (Institute Frozen
Meat Clauses A i C) – para carnes congeladas;
- Cláusulas da Federação do Comércio de Madeira (Institute
Timber Trade Federation Clauses) – para madeiras;
- Cláusula de Substituição (Institute Replacement Clause)
- para máquinas;
- Cláusulas para Cargas Aéreas (Institute Cargo Clauses
- Air) - para cargas aéreas (exceto correio aéreo).
No ato da assinatura de um contrato de seguro, uma apólice
de seguro de carga é recebida e é importante que a seguradora
seja bem conhecida por liquidantes no país destinatário.
Pequenas empresas de transportes devem ter uma apólice
de seguro de casco, para o meio de transporte usado.
Para alguns tipos de produtos, um seguro de
responsabilidade civil pelo produto pode ser razoável, ou seja,
um seguro contra prejuízos sofridos na introdução de um produto
no mercado.
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O princípio da liberdade geral dos acordos vigora e as
partes podem escolher um método e local para solucionar
controvérsias, definindo-os em seus acordos, ou submetendo as
controvérsias às normas gerais do direito. Controvérsias podem
ser solucionadas de duas formas possíveis – pela justiça comum
ou por arbitragem.
O sistema jurídico da Polônia é independente e têm duas
instâncias. Pode-se apelar contra um veredicto de segunda
instância na forma de uma petição de anulação ou de uma petição
contra um veredicto ilegal.
Controvérsias econômicas entre partes contratantes são
solucionadas nas divisões econômicas dos tribunais da justiça
comum. As competências de mérito e territoriais dos tribunais
envolvidos estão descritas em disposições adicionais do Código
de Processo Civil.
Algumas questões relacionadas, por exemplo, à
administração pública (tributação) são da competência de
tribunais administrativos.
Há também instituições especiais dedicadas às seguintes
questões:
- Procurador Geral do Tesouro, substituindo o Tesouro ou
algum outro órgão estatal, em processos estritamente definidos
e também em tribunais de arbitragem.
- Câmara Nacional de Apelação – uma instituição de
arbitragem que processa recursos contra veredictos em licitações
públicas
Além dos tribunais da justiça comum, as partes podem
submeter seu caso a tribunais de arbitragem. Esse método é muito
mais fácil e rápido. Há cerca de vinte tribunais de arbitragem
institucionais no país (os maiores dos quais na Câmara Nacional
de Economia e na associação de empregadores PKPP Lewiatan).
Uma arbitragem internacional também pode ser solicitada junto a
organizações como a Câmara de Comércio Internacional (CCI).
Na prática, no entanto, um importador polonês geralmente
procura solucionar suas controvérsias em uma divisão econômica
da justiça comum da sua área de registro.
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Acesso ao mercado e uso do sistema tarifário em vigor
As principais regulamentações relativas ao acesso ao
mercado polonês baseiam-se nas regulamentações da UE, que
envolvem diversos instrumentos (tarifários e não-tarifários,
salvaguardas), os quais oferecem um grau maior (produtos
industriais) ou menor (produtos agrícolas e alimentícios) de
liberdade comercial.
Além disso, as regulamentações da UE para a segurança
de produtos e as regulamentações nacionais para a inspeção ou
tributação (imposto sobre consumo) de produtos alimentícios
precisam ser consideradas.
O intercâmbio comercial com o Brasil é regulado por um
sistema de preferências tarifárias (SGP), de base geral.
Informações atualizadas sobre as regulamentações
aplicadas a esse sistema tarifário podem ser encontradas nos
seguintes sites:
- Divisão de Informação Comercial (DIC) do Ministério das
Relações Exteriores: http://www.btn.gov.br
- Departamento de Operações de Comércio Exterior
(DECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC: http://www.mdic.gov.br
- Notícias da UE sobre regulação do comércio:
http://europa.eu/legislation_summaries/external_
trade/index_pt.htm
- Site do banco de dados Taric na Internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_
pt.htm
- Site do banco de dados ISZTAR na INternet (Taric +
regulamentações polonesas):  
http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_EN
Envio de amostras e materiais publicitários para

Sumário

importadores locais
Materiais publicitários, padrões, modelos e amostras são,
de um modo geral, isentos de direitos aduaneiros e do imposto
sobre o valor agregado. O principal critério para a isenção é que
esses materiais sejam trazidos para o país para fins publicitários
e posterior aquisição, sem um valor comercial.
Fretes:
documentação,
transporte,
seguro
inspeção
  
• Documentos que um exportador precisa apresentar:

e

1. Fatura descrevendo o vendedor, o comprador, o tipo e
quantidade dos produtos, com seu valor nominal e geral, moeda
usada na transação, condições de frete (segundo os INCOTERMs
2000);
2. Uma lista de mercadorias, descrevendo a quantidade e
tipo do acondicionamento usado, outros documentos, certificados
e licenças exigidos em decorrência de outras regulamentações;
3. Conhecimento (AWB, B/L, CMR – dependendo do tipo de
transporte usado). É necessário documentar o transporte direto,
se o produto gozar de preferências aduaneiras. Ele é emitido na
data de expedição, pelo remetente ou despachante;
4. Certificado de origem (Formulário A). Emitido no
momento da liberação aduaneira, no país de origem, após
a expedição, ou depois (procedimento retrospectivo). Esse
certificado só é necessário se os bens gozarem de direitos
aduaneiros preferenciais;
5. Outros documentos, certificados e licenças necessários,
de acordo com outras regulamentações;
6. Não há conexões aéreas ou marítimas diretas entre
a Polônia e o Brasil. No entanto, há empresas internacionais
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7. As condições de seguro para cargas envolvidas em
atividades de comércio internacional na Polônia baseiam-se nas
disposições da CCI.
• Recomenda-se que a inspeção das cargas seja feita por
uma empresa que tenha representações em ambos os países,
mas cuja sede não se situe em nenhum deles.
Canais de distribuição
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durante as feiras, mas não necessariamente. Atualmente, as
feiras realizadas na Polônia envolvendo produtos de investimento
estão se desenvolvendo mais intensamente do que as feiras de
bens de consumo.
• As atividades de marketing na Polônia são reguladas pela
legislação contra a concorrência desleal e podem estar sujeitas a
restrições para alguns produtos e serviços e devido à natureza de
algumas dessas atividades.
Serviços prestados por empresas de consultoria de
marketing

• A introdução de produtos no mercado polonês e a opção
por um método de distribuição mais adequado dependem do tipo
do produto e de seu uso. Além disso, é importante providenciar
uma logística adequada, levando em consideração a estrutura
específica do comércio na Polônia: 50% tradicional e 50%
moderno. A opção adequada por um canal de distribuição e a
identificação de parceiros (importadores, agentes) são atividades
que podem ser delegadas a uma empresa de consultoria.

Empresas de consultoria oferecem uma ampla gama de
instrumentos que facilitam a entrada no mercado polonês. Elas
podem oferecer informações sobre direitos aduaneiros e análises
do mercado e de seu potencial, identificar canais de distribuição
adequados ou ajudar a estabelecer um escritório comercial e a
recrutar os funcionários necessários para o seu funcionamento.

• Nos próximos anos, além de sua demanda tradicional por
bens de consumo, a Polônia apresentará uma demanda crescente
por infraestrutura de transportes, técnica e ambiental, uma vez
que, até 2013, seus investimentos nessa área serão financiados
pela União Europeia.

A comunicação em polonês é muito apreciada em contatos
empresariais. A maioria das empresas, no entanto, consegue
comunicar-se em um idioma estrangeiro. O uso do idioma inglês
é mais comum e o do português é extremamente raro.
Negociações raramente são finalizadas em uma primeira
reunião. Os importadores poloneses, de recursos limitados,
prestam muita atenção nos preços. No entanto, a apresentação
de aspectos técnicos e de mecanismos que possam facilitar a
venda de produtos, pode também ser muito útil em processos de
negociação.
Correspondências com documentos oficiais, como, por
exemplo, uma versão original de um contrato, devem ser enviadas
por carta registrada, com aviso de entrega.
Em outros casos, a comunicação pela Internet pode ser
usada, bem como o fax (cada vez menos comum).

