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INTRODUÇÃO 
 

 
A República Islâmica do Paquistão é uma república parlamentar federal no Sul da 

Ásia. É o sexto país mais populoso do mundo, com uma população de mais de 200 

milhões de pessoas. Em termos de abrangência geográfica, é o 36º maior país do 

mundo, atingindo 796.095 km². O Paquistão conta com 1.046 km de litoral ao longo 

do Mar Arábico e do sul do Golfo de Omã. O país faz fronteira com a Índia a leste, o 

Afeganistão a oeste, o Irã a sudoeste e a China ao extremo nordeste. É separado do 

Tajiquistão pelo estreito Corredor de Wakhan, pertencente ao Afeganistão, ao norte, 

além de compartilhar uma divisa marítima com o Omã. O Paquistão ocupa uma 

posição estratégica, visto que se localiza entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o Sul 

da Ásia. 

 
Inicialmente um Domínio, o Paquistão adotou uma Constituição em 1956. Um 

conflito interno em 1971 resultou na secessão do Paquistão Oriental como um novo 

país, Bangladesh. Em 1973, o Paquistão adotou uma nova Constituição, que 

estabeleceu um Governo Federal com sede em Islamabad juntamente com sua 

situação pré-existente de República Parlamentar – que consiste em quatro províncias 

e quatro territórios federais. 

 

Com uma população de aproximadamente 207 milhões e uma juventude em 

expansão, além do surgimento de investimento internacional, especialmente da 

China, o Paquistão oferece um futuro estratégico para os investidores. O Paquistão 

está entre os Próximos 11 (N-11), um grupo de países identificados pelo Banco 

Mundial como detentores de grande potencial de se tornar, juntamente com os países 

do BRICS, uma das maiores economias do mundo no século XXI. 

 

O Paquistão normalmente tem estado aberto para investidores estrangeiros e tem 

oferecido incentivos para investidores. No entanto, ainda está por vir uma política 

comercial e econômica com foco em investimento estrangeiro que seja coesa e 

abrangente. Recentemente, o Paquistão anunciou uma proposta para investidores 

estrangeiros nos termos de sua iniciativa do Corredor Econômico China-Paquistão 

(CPEC), na qual estabelece paraísos fiscais para melhorar sua produtividade e 

exportação. São eles Carachi, Gwadar e outras cidades em Punjap e Khyber 

Pakhtunkhwa (KP). 

 
O Brasil e o Paquistão têm relações políticas internacionais cordiais e têm apoiado 

um ao outro nas arenas políticas em diferentes fóruns. Embora, geograficamente, eles 

estejam distantes, existe um enorme potencial para aumentar o comércio bilateral em 
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relação à situação atual, que é nominal. Essas relações podem abrir caminho para 

aprimorar o nível de comércio pela colaboração mútua dos governos e atores 

institucionais.  

 

Embora o Paquistão tenha sofrido por muito tempo devido a ataques terroristas, a  

segurança está, no momento, sob controle, e a situação geral de segurança melhorou 

bastante, o que resultou em um ambiente de negócios favorável.   
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DADOS BÁSICOS  
 
 

 Superfície: 796.095 km² 

 População: 207,8 milhões de habitantes (estimativa em maio de 2017)1  

 Densidade demográfica: (2014) 240 hab/km²  

 Capital: Islamabad 

 Principais cidades: Carachi, Lahore, Peshawar, Islamabad e Quetta 

 Idioma: Urdu, que é entendido em todo o país. As línguas provinciais e 

regionais incluem o Sindhi, o Punjabi, o Pashto, o Balochi e cerca de 70 

outras línguas. O inglês é utilizado como o idioma oficial e é entendido na 

maior parte dos centros urbanos.  

 Grupos religiosos: os muçulmanos constituem aproximadamente 97% 

(77% sunita e 20% Xiita), enquanto cristãos, hindus e outros constituem 

cerca de 3% da população total.  

 Moeda: Rúpia (PKR) 

 

Indicadores2 Ano  

Superfície (km2) 796.095 

Capital Islamabad 

População da Capital 2017 2.006.572 

Taxa de Crescimento Populacional (Média Anual %) 1998-2017 2,4 

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2014 240 

Expectativa de Vida (Mulheres/Homens, Anos) 2010-2015 66,8/65 

Alfabetização de adultos (Ambos os gêneros)3 2015 56% 

População abaixo da Linha de Pobreza4 2013 29,5% 

Taxa de Inflação (ao Ano)5 2017 3,9% 

Índice de Desenvolvimento Humano 2015 0.550 

Produto Interno Bruto5 (US$ bilhões) 2017 304 

PIB per Capita5 (US$) 2017 1.541 

Taxa de Crescimento do PIB5 2017 5,3% 

Taxa de Desemprego (%) 5 2017 6,0% 

Pessoas que utilizam a internet (%) 2014 13,8 

Produção de Energia, Primária (Petajoules) 2013 2009 

Fornecimento de Energia per Capita (Gigajoules) 2013 16 

 

 
 

                                                           
1
 Censo do Paquistão, Departamento de Estatísticas do Paquistão, 2017 (Censo, 2017) 

2
 http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=PAKISTAN(Division U. N., 2017) 

3
 http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=PK(UNESCO, 2017). 