Promoção geral de produtos e participação em feiras
e exposições locais
• Considerando as enormes distâncias entre os dois
países, a participação em feiras e exposições deve ser um
componente de uma estratégia de exportação. Simplesmente vir
a feiras pode não gerar os resultados esperados, se não forem
desenvolvidas atividades anteriores que resultem na necessidade
de participar delas. Marcar reuniões com parceiros selecionados
com antecedência é muito importante e elas podem ser realizadas

Práticas empresariais locais
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62

Como Exportar

Designação de agentes comerciais
A profissão de agente não é bem desenvolvida na Polônia.
Esse tipo de representação geralmente só é usado para produtos
de investimento caros. O meio de agenciamento mais comum é
do importador-distribuidor, ou seja, de uma empresa que compra
e revende o produto.
O conteúdo de um acordo para reger a relação entre um
exportador e um parceiro polonês depende da vontade de ambas
as partes.
A criação de um escritório comercial, por exemplo, na
forma de uma sociedade de responsabilidade limitada, exige um
capital relativamente baixo e as formalidades necessárias podem
consumir pouco mais de um mês. Serviços de contabilidade e
jurídicos e de recrutamento de pessoal são atividades que podem
ser delegadas a empresas externas.
Práticas habitualmente adotadas em relação a
queixas, controvérsias e arbitragens comerciais
Uma regra geral de livre acordo vigora e as partes
podem escolher livremente um método e local para a solução
de controvérsias, definindo-os em seu contrato ou recorrendo às
normas da justiça comum. Controvérsias podem ser solucionadas
de duas maneiras – por meio da justiça comum ou de um processo
de arbitragem.
Os importadores poloneses tendem a optar pela divisão
econômica de um tribunal da justiça comum mais próximo da
área da sua sede registrada.
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levar em conta fatores econômicos, baseiam suas decisões na
relação pessoal e na confiança mútua;
2. Parceiros poloneses são sensíveis ao respeito pelo seu
país, seu idioma e por eles próprios;
3. É importante trazer cartões pessoais para uma reunião
e vestir-se de uma maneira respeitosa para com o potencial
parceiro;
4. A pontualidade é cada vez mais apreciada, mas não
constitui a maior vantagem dos poloneses;
5. Parceiros, principalmente de gerações mais velhas,
preferem ser convidados para jantar, em vez de almoçar. Um
convite para jantar é visto como uma oportunidade de desenvolver
relações menos formais;
6. Os poloneses preferem contatos verbais.   Por essa
razão, atas de reunião raramente são mantidas;
7. A criatividade e a capacidade de se adaptar e de se
partir para ações concretas são qualidades apreciadas;
8. Na Polônia, negócios não são “realizados”, e sim
“tratados”, sugerindo um envolvimento pessoal na atividade.
3. Recomendações
1. É bom trazer um tradutor para a reunião;
2. Contar com uma empresa de consultoria pode ser muito
útil;
3. Um bom advogado com conhecimentos atualizados
sobre a legislação polonesa, que muda constantemente, é um
recurso valioso em negociações e atividades posteriores.
Empresários brasileiros podem ser oficialmente assistidos
na Polônia pelas seguintes entidades

Viagens a negócios e costumes de negociação
1. Viagens a negócios não devem ser realizadas nos
meses de férias do verão (julho a agosto) e no período do Natal
(fim de dezembro).
2. Costumes
1. Os poloneses apreciam o contato pessoal e, além de

Embaixada da República Federativa do Brasil em Varsóvia
Departamento Comercial
ul. Bajońska 15,
03-963 Varsóvia - Polônia
Tel (+48)  22 617 4800
Fax (+48) 22 617 8689
e-mail: varsecom@brasil.org.pl
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Apex Polônia Sp. z o.o.
Centro de Negócios
Rondo ONZ 1
00-124  Varsóvia – Polônia
Tel.: (+ 48 ) 22  354-8487
Fax: (+48) 22 354-8488
cn.varsovia@apexbrasil.com.br   
www.apexbrasil.com.br/cn/   

Câmara Econômica Polônia-Brasil
ul. Trębacka 4
00-074 Varsóvia, Polônia
tel: (+48) 22 862 44 71
fax: (+48) 22 862 45 92
e-mail: kontakt@izbapol-braz.com
www.izbapol-braz.coml
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Aberta de segunda a sexta-feira
Expediente: 9:00-16:00 horas.
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I – ENDEREÇOS
1. Agências Oficiais
1.1 Na Polônia:
Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie
(Embaixada do Brasil em Varsóvia)
ul. Bajońska 15,
03-963 Varsóvia,
Polska
Tel (4822) 617 4800
Fax (4822) 617 8689
e-mail: brasil@brasil.org.pl
www.brasil.org.pl
Expediente: 9:00 - 16:00
Dział Handlowy (Setor Comercial):
e-mail: varsecom@brasil.org.pl
De segunda a sexta-feira: 9:00- 16:00
Dział Konsularny (Setor Consular)
ul. Bajońska 15
03-963 Varsóvia
Tel. (+48) 22 617 32 60
Fax. (+48) 22 617 86 89
e-mail: konsulat@brasil.org.pl
De segunda a sexta-feira: 9:30-12:30.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministério dos
Negócios Estrangeiros)
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Varsóvia
Telefone (+48 ) 22 5238073
fax (+48) 22 5238074
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dwr.sekretariat@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki (Ministério da Economia)
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Varsóvia
Telefone (+48) 22 693 50 00
mg@mg.gov.pl
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Środowiska (Ministério do Meio Ambiente)
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Varsóvia
info@mos.gov.pl
Telefone: (+48) 22 57-92-400
Fax: (+48) 22 57-92-224
www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa eu Rozwoju Wsi
(Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)
ul. Wspólna 30;
00-930 Varsóvia
Departamento da União Europeia e da
Cooperação Internacional
(+48) 22 623 24 71 lub (+48) 22 623 18 40;
fax: (+48) 22 623 17 80
kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Finansów (Ministério das Finanças)
00-916 Varsóvia
ul. Świętokrzyska 12
Telefone (+48) 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl
www.mf.gov.pl
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
(Escritório de Patentes da República da Polônia)
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Polski Komitet Normalizacyjny
(Comitê Polonês de Padronização)
skr. poczt. 411, 00-950 Varsóvia
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Varsóvia
wspinfo@pkn.pl
Telefone (+48) 22 55 67755 55
Fax: (+48) 22 55 67787
www.pkn.pl
1.2 No Brasil:
a) Missões Diplomáticas e Consulares da Polônia
Embaixada da República da Polônia no Brasil
SES - Avenida das Nações, Qd. 809 Lote 33
70.423-900 - Brasília-DF Caixa Postal 07/0263
Telefone (0-05561) 443-34-38; 242-92-73
fax (0-05561) 242-85-43
e-mail: embaixada@polonia.org.br
www: www.polonia.org.br
De segunda a sexta-feira: 10:00 - 14:00
Embaixada da República da Polônia - Departamento
de Promoção Comercial e Investimentos
Rua Zequinha de Abreu 240, Pacaembu
CEP 01250-050 São Paulo, SP - Brasil
Fone (0-05511) 3673-2776; 3673-1420; 3673-9901
fax (0-05511) 3673-0354; 3673 9901
e-mail: saopaulo@trade.gov.pl ,
conselheiro.sp@trade.gov.br
http://saopaulo.trade.gov.pl
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Consulado Geral da República da Polônia em São Paulo
Rua Monte Alegre 1791
05014-002 São Paulo, SP - Brasil
Fone (0-05511) 3672-3778; 3672-5778; 9932-1332
fax (0-05511) 3871-1921
e-mail: saopaulo@polonia.org.br
www.consuladopoloniasp.org.br
De segunda a sexta-feira: 9:00 - 13:00
Competência territorial: Alagoas, Bahia, Espírito Santo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe
Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba
Av. Agostinho Leão Júnior 234
Bairro Alto da Glória
CEP: 80.030-110
Curitiba – PR
Fone: (00 55 41) 3019 4662
Fax: (00 55 41) 3019 7909
e-mail: curitiba@polonia.org.br
http://www.kurytybakg.polemb.net
De segunda a sexta-feira: 9:00 - 12:00
Competência territorial: Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina
b) Órgãos Oficiais Brasileiros
Dados sobre o mercado, incluindo condições de acesso,
importadores locais e oportunidades comerciais: distribuição dos
“Estudos e Documentos sobre Comércio Exterior” do MRE:
Divisão de Informação Comercial - DIC
Ministério das Relações Exteriores
70.170-900 Brasília – DF – Brasil
Fone: (5561) 3411.8932
Fax: (5561) 3411.8954
E-mail: dic@itamaraty.gov.br
http://www.btn.gov.br
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Al. Niepodległości 188 / 192
00-950 Varsóvia
informacja@uprp.pl
Fone: (+48) 22 5790 220
www.uprp.pl
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Apoio a empresários brasileiros em viagens e missões à
Polônia e a missões econômicas e empresariais polonesas ao
Brasil:
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3. Câmaras de Comércio:

3.1 Na Polônia:
Divisão de Operações de Promoção Comercial - DOC
Ministério das Relações Exteriores
70.170-900 Brasília – DF – Brasil
Fone: (5561) 3411,8531
Fax: (5561) 3411,6007
E-mail: doc@itamaraty.gov.br
http://www.btn.gov.br
Dados sobre o mercado, documentação de remessas e
procedimentos formais; emissão exclusiva de certificados de
origem para o SGP:
Departamento de Operações de Comércio
Exterior – DECEX
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - MDIC
Praça Pio X, 54 – 2° andar sala 202
20.091-040 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Telefones: (5521) 3849.1213 e 3849.1211
Fax: (5521) 3849.1180
http://www.mdic.gov.br

Krajowa Izba Gospodarcza
(Câmara de Comércio Polonesa)
00-074 Varsóvia
ul. Trębacka 4
Fone (+48) 22 630 96 00
fax. (+48) 22 827 46 73
e-mail: kig@kig.pl
www.kig.pl

Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza
(Câmara de Comércio Polônia-Brasil)
ul. Trębacka 4
00-074 Varsóvia, Polônia
Fone: (+48) 22 862 44 71
fax: (+48) 22 862 45 92
e-mail: kontakt@izbapol-braz.com
www.izbapol-braz.com

2. Empresas Brasileiras na Polônia
Apex Polônia Sp. z o.o.
Centro de Negócios
Rondo ONZ 1
00-124  Varsóvia – Polônia
Tel.: (+ 48 ) 22  354-8487
Fax: (+48) 22 354-8488
cn.varsovia@apexbrasil.com.br   
www.apexbrasil.com.br/cn/   

Câmara Nacional de Comércio e Indústria Brasil-Polônia
Endereço: Av. Paulista, 2202 - 17º.andar - Cj. 173
CEP 01310-300 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3284-4096
Fax: (11) 3284-4459
e-mail: camarabrasilpolonia@ig.com.br
www.poloniatrade.org.br
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3.2 No Brasil:
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Polska Izba Handlu (Câmara de Comércio Polonesa)
ul. Grażyny 15 lok0,110
02-548 Varsóvia
Telefone/fax: +48 22440 83 23
Phone kom. 0 695 950 337
e-mail: pih@pih.org.pl
www.pih.org.pl
Polska Organizacja Handlu eu Dystrybucji
(Organização Polonesa de Comércio e Distribuição)
ul. Krzywickiego 34/205
02-078 Varsóvia
Fone +48 22 625 12 48
Fax +48 22 622 95 33
E-mail: pohid@pohid.pl
www.pohid.pl
Polska Izba Przemysłu Skórzanego
(Câmara Polonesa da Indústria do Couro)
ul. Zgierska 73
91-462 Lodz
Fone: +48 42636 12 21
fax: +48 42636 09 24
e-mail: sekretariat@pips.pl
www.pips.pl
Polska Izba Opakowań
(Câmara Polonesa do Acondicionamento)
ul. Konstancińska 11
02-942 Varsóvia
Fone: +48 22 842 20 11
fax: +48 22842 23 03
e-mail:
biuro@pio.org.pl
www.pio.org.pl
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Związek Polskie Mięso (Associação Polonesa da Carne)
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Varsóvia
Fone: +48 22 830 26 56-58
fax: +48 22 830 16 48
e-mail: info@polskie-mieso.pl
www.polskie-mieso.pl
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
(Câmara Polonesa da Indústria Química)
ul. Śniadeckich 17
00-654 Varsóvia
Fone +48 22828 75 06
fax. +48 22627 21 54
e-mail: pipc@pipc.org.pl
www.pipc.org.pl
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
(Câmara Econômica Polonesa da Indústria da Madeira)
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
Fone +48 61 822 47 52
fax +48 61 849 24 68
e-mail: pigpd@drewno.pl
www.pol-wood-chamber.drewno.pl
Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna
(Federação Polonesa dos Artigos de Vestuário e Têxteis)
ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
Fone: +48 58 620 95 01
Fax: +48 58 621 69 23
e-mail: piot.gdynia@textiles.pl
www.textiles.pl
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
ul. Oboźna 8
varsóvia 00-332
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4. Principais Entidades de Classe:
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Fone: +48 22 828 22 06
Fax: +48 22 828 22 07
E-mail: nrzhiu@kupiec.org.pl  
www.kupiec.org.pl

5. Principais bancos:
Lista de Sedes de Bancos (exceto bancos cooperativos) e
de sucursais de agências de instituições de crédito presentes na
Polônia
Nome e endereço
BANCO ABN AMRO (Polska) SA
ul. 1 Sierpnia 8A
02-134 Varsóvia
		
AIG Banco Polska SA
ul. Strzegomska 42C
53-611 Breslau
		
Alior Bank SA
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Varsóvia
		
Allianz Bank Polska SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Varsóvia
		
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
ul. Płocka 9/11B
01-231 Varsóvia
		
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Złota 59
00-120 Varsóvia

Banco Mais S.A. (SA) Oddział w. Polsce
al. Jana Pawła II 23
00-854 Varsóvia
		
Banco BPH SA
al. Pokoju 1
31-548 Cracóvia
		
Banco DnB NORD Polska SA
ul. Postępu 15C
02-676 Varsóvia
		
Banco Gospodarki Żywnościowej SA
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Varsóvia
		
Banco Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Varsóvia
		
Banco Handlowy w Warszawie SA
ul. Senatorska 16
00-923 Varsóvia
		
Banco Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Varsóvia
		
Banco Ochrony Środowiska SA
al. Jana Pawła II 12
00-950 Varsóvia
		
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA
ul. Emilii Plater 53
00-113 Varsóvia
		
Banco Pocztowy SA
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
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Banco Polska Kasa Opieki SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Varsóvia
		
Banco Rozwoju Cukrownictwa SA
ul. Mickiewicza 33
60-959 Poznan
		
Banco Zachodni WBK SA
Rynek 9/11
50-950 Breslau
		
Banque PSA Finance SA Oddział w Polsce		
pl. Bankowy 2
00-095 Varsóvia
		
BNP Paribas SA Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 1
00-078 Varsóvia
		
BNP Paribas Securities Services SA Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 1
00-078 Varsóvia
		
BRE Bank Hipoteczny SA
al. Armii Ludowej 26
00-609 Varsóvia
		
BRE Bank SA
ul. Senatorska 18
00-950 Varsóvia
		
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”
(Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce
ul. Prosta 51
00-838 Varsóvia
		

Calyon SA Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Varsóvia
		
Cetelem Bank SA
ul. Kijowska 1
03-738 Varsóvia
		
Commerzbank AG SA Oddział w Polsce
pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Varsóvia
		
Credit Suisse (Luxemburgo) S.A.
Spółka Akcyjna, Oddział w. Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Varsóvia
		
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28
00-688 Varsóvia
		
Deutsche Bank PBC SA
al. Armii Ludowej 26
00-609 Varsóvia
		
Deutsche Bank Polska SA
al. Armii Ludowej 26
00-609 Varsóvia
		
Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA
ul. Sienna 39
00-121 Varsóvia
		
DZ BANK Polska SA
pl. Piłsudskiego 3
00-078 Varsóvia
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Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
ul. Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznan
		
HSBC Bank Polska SA
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Varsóvia
		
ING Bank Hipoteczny SA
ul. Wiktorska 63
02-587 Varsóvia
		
ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
		
INVEST - BANK SA
ul. Ostrobramska 77
04-175 Varsóvia
KBL European Private Bankers S.A.
Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce
ul. Bonifraterska 17
00-203 Varsóvia
		
Kredyt Bank SA
ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Varsóvia
		
LUKAS Bank SA
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Breslau
		
Mazowiecki Bank Regionalny SA
ul. Elbląska 15/17
01-747 Varsóvia
		

ANEXOS

EFG Eurobank Ergasias S.A. SA Oddział w Polsce
ul. Mokotowska 19
00-560 Varsóvia
		
Elavon Financial Services Limited
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce		
Al. Solidarności 46
61-696 Poznan
		
Euro Bank SA
ul. Świętego Mikołaja 72
50-126 Breslau
		
FCE Bank Polska SA
ul. Taśmowa 7
02-677 Varsóvia
		
Fiat Bank Polska SA
ul. Szturmowa 2
02-678 Varsóvia
		
FORTIS BANK POLSKA SA
ul. Suwak 3
02-676 Varsóvia
		
GE Money Bank SA
ul. Elżbietanska 2
80-894 Gdansk
		
Getin Bank SA
ul. Pszczyńska 10
40-479 Katowice
		
GMAC Bank Polska SA
ul. Wołoska 5
02-675 Varsóvia
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Raiffeisen Bank Polska SA
ul. Piękna 20
00-549 Varsóvia
		
RCI Bank Polska SA
ul. Marynarska 13
02-674 Varsóvia
		
Santander Consumer Bank SA
pl. Grunwaldzki 23
50-365 Breslau
		
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SA) Oddział w Polsce
ul. Złota 59
00-120 Varsóvia
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (SA) Oddział w Polsce		
ul. Złota 59
00-120 Varsóvia
		
Societe Generale SA Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Varsóvia
		
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
ul. Iłżecka 26
02-135 Varsóvia
		
Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w Polsce
ul. Suwak 3
02-676 Varsóvia
		
Toyota Bank Polska SA
ul. Postępu 18B
02-676 Varsóvia
		

ANEXOS

Mercedes-Benz Bank Polska SA
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Varsóvia
		
Meritum Bank ICB SA
ul. Chłopska 53
80-350 Gdansk
		
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Varsóvia
		
Noble Bank SA
ul. Domaniewska 39B
02-675 Varsóvia
		
Nordea Bank Polska SA
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia
		
Nykredit Realkredit A/S SA - Oddział w Polsce
ul. Królewska 16
00-103 Varsóvia
		
Pekao Bank Hipoteczny SA
ul. Domaniewska 39A
02-672 Varsóvia
		
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ul. Puławska 15
00-975 Varsóvia
		
Rabobank Polska SA
al. Jana Pawła II 27
00-958 Varsóvia
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6. Principais feiras e exposições:
Polska Izba Przemysłu Targowego
(Câmara Polonesa do Setor das Exposições)
ul. Głogowska 26
60-734 Poznan
Fone: (48) 61/866 15 32, 869 22 45,
fax: (48) 61/866 10 53
e-mail:info@polfair.com.pl
http://www.polfair.com.pl/
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
(Poznań International Fair Ltd)
ul. Głogowska 14
60-734 Poznan
Fone: +48 61 869 2000
Fax: +48 61 869 2999
info@mtp.pl
www.mtp.pl
Eventos:
- Feira Internacional da Construção de Budma
- Exposição de Roupas, Calçados e Acessórios
Next Season
- Exposição de Roupas Íntimas e Moda Praia Body Style
- Feira de Roupas, Tecidos e Acessórios Tex-Style
- Feira Internacional de Componentes para a Produção
de Móveis de Furnica
- Feira de Decoração de Interiores Home Decor
- Polagra - Feira Internacional de Alimentos e
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Produtos para Hotéis e Restaurantes
- Polagra – Feira Internacional de Tecnologias
de Processamento de Alimentos  
- Feira Internacional de Criação de Animais FARMA
- Feira Internacional de Proteção Ambiental de Poleko
Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.
(International Fairs Poland Co., Ltd.)
ul. Makowska 95
04-307 Varsóvia
Fone: (+48) 22 529 39 00, 529 39 50
Fax: (+48) 22 529 39 76
e-mail: recepcja@mtpolska.com.pl
www.mtpolska.com.pl
WorldHotel - Feira Internacional de Equipamentos
para Hotéis
EuroLab - Feira Internacional de Tecnologias Analíticas,
de Medição e de Controle
EuroGastro - Feira Internacional de Serviços
de Alimentação
Feira de Turismo e Lazer
Feira Internacional de Vinhos e Bebidas
TT Varsóvia - Feira Internacional de Turismo
Event - Feira de Tecnologias e Serviços para Concertos,
Eventos e Congressos
Infrastruktura - Feira Internacional de Infraestrutura
Urbana e Rodoviária
TARGI KIELCE Sp. z o.o. (Kielce Trade Fairs Ltd.)
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl
Fone 41 365 12 22
fax 41 345 62 61
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Volkswagen Bank Polska SA
Rondo ONZ 1
00-124 Varsóvia
		
WestLB Bank Polska SA
ul. Domaniewska 39A
02-672 Varsóvia
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Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
(Gdańsk International Fair Co.)
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdansk
Telefone +48 58 554 92 00, fax +48 58 552 21 68
sekretariat@mtgsa.com.pl
www.mtgsa.com.pl
Eventos:
BALTPIEK. Feira de Panificação, Confeitaria e Sorvetes
Feira Internacional de Processamento de Peixes e
Derivados POLFISH
MLECZNA REWIA. Feira de Laticínios
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Cracóvia, ul. Centralna 41a
Fone: +48 12 644 59 32, 644 81 65
fax +48 12 644 61 41
Eventos:
HORECA- Feira Internacional de Equipamentos para
Hotéis e Restaurantes
GASTROFOOD- Feira de Alimentos e Bebidas para
Hotéis e Restaurantes
ENOEXPO- Feira Internacional de Vinhos de Cracóvia

Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o.
(Feira Internacional de Lodz)
ul. Wólczańska 199
90-531 Lodz, Polska
Fone +48 42 636 29 83, +48 42 636 86 78
fax. +48 42 637 29 35
info@mtl.lodz.pl
www.mtl.lodz.pl
Eventos:
- Feira de Equipamentos Fotográficos, de Filmagem e
de Vídeo FILM VIDEO FOTO

Lista de Feiras Comerciais Realizadas na Polônia: www.
targi.com/index_eng.php?idp=&id_imp=&idn=&id_org=&id_
imp=&id_hot=
Para obter informações adicionais sobre qualquer
participação oficial brasileira em feiras e exposições locais, favor
entrar em contato com:
Divisão de Feiras e Turismo (DFT)
Ministério das Relações Exteriores
Palácio do Itamaraty, Anexo I, Sala 523
70.170-900 Brasília – DF – Brasil
Fone: (5561) 3411,8960
Fax: (5561) 3411,8957
E-mail: dft@itamaraty.gov.br
http://www.btn.gov.br
  