4
 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=PK(Bank T. W., World Bank , 2017). 

5 IMF – World Economic Outlook Database, October 2017. 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=PAKISTAN
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Contribuição dos Setores para o PIB (%) 
 
Agricultura:  24,7 % 

Indústria:  19,1 %  

Serviços:  56,3 %  

 

 Crescimento do PIB (estimativas IMF – World Economic Outlook 

Database, October 2017): 

 2016  4,51% 

 2017 5,28 % 

 2018 5,57 % 

 2019 6,00 % 

 2020 5,70 % 

 
Volume de Comércio Bilateral Brasil-Paquistão5 
 

Comércio Bilateral em 2017: 

Exportações do Brasil para o Paquistão:   US$ 605 milhões  

Importações brasileiras originárias do Paquistão: US$  55 milhões  

 

Comércio Bilateral (janeiro-março 2018):  
Exportações do Brasil para o Paquistão:   US$  88 milhões  

Importações brasileiras originárias do Paquistão: US$  17 milhões  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5
 Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2018. 
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I. APECTOS GERAIS  
 
 

 Geografia 

 
O Paquistão compartilha uma fronteira com o Irã estimada em 800 km. Ao longo das 

montanhas de Hindu Kush e Pamir, ele compartilha uma fronteira de 2.250 km com 

o Afeganistão, chamada “Linha Durand”. Ao fim do lado leste da divisa Afeganistão-

Paquistão existe uma fronteira de aproximadamente 520 km em direção ao sudeste, 

entre a China e o Paquistão, terminando próxima ao Passo de Caracórum. A linha de 

cessar-fogo Paquistão-Índia (ou seja, Linha de Controle ou LoC) se estende do oeste-

sudoeste do Passo de Caracórum até um ponto a cerca de 130 km ao nordeste de 

Lahore. A LoC tem por volta de 770 km de extensão e foi organizada com a 

assistência das Nações Unidas (ONU) no final da Guerra Indo-Paquistanesa de 1947-

48.6 

 
Clima 

 
O Paquistão está situado em uma zona temperada com clima moderado, 

caracterizado pelas quatro estações do ano bem definidas. Contudo, existem 

diferenças marcantes entre as regiões. Por exemplo, o litoral do Mar Arábico é 

normalmente quente, ao passo que os cumes cobertos de neve de Gilgit-Baltistan e de 

Azad Jammu e Caxemira são frios na maior parte do ano. 

 

A cidade mais populosa, Carachi (uma cidade litorânea), é normalmente quente e 

úmida e apresenta uma precipitação menor, ou seja, somente em julho e agosto a 

média de chuvas é superior a vinte e cinco milímetros na área de Carachi; os meses 

restantes são extremamente secos. A temperatura varia a uma média diária abaixo de 

13°C durante o inverno e acima de 34°C no verão.  

 

Em comparação a Carachi, as cidades de Lahore, Peshawar e Islamabad apresentam 

clima e precipitação relativamente semelhantes, com ligeira variação, e Islamabad 

recebe a maior quantidade de chuvas dentre as três cidades. No inverno, essas 

cidades apresentam temperaturas baixas, alcançando até -1°C ou temperaturas ainda 

menores. No verão, as temperaturas chegam a 45°C. Devido a monções no final do 

verão (entre julho e agosto), as temperaturas caem para cerca de 35°C, entretanto, a 

umidade aumenta. 

 

 
 

 

                                                           
6
 Estatísticas da Pesquisa do Paquistão, Governo do Paquistão (Statistics, Pakistan Bureau of Statistics) 
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População, Centros Urbanos e Indicadores Sociais 
 

Segundo os dados do censo publicado recentemente, o Paquistão tem uma população 

de 207,8 milhões, o que faz dele o sexto país mais populoso do mundo. Durante o 

período de 1990-2003, o Paquistão manteve sua liderança histórica como a segunda 

nação mais urbanizada do Sul da Ásia, com uma população urbana equivalente a 

36% de sua população total. O Paquistão é uma sociedade multicultural e multiétnica 

e recebe uma das maiores populações de refugiados do mundo, isto é, os refugiados 

afegãos, que atingiram 4 milhões em 2004.  