7. Comunicações:
Jornais: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,
Gazeta Prawna, Fakt, Super Express  
Gratuitos: Echo miasta (Lodz), Metro

Dziennik

ANEXOS

Eventos:
- Exposição Internacional do Setor da Defesa MSPO
- Feira Internacional do Setor Energético ENEX
- Feira Internacional de Infraestrutura TRAFFIC-EXPO
- Feira de Gastronomia e de Tecnologias e Equipamentos
de Processamento de Alimentos GASTRO-TECH
- Exposição de Instalações, Acessórios e Construção para
o Setor dos Esportes SPORT-OBIEKT
Feira
da
Indústria
Pneumática
e
Hidráulica
PNEUMATICON
- Feira Internacional de Técnicas Agrícolas AGROTECH
- Feira Internacional de Processamento de Plástico
PLASTPOL
- Feira Internacional da Indústria Funerária NECROEXPO
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Estações de Televisão:
Estações públicas: TVP1, TVP2, TVP Info
Estações privadas: TVN, Polsat, TV4
Estações de rádio:
Polskie Radio (pública): Program 1, 2, 3
Grupo RMF: RMF Fm
Eurozet: Radio Zet
Grupo Agora: TOK Fm
Grupo Time: Rádio Eska
Rádio Maryja
A maioria das sedes dos meios de comunicação situa-se
em Varsóvia.
Agências de propaganda
Corporate Profiles Consulting
Ul. Kaniowska 43
01-529 Varsóvia
Fone: +48 22380 24 00
e-mail: info.cpc@cpc.pl
www.cpc.pl
DDB Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c
01-531 Varsóvia
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Fone +48 22 560 34 00
Fax +48 22 560 34 01
e-mail: info.ddb@ddb.pl
www.ddb.pl
PZL
Ul. Goraszewska 23A
02-910 Varsóvia
Fone +48 22 59 39 400
Fax. +48 22 59 39499
e-mail: pzl@pzl.pl
www.pzl.pl
Grey Worldwide Warszawa/G2
Ul. Jasna 24
00-054 Varsóvia
Fone: +48 22332 93 00
Fax: +48 22332 93 02
www.grey.com.pl
Group Publicis:
Publicis Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 80
00-175 Varsóvia
Fone: +48 22 319 35 50
Fax: +48 22 319 35 60
e-mail: publicis@publicis.pl
www.publicis.pl
Saatchi&Saatchi Poland
Ul. Domaniewska 42
02-672 Varsóvia
Fone: +48 22345 21 00
Fax: +48 22345 21 01
www.saatchi.pl
Leo Burnett Warszawa
Ul. Wołoska 9

ANEXOS

Revistas:
Temas sociais e políticos: Polityka, Newsweek Polska,
Wprost
Temas religiosos: Gość Niedzielny
Temas Automotivos: Auto Świat, Motor
Lazer: Życie na Gorąco, Twoje Imperium, Chwila dla
Ciebie
Revistas de TV: Tele Tydzień, To & Owo
Estilo de vida e mulheres: Pani Domu
Outros: Tygodnik Angora

75

Como Exportar
Polônia

02-583 Varsóvia
Fone: +48 22448 98 00
Fax: +48 22448 98 01
www.leoburnett.pl

Fone: +48 22845 09 82
Fax: +48 22845 38 92
e-mail: brain@brain.com.pl
www.brain.com.pl

Gruppa 66 Ogilvy Interactive Sp. z o.o.
Ul. Angorska 13a
03-913 Varsóvia
Fone: +48 22616 30 70
Fax: +48 22672 62 44
www.ogilvy.com.pl

McCann Erickson Polska
Ul. Cybernetyki 19
02-677 Varsóvia
Fone +48 22 21 01 100
fax +48 22 21 01101
e-mail: office_warsaw@mccann.com.pl
www.mccann.pl

BBDO Warszawa Sp. z o.o.
ul. Burakowska 5/7
01-066 Varsóvia
Fone +48 22532 95 00
fax +48 22532 95 03
e-mail: info@bbdo.com.pl
www.bbdo.com.pl
EURO RSCG
Ul. Marynarska 11
02-674 Varsóvia
Fone: +48 22444 09 99
Fax: +48 22444 09 98
e-mail: eurorscg@eurorscg.pl
www.eurorscg.pl
Brain
Ul. Słoneczna 29
00-789 Varsóvia
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Casas de Mídia
Starcom
Ul. Sobieskiego 104
00-764 Varsóvia
Fone: +48 22493 99 99
Fax: +48 22493 99 00
www.starcom.com.pl
MediaCom Warszawa
ul. Postępu 6
02-676 Varsóvia
Fone: +48 22 310 00 00
e-mail: mcw@mediacom.com
www.mcw.com.pl
Mediaedge:cia
ul.Dobra 56/66
00-312 Varsóvia
Fone: +48 22 55 27 777
Fax: +48 22 552 77 70
www.mecglobal.com
Universal McCann
ul. Cybernetyki 19
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D’Arcy/G7
ul. Goraszewska 7
02-910 Varsóvia
Fone: +48 22550 70 00
Fax: +48 22550 70 07
www.g7agencja.pl
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Mindshare Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Varsóvia
Fone: +48 22 37 37 200
fax: +48 22 37 37202
e-mail: warsaw.reception@mindshareworld.com
www.mindshare.pl
ZenithOptimedia Group
ul. Domaniewska 42/44
02-672 Varsóvia
Fone: +48 22 345 21 40
Fax: +48 22345 21 41
e-mail: zenithoptimedia@zenithoptimedia.pl
www.zenithoptimedia.pl
OMD
ul. Ibisa 14
02-812 Varsóvia
Fone: +48 (22) 32 01 100
Fax: +48 (22) 32 01 101
e-mail: info@omd.pl
www.omd.pl
Maxus
Ul. Postępu 6
02-676 Varsóvia
Fone +48 22 310 03 00
fax +48 22 310 03 01
www.maxusglobal.com.pl
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8. Serviços de Consultoria e Marketing:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
(Ag. Polonesa de Informação e Investimentos Estrangeiros)
ul. Bagatela 12
00-585 Varsóvia
Fone: +48 (0) 22 334 9800
fax: +48 (0) 22 334 9999
invest@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl
LOGOS Polska Sp. z o.o.
Ul. św. Tomasza 29/2
31-027 Cracóvia
Fone: 012429 41 01
Fax: 012421 71 00
logos@groupe-logos.com
www.groupe-logos.com
TNS OBOP
ul. Wspólna 56
00-687 Varsóvia
Fone: +48 22 598 98 98
Fax: +48 22 598 99 99
e-mail: office@tns-global.pl
www.tns-global.pl
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej
(Centro de Pesquisas de Opinião Pública)
ul. Żurawia 4a
00-503 Varsóvia
Fone: +48 22 693 47 25
Fax: +48 22 629 40 89
e-mail: sekretariat@cbos.pl
www.cbos.pl
ACNielsen Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 15B

ANEXOS

02-677 Varsóvia
Fone +48 22 21 01 400
fax +48 22 21 01401
e-mail: um_warsaw@mccann.com.pl
www.universalmccann.com.pl
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ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.
ul. Juliusza Słowackiego 12
01-627 Varsóvia
Fone: +48 022 584 85 00
fax.: +48 022 584 85 01
e-mail: office@arc.com.pl
www.arc.com.pl
CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o.
(Instituto de Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública)
ul. Zarzecze 38b
30-134 Cracóvia
Fone +48 12 637 54 38
Fax: +48 12 638 69 13
e-mail: biuro@cem.pl
www.cem.pl
PricewaterhouseCoopers
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Varsóvia
Fone: +48 22 523 40 00
Fax: +48 22 508 40 40
e-mail: pwcpoland@pl.pwc.com
www.pwc.com
Ernst & Young
Ul. Domaniewska 50
02-672 Varsóvia
Fone: +48 22 557 70 00
Fax: +48 22 557 70 01
e-mail: warszawa@pl.ey.com
www.ey.com
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Deloitte.
al. Jana Pawła II 19
00-854 Varsóvia
Fone: +48 22 511 08 11
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com
SDG – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych
(Associação de Consultores Econômicos da Polônia)
Ul. Emilii Plater 26
00-113 Varsóvia
e-mail: sdg@sdg.com.pl
www.sdg.com.pl
9. Obtenção de documentos sobre comércio exterior:
Główny Urząd Statystyczny
(Escritório Central de Estatísticas)
Al. Niepodległości 208
00-925 Varsóvia
Fone: +48 22 608 31 12
Fax: +48 22 608 38 60
e-mail: dane@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
Material impresso:
Statistical Yearbook of the International Trade 2008
(anuário estatístico do comércio internacional): livro, PLN 30,00
(US$ 10,75); cd-rom, PLN 15,00 (US$ 5,37)
Ministerstwo Finansów/Służba Celna
(Ministério das Finanças/Serviço Aduaneiro)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Varsóvia
Fone +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl
www.mf.gov.pl
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02-676 Varsóvia
Fone: +48 22 338 73 00
Fax: +48 22 338 73 09
E-mail: acnielsen.pl@nielsen.com
www.pl.nielsen.com
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Narodowy Bank Polski (Banco Nacional da Polônia)
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Varsóvia
Fone: +48 22 653 10 00
fax: +48 22 620 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
www.nbp.pl
Informações e relatórios disponíveis no site do
Banco Nacional da Polônia
Ministerstwo Gospodarki (Ministério da Economia)
Ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Varsóvia
Fone: +48 22693 50 00
e-mail: mg@mg.gov.pl
www.mg.gov.pl
Informações e relatórios disponíveis no site do ministério
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)
ul. Wspólna 30
00-930 Varsóvia
Fone: +48 22 623 10 00
fax: +48 22 623 27 50
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl
Informações e relatórios disponíveis no site do ministério
Instytut Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
(Instituto de Pesquisas de Mercado,
Consumo and Ciclos Empresariais)
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Varsóvia
Fone: +48 22628 55 85
fax: +48 22628 24 79
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e-mail: sekretariat@ibrkk.pl
www.ibrkk.pl
Material impresso:
Economy and Polish International Trade in 2008.
Annual report (economia e comércio internacional
na Polônia, relatório anual): PLN 45,00 (US$ 16,13)
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
(Instituto de Economia Agrícola e Alimentar)
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Varsóvia
Fone: +48 22 505 44 44
e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl
Material impresso;
International Commerce of Agricultural and
Comestible Products (comércio internacional de
produtos comestíveis)
PLN 40 / US$ 13,4 $/ (por duas edições por ano)

10. Empresas de transportes:
Frete:
C.HARTWIG GDYNIA S.A.
ul.Derdowskiego 7
81-369 GDYNIA
Fone (+48) 58 690 00 00
fax (+48) 58 690 00 01
e-mail: chg@chg.pl
www.chg.pl
Commercial Partner C.HARTWIG GDYNIA S.A. no Brasil:
SDV Rio de Janeiro
Rua São José 70, 6º andar

ANEXOS

Formulários disponíveis na Internet, de livre acesso.

79

Como Exportar
Polônia

DACHSER Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-212 Lodz
Fone +48 42 279 02 00
Fax: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
ul. Spedycyjna 1
62-023 Poznań-Gadki
Fone: +48-61-8199100
fax: +48-61-8170813
E-mail: info.poznan@kuehne-nagel.com
www.kn-portal.com
Hellmann Worldwide Logistics
Diamond Business Park Raszyn
ul. Sokołowska 10
05-090 Raszyn
Fone: (+48) 22 717 97 97
fax: (+48) 22 717 97 04
www.hellmann.pl
DSV
ul. Minska 63
03-828 Varsóvia
Fone: (+48) 22 244 76 01
fax (+48) 22 670 68 07
E-mail: office@pl.dsv.com
www.dsv.com

Sumário

ROHLIG SUUS Logistics SA
ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno k. Varsóvia
Fone (+48) 22 737 75 75, +48 (22) 212 15 75
fax(+48) 22 737 75 00, +48 (22) 212 15 00
e-mail: office@suus.com
www.suus.com
CARGOFORTE Sp. z o.o.
ul. Modularna 17
02-238 Varsóvia
Fone: (+48) 22 575 51 55
fax: ((+48) 22 575 51 50
e-mail: office@cargoforte.pl
www.cargoforte.pl
Fretes
DHL Global Forwarding Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Varsóvia
Fone: (+48) 22 7037500
fax: (+48) 22 7037528
www.dhlexpress.pl
TNT Express Worldwide S.A.
ul. Wirażowa 35
02-158 Varsóvia
Fone: (+48) 22 771 71 71
fax: (+48) 22 7717023-24
www.tnt.com.pl
UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Varsóvia
Fone: (+48) 22 -534-00-00
fax: (+48) 22 -534-08-01
www.ups.com

ANEXOS

CEP 20010-020 – Rio de Janeiro – RJ
Brasil
Fone: (55) 21 22929500
Fax: (55) 21 22929492
e-mail: sdvrio@sdvbrasil.com.br

80

Como Exportar
Polônia

Empresas aéreas
Agente da TAM:
Lemitours
ul. Twarda 42, 00-831 Varsóvia
Fone (+48 )22 654 92 29
Celular +48 606 82 09 82
Telefone/fax. (+48 )22 654 98 66
e-mail: lemitours@lemitours.pl
www.lemitours.pl
Agente da TAP
Aviareps
Ul. Sienna 72 - Apt 3
00-833 Varsóvia –
Fone 0048 22 631 10 84
E-mail tapreservations@aviareps.com
www.flytap.com
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
(empresa aérea da Polônia)
ul. 17 Stycznia 39
00-906 Varsóvia
www.lot.com
Air France
ul. Nowy Świat 64
Varsóvia
Fone: +48 22 556 64 00
e-mail: mail.vad.waw@airfrance.fr
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www.airfrance.com
Alitalia
Nowy Świat 64
00-357 Varsóvia
www.alitalia.com
Biuro Austrian Airlines
Atrium Plaza
al. Jana Pawla II 29
00-867 Varsóvia
e-mail: office.waw@austrian.com
www.aua.com
British Airways Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 76
03-966 Varsóvia
Fone: +48 22 529 90 00
fax: +48 22 628 63 41
e-mail: sales.1.poland@ba.com
www.ba.com
Czech Airlines
Hotel Jan III. Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Varsóvia
Fone +48 22 659 67 99
fax. +48 22 659 62 58
e-mail: waw@czechairlines.com
www.czechairlines.com
Finnair
Regus Sheraton Plaza,
ul. Prusa 2,
00-493 Varsóvia
Fone +48 22657 01 29
fax. +48 22657 01 69
www.finnair.com

ANEXOS

DPD Polska
ul. Mineralna 15
02-274 Varsóvia
Fone: (+48) 22 577 55 00
fax: (+48) 22 577 55 50
E-mail: dpd@dpd.com.pl
www.dpd.com.pl
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Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w. Polsce
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Varsóvia
Fone: +48 22338 13 00
fax: +48 22850 04 38
www.lufthansa.pl
Aeroflot
Al. Jerozolimskie 29
00-508 Varsóvia,
Fone(+48) 22 621 16 11,
(+48) 22  628 17 10
fax(+48) 22 628 25 57
e-mail aeroflot@aeroflot.com.pl
www.aeroflot.com.pl
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fax: +48 58 3463155
e-mail: gdansk@lr.org
Lloyd’s Register do Brasil Ltda.
Rua da Glória, 344 - 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
20241 180, Brasil
Caixa Postal 1650, 20001 970, Rio de Janeiro, Brasil
Fone +55 21 3523 0018
Fax +55 21 3523 0044
e-mail rio-de-janeiro@lr.org
Eurocargo Survey Sp. z o.o.
ul. Bytomska 15
70-603 Szczecin
Fone +48-91430 80 30, 4308031
fax +48-91430 80 32
ecs@eurocargosurvey.com