Uma característica surpreendente da população do Paquistão é o elevado percentual 

de pessoas jovens com uma idade média de apenas 22,7 anos. No Paquistão, 60,4% 

da população tem entre 15 e 64 anos. Esse domínio do segmento da população em 

idade de trabalho pode desempenhar um papel muito significativo no crescimento e 

no desenvolvimento econômico do país.7  

 
 

Principais Centros Urbanos 

 
As principais cidades paquistanesas e seus respectivos pontos fortes econômicos, 

sociais e comerciais para os investidores são: 

 Carachi (principais portos, polo industrial e financeiro); 

 Lahore (capital de Punjab, cidade cultural e industrial); 

 Islamabad (território da capital federal, sede do Governo); 

 Peshawar (capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, rica em história, 

indústrias, rota comercial para o Afeganistão); 

 Quetta (capital do Baluchistão, rica em história, frutas, rota comercial para 

o Afeganistão); 

 Faisalabad (indústria têxtil); 

 Sialkot (produtos esportivos, roupas esportivas e indústria de 

equipamentos cirúrgicos); 

 Gujranwala (polo comercial e industrial); 

 Gwadar (cidade portuária, ganhando importância devido ao Corredor 

Econômico China-Paquistão); 

 Hyderabad (cidade industrial, rica em história); 

 Multan (cidade histórica, indústria têxtil); 

 Muzaffarabad (capital de Azad Jammu e Caxemira). 

 

 

 

 

                                                           
7 (Statistics, Pakistan Bureau of Statistics) 
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Principais Indicadores Socioeconômicos 

 
Principais Indicadores Socioeconômicos e de Renda (IMF e Banco Mundial) 

Indicador Ano Valor 

Produto Interno Bruto (PIB em US$) 2017 304 bilhões 

PIB per Capita (Atual em US$) 2017 1.541 

Poupança Bruta (US$) 2015 63,131 bilhões 

Despesa de Consumo Final 2016 260,732 bilhões 

Despesa de consumo final das famílias (US$)8 2016 227,125 bilhões 

Pessoas Abaixo da Linha de Pobreza 2016 29,5% 

Crianças fora da Escola 2014 
Meninos: 28.353.912 
Meninas: 31.721.944 

Taxa de conclusão do ensino infantil e fundamental 2015 72% 

 
Em comparação aos outros países do Sul da Ásia, o Paquistão aparenta estar em uma 

posição relativamente melhor quanto à distribuição de renda entre os quintis de sua 

população. As classes sociais mais responsáveis pela geração de renda têm o menor 

percentual de renda, ao passo que os dois quintis com menor participação têm os 

maiores percentuais de renda.  

 
Principais Níveis Salariais  
 
O salário mínimo determinado por lei para mão de obra não especializada é de PKR 

14.000 por mês (US$ 145). Contudo, trabalhadores não especializados nas áreas rurais 

predominantemente agrícolas recebem quase 50% desse valor.9 

 

Perfil do Consumidor e Mudanças no Comportamento do Consumidor 

 

Com o crescimento estável da renda per capita, os dois quintis intermediários de 

renda cresceram nos últimos anos em termos de distribuição de renda, como 

dispõem as estatísticas divulgadas pelo banco de dados de Equidade e Pobreza do 

Banco Mundial. As tendências migratórias do meio rural para centros urbanos 

persistem. As pessoas que vivem nos centros urbanos agora têm rendas maiores e 

apresentam maior poder de compra. Embora os pequenos estabelecimentos 

comerciais ainda representem um percentual muito grande do comércio total no 

varejo, os últimos anos viram as seguintes tendências notáveis: 

i. O número de intermediários vem diminuindo, principalmente com relação a 

produtos industrializados. Muitas empresas industriais (principalmente 

têxteis) que produzem bens de consumo estão abrindo centros de 

distribuição/varejo próprios ou franqueados, eliminando de maneira efetiva, 

assim, os atacadistas ou intermediários similares. Elas também vêm tentando 

                                                           
8 (The World Bank, Pakistan National Socioeconomic Indicators, 2016) 
9
 Fonte: pbs.gov.pk(Pakistan Bureau of Statistics) 
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ganhar a fidelidade da clientela com o auxílio de diversas técnicas, como 

cartões de fidelidade e marketing direto. Essa tendência provavelmente 

continuará crescendo. 

ii. Shoppings maiores e hipermercados estão se tornando populares nas áreas 

urbanas. Anteriormente limitados apenas a cidades como Carachi e Lahore, 

os shoppings agora vêm surgindo em outras cidades, incluindo, entre outras, 

Islamabad, Faisalabad, Peshawar, Sialkot, Multan, Muzaffarabad e 

Rawalpindi. Com o aumento crescente da tendência de famílias em que 

ambos os parceiros trabalham, pode-se notar um crescimento rápido da 

preferência por vestuário pronto para uso e por alimentos pré-cozidos. 