11. Instituições de controle:

SGS do Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11,633 – Cj. 41 A
Brooklin
04578-000 São Paulo – SP
Fone: +55 11 5504-8800
Fax: +55 11 5504-8900
www.br.sgs.com
Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 177,
80-958 Gdansk, Polska
Fone: +48 58 3200570    +48 58 3015953

Shipcontrol Sp. z o.o.
ul. Polska 21
81-334 GDYNIA
Fone +48 586207096
fax. +48 586210212
e-mail: info@shipcontrol.com.pl
Polcargo International sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Fone: +(48) 91 44 18 201,
fax: +(48) 91 488 20 36
e-mail: office@polcargo.pl
Euroservice Sp. z o.o.
80-336 Gdansk
ul. Czyżewskiego 40
Fone (+48) 58 552 2081; 552 2082; 552 2083;
fax (+48) 58 552 0515
e-mail: centrala@euroservice.com.pl

ANEXOS

SGS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Bema 83
01-233 Varsóvia
Fone: (+48) 22 329 22 22
fax: (+48) 22 329 22 20
www.pl.sgs.com
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II – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL

1. Informações sobre transportes
Cargas consolidadas
Da Polônia para o Brasil, transportes aéreos, tempo de
entrega: UPS/TNT – 9 dias; DHL – 4 dias.
peso

Empresa transportadora
UPS

TNT

DHL

45 kg

US$ 314

US$ 822

100 kg

502 $

US$ 1478

-

300 kg

US$ 1262

3658 $

-

500 kg

1986 $

5838 $

-

US$ 1491

Frete marítimo
Importação de mercadorias neutras em contêiner de 20
pés na linha Santos-Gdynia
Frete marítimo Santos-Gdynia em contêiner de 20 pés =
US$ 1.700,00 (taxa única, incluindo BAF, CAF, AGS, SUZ, EBS,
PSS)
Taxa de manuseio de terminal (THC) – contêiner de 20
pés (recarregamento de contêineres navio-terminal-caminhão) =
PLN 310,00
Organização de liberação aduaneira (SAD para primeira
posição da tarifa) (cada posição aduaneira seguinte PLN 35,00)
= 180,00 PLN
Possíveis manipulações do contêiner de 20 pés durante o
controle = PLN 185,00
Taxa de documentação por carga = PLN 100,00
Fonte: C.Hartwig Gdynia S.A., taxas válidas para
06/11/2009, em valores líquidos, 22% de imposto sobre valor
agregado devem ser acrescentados, não incluindo possíveis
custos de armazenagem (mais de 7 dias), demora de navio
no porto, comissão de agente do dono do navio (para troca de

Sumário

conhecimento de embarque), pagamento ISPS adicional do dono
do navio.
Carga fracionada (por exemplo, calçados) em importação
do Brasil – FOB Santos – frete em contêiner combinado via
Gdynia
Frete marítimo Santos – Gdynia (w/m) = US$ 118,00 T/
M3/Mínimo
Taxa de agente = € 30,00 por conhecimento de
embarque
Custos portuários e de expedição em Gdynia (w/m) = €
20,00 T/M3/Mínimo
Organização de liberação aduaneira (para a primeira
posição da tarifa aduaneira) = PLN 180,00 SAD
Apresentação de solicitação de inspeção sanitária = PLN
90,00 por solicitação
Taxa de documentação = PLN 150,00 por conhecimento
de embarque
Transportes de caminhão ao destinatário – a ser
acordado.
w/m – peso/medida
Fonte: C.Hartwig Gdynia S.A., taxas válidas para
06/11/2009 em valores líquidos, 22% de imposto sobre valor
agregado devem ser acrescentados, exclui custos de ISPS de
agenciamento e taxa de documentação do agente. As taxas
excluem: demora/detenção de navio no porto, armazenagem
(até 7 dias é gratuita) e custos para obtenção de certificados
necessários e de quaisquer inspeções necessárias para a liberação
aduaneira.
Frete aéreo
Frete aéreo de São Paulo para Varsóvia
Custos estrangeiros:
Preço do transporte aéreo São Paulo – Varsóvia para 50 kg
(BA) = US$ 3,50/kg
para 100 kg (TK) = US$ 2,80/kg
para 300 kg (TK) = US$ 2,50/kg
para 500 kg (TK) = US$ 2,15/kg
Taxas adicionais de combustível e segurança via TK = 0,35
US$/kg

ANEXOS
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2.4 Serviços postais:
Serviços dos Correios Poloneses para o Brasil:
Cartas até 50g: econômica (ekonomiczna) PLN 2,50,
prioritária (priorytetowa) PLN 3,50, registrada (polecona) PLN
7,80, prioritária registrada (polecona priorytetowa) PLN 8,80
Encomendas postais até 1 kg: econômica (ekonomiczna)
PLN 59,00, prioritária (priorytetowa) PLN 89,00
Peso máximo: 20 kg (econômica): PLN 200, prioritária:
PLN 586)

ANEXOS

via BA = US$ 0,55/kg
Custos locais:
Manuseio de carga em aeroportos LGS para 100 kg =
81,00 PLN
  para 300 kg = PLN 138,00
  para 500 kg = PLN 195,00
Liberação aduaneira primeira posição SAD = PLN 140,00
Liberação aduaneira SAD BIS = PLN 15,00
Inspeção aduaneira – se ocorrer = PLN 40,00 custos de
armazenagem = até 3 dias após a chegada gratuitos
Taxa de administração de DDP (entrega com impostos
pagos) = taxa mínima de PLN 50 ou 1,5% de valor do frete
Introdução de bens em armazéns da aduana, até 300 kg
= PLN 50
Manipulação e custos financeiros = PLN 50,00, entrega
adicional, por exemplo, para Cracóvia (pacote) para 50 kg = PLN
45,00
para 100 kg = PLN 125,00
para europallet, 300 kg = PLN 175,00
para europallet, 500 kg = PLN 245,00
Fonte: C.Hartwig Gdynia S.A., taxas válidas para
06/11/2009 em valores líquidos, 22% de imposto sobre valor
agregado devem ser acrescentados.
2.
Comunicações: preços
2.1 Serviços telefônicos:
1 minuto de conexão de voz com um telefone fixo ou
celular no Brasil: PLN 3,60 (TP SA)
1 minuto de conexão de voz com um telefone fixo ou
celular no Brasil: PLN 2,45 (via Telegrosik).
1 minuto de conexão de voz com um telefone fixo ou
celular no Brasil: PLN 7,63 (operadoras Plus, Orange).
2.2 Telegramas:
Telegramas só são entregues a destinos na Polônia. O
prazo de entrega é de 6, 8 ou 36 dias para qualquer destino na
Polônia.
2.3 Fax:
1 minuto de conexão com um número fixo no Brasil: PLN
3,60 (TP SA).
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Em vista da longa lista de produtos cobertos pelo SGP
(Sistema Generalizado de Preferências) na Polônia, bem como
das mudanças periódicas às quais ela está sujeita, recomendase que qualquer dúvida seja encaminhada a uma das seguintes
agências (Veja o Anexo I, seção 1):
- Divisão de Informação Comercial do Ministério das
Relações Exteriores – DIC, Brasília (www.btn.gov.br – seção
“contatos – fale conosco”);
- Divisão de Acesso a Mercados do Ministério das Relações
Exteriores – DACESS, Brasília;
- Departamento de Negociações Internacionais da SECEX/
MDIC – DEINT, Rio de Janeiro;
- Escritório Comercial mantido pela Embaixada/Consulado
da Polônia, em São Paulo
- Câmara de Comércio em São Paulo;
- Confederação Nacional da Indústria - CNI, Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP e Associação de
Comércio Exterior – AEB;
-Entidades de classe.
A situação atual pode ser observada em sites da Internet:
Site do banco de dados Taric:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_
pt.htm
Site do banco de dados ISZTAR (Taric + regulamentações
polonesas)
http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_EN
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IV. INFORMAÇÕES PRÁTICAS

1. Moeda: złoti polonês (PLN)
Denominações polonesas:
- moedas de centavos: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centavos;
- moedas inteiras: 1, 2 e 5 zlotis;
- notas: 10, 20, 50, 100 e 200 zlotis.
Taxas de câmbio (30/10/2009):
US$ 1 = PLN 2,8595
€ 1 = PLN 4,2430
R$ 1 = PLN 1,6501

2. Pesos e medidas:
Como a maioria dos países europeus, a Polônia usa o
sistema métrico.
As distâncias são apresentadas em metros e quilômetros.
A unidade de volume é um litro e pesos são medidos em
quilos. A temperatura é medida em graus centígrados.

3. Feriados nacionais:
1 stycznia – Ano Novo
Primeiro dia da páscoa
(domingo de páscoa, feriado móvel)
Segundo dia da páscoa
(segunda-feira de páscoa, feriado móvel)
1 de maio – Feriado Nacional (Dia do Trabalho)
3 de maio – Dia da Constituição
(aniversário da Constituição de 1791)
Domingo de Pentecostes (feriado móvel)
Corpus Christi (feriado móvel)
15 de agosto – Assunção de Nossa Senhora
1 de novembro – Dia de Todos os Santos

ANEXOS

III. INFORMAÇÕES SOBRE O SGP
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11 de novembro – Dia da Independência
(aniversário da declaração da independência de 1918)
25 grudnia – 1º dia do Natal
26 grudnia – 2º dia do Natal

lo podem ser obtidas junto à Embaixada da Polônia no Brasil no
site:www.brazylia.polemb.net/index.php?document=24

4. Fusos horários

Devido à localização geográfica da Polônia, não há vacinas
obrigatórias para visitantes.

5. Horários comerciais
Segundo o código de trabalho polonês, a jornada de
trabalho não pode ser superior a 8 horas por dia ou 40 horas por
semana.
Jornadas de trabalho:
Empresas: das 8 às 16 horas
Escritórios: das 8 às 15 horas
Bancos: das 9 às 17 horas
6. Corrente elétrica
Na Polônia, como em todos os países da UE, a tensão é de
230V e a frequência é de 50HZ
7.
Aconselha-se que viagens a negócios sejam
programadas fora do período do verão (julho a agosto) e
do final de dezembro (Natal).
8. Visto de entrada
Não são exigidos vistos de cidadãos brasileiros em visita à
Polônia. Eles podem permanecer no país por um período máximo
de 90 dias. Os que viajam para a Polônia a trabalho ou para
estudar precisam de um visto e as informações sobre como obtê-

10. Aduana e câmbio: regulamentações
portadores de vistos temporários e de negócios

para

Não se aplicam (não há obrigação de visto).
É importante lembrar que visitantes são obrigados a
declarar à aduana somas trazidas por eles no valor de € 10.000
ou mais (ou somas equivalentes em outras moedas ou ativos:
ações, títulos, cheques de viagem, etc.)
Bens trazidos em bagagens pessoais por cidadãos de
terceiros países em visita à Polônia não estão sujeitos a direitos
aduaneiros, a outras taxas de importação ou ao imposto sobre o
valor agregado se:
- Seu valor total não for superior ao equivalente a € 300,
se o visitante estiver viajando por terra;
- Seu valor total não for superior ao equivalente a € 300,
se o visitante estiver viajando por via aérea ou marítima.
As seguintes quantidades de tabaco e produtos alcoólicos
não estão sujeitos a direitos aduaneiros e outras taxas:
Derivados do tabaco, se trazidos por via marítima ou
aérea, por uma pessoa com 17 anos de idade ou mais:
- 200 cigarros; ou  
- 100 cigarilhas; ou  
- 50 charutos; ou  
- 250 gramas de tabaco.
Bebidas alcoólicas, se trazidas por pessoas com 17 anos
de idade ou mais:
- 	1 litro de bebida alcoólica com teor de alcoólico de
22%;
- 	2 litros de álcool e bebidas alcoólicas com teor de alcoólico
a 22 %;

ANEXOS

A Polônia situa-se na zona da hora da Europa Central (GMT
+ 01:00). A maioria dos países europeus, entre os quais Espanha,
França, Alemanha, Países Baixos, Itália, Áustria, Eslováquia e
Hungria, situa-se na mesma zona. De março a outubro, usa-se o
horário de verão.

9. Vacinas
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11. Hotéis – Varsóvia
Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Varsóvia
Fone: + 48 (0) 22 31 82 800
fax: + 48 (0) 22 31 82 801
E-mail: poloniapalace@syrena.com.pl
www.poloniapalace.com
1 noite = PLN 336 = US$ 117,50
Hotel Jan III Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Varsóvia
www.sobieski.com.pl
1 noite = PLN 226,80 = US$ 79,30
Hotel InterContinental Warszawa
ul Emilii Plater 49
00-125 Varsóvia
Fone: +48 22 328 8888
fax: +48 22 328 8889
E-mail: warsaw@ihg.com
www.warszawa.intercontinental.com
1 noite = PLN 459,29 = US$ 161
Hotel Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Varsóvia
Fone: 48 22 6306306
fax: 48 22 8300311
www.marriott.com
1 noite = PLN 409 = US$ 143

Sumário

Hotel “Campanile”
ul. Towarowa 2
00-811 Varsóvia
Fone: +48 22 582 72 00
www.campanile.com
1 noite = PLN 202 = US$ 70,64
Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11
00-065 Varsóvia
Fone: +48 (0) 22 657 80 11
fax: +48 (0) 22 657 80 57
E-mail: H3378@sofiPhonecom
www.orbis.pl
1 noite = PLN 331,70 = US$ 116
Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
00-510 Varsóvia
Fone: +48 (0) 22 596 00 00
fax: +48 (0) 22 596 06 47
e-mail: H3383@accor.com
www.orbis.pl
1 noite = PLN 331,70 = US$ 116
fonte: www.booking.com

ANEXOS

- 4 litros de vinho não espumante;
- 16 litros de cerveja.
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Główny Urząd Statystyczny (Escritório Central de Estatísticas)

Służba Celna (Aduana)
Głowny Inspektorat Weterynarii (Diretor dos Serviços Veterinários)
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykulów Rolno-Spożywczych (Inspetoria da Agricultura e da Qualidade dos Alimentos)
Główny Inspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa (Inspetoria de Controle Fitossanitário e de Inspeção de Sementes)
Urząd Zamówień Publicznych (Escritório das Compras Públicas)
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Escritório do Comitê para a Integração Europeia)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Escritório de Patentes da República da Polônia)
Polskie Centrum Akredytacji (Centro Polonês de Credenciamento)
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Agencja Rynku Rolnego (Agência do Mercado Agrícola)
  
Główny Inspektor Sanitarny (Inspetoria da Vigilância Sanitária)
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Institute de Pesquisas de Mercado, Consumo e Ciclos Empresariais)

Fontes internacionais:
Portal Unii Europejskiej (Portal para a União Europeia)
Komisja Europejska (Comissão Europeia)
Serviço Comercial dos Estados Unidos
FMI

Banco Central do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX

Taxas de câmbio usadas:
Usamos as taxas de câmbio do Banco Nacional da Polônia e do Escritório Central de Estatísticas da Polônia.
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Os termos e apresentação de matérias contidas na presente publicação não traduzem expressão de opinião por parte do MRE
sobre o “status” jurídico de quaisquer países, territórios, cidades ou áreas geográficas e de suas fronteiras ou limites. Os termos “desenvolvidos” e “em desenvolvimento” empregados em relação a países ou áreas geográficas, não implicam tomada
de posição oficial por parte do MRE.

O DPR, que é titular exclusivo dos direitos de autor, permite a reprodução parcial, desde que a fonte seja devidamente citada.
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