 
 Alfabetização 
 
O Paquistão está defasado em relação a todos os seus vizinhos, com exceção do 

Afeganistão. O Governo busca resolver esse desafio facilitando a criação de novas 

escolas e faculdades. Houve um aumento acentuado no número de universidades, e 

alguns Governos provinciais declararam o ensino infantil e fundamental gratuito e 

obrigatório.  

1.1 Sistema Político 
 
O Paquistão é um Governo federal estabelecido nos termos da Constituição. O 

Governo é composto pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos os 

poderes adquirem direitos pela Constituição no Parlamento, pelo Primeiro Ministro e 

pela Suprema Corte. Os poderes e seus deveres são definidos em mais detalhes pelos 

atos e emendas do Parlamento, incluindo a criação de instituições, departamentos e 

cortes (inferiores à Suprema Corte) executivos. Pelos poderes constitucionais, o 

Presidente emite portarias e aprova projetos de leis. O Presidente atua como a figura 

cerimonial, ao passo que o Primeiro Ministro eleito pelo povo atua como o chefe do 

poder Executivo e é responsável por administrar o Governo federal. O Parlamento é 

bicameral, com a Assembleia nacional como a Câmara baixa e o Senado como a 

Câmara alta.  

 

  Principais Ministérios  
 

1. Secretaria do Gabinete 

2. Ministério do Comércio e da Indústria Têxtil 

3. Ministério das Comunicações 

4. Ministério da Defesa 

5. Ministério da Produção de Defesa 

6. Ministério da Educação Federal e Formação Profissional 



19 

7. Ministério da Fazenda, Receita, Assuntos Econômicos, Estatísticas e 

Privatização 

8. Ministério das Relações Exteriores 

9. Ministério da Habitação e do Trabalho 

10. Ministério dos Direitos Humanos 

11. Ministério das Indústrias e Produção 

12. Ministério de Tecnologia da Informação e Telecomunicações 

13. Ministério da Informação, Radiodifusão e Patrimônio Nacional 

14. Ministério de Coordenação Interprovincial 

15. Ministério do Interior e do Controle de Entorpecentes 

16. Ministério dos Assuntos de Caxemira e Gilgit-Baltistan 

17. Ministério da Justiça 

18. Ministério de Segurança Alimentar e Pesquisa 

19. Ministério da Regulamentação e Coordenação dos Serviços de Saúde 

Nacionais 

20. Ministério dos Paquistaneses no Exterior e do Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

21. Ministério dos Assuntos Parlamentares 

22. Ministério do Petróleo e Recursos Naturais 

23. Ministério do Planejamento e Desenvolvimento 

24. Ministério dos Portos e Navegação 

25. Ministério das Ferrovias 

26. Ministério dos Assuntos Religiosos e da Harmonia Inter-Religiosa 

27. Ministério da Ciência e Tecnologia 

28. Ministério da Água e Energia. 

 

1.2 Organização Administrativa 
 
Poder Legislativo 

 
O poder legislativo é conhecido como o Parlamento, um termo para poder legislativo 

herdado do Reino Unido. O Parlamento tem duas Câmaras: A Assembleia Nacional é 

a Câmara Baixa e tem 342 membros; 272 são eleitos diretamente pelo povo, ao passo 

que 70 assentos são reservados para mulheres e minorias religiosas. O Senado é a 

Câmara Alta e conta com 104 senadores, eleitos indiretamente por membros de 

assembleias provinciais para mandatos de seis anos. 

 

Poder Executivo 

 

O Primeiro Ministro é chefe do Governo, que forma o gabinete de ministros. Em cada 

ministério, existem secretários para funções específicas. Nas províncias, os 

governadores, juntamente com os ministros chefes, tomam conta dos assuntos locais.  
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O Presidente do Paquistão é uma figura cerimonial, um chefe de estado que 

representa a unidade do país. O presidente é eleito para um mandato de cinco anos 

por meio de uma eleição indireta. 

 

Poder Judiciário 
 

Desenvolvido a partir dos princípios legais das Leis britânica e norte-americana, o 

sistema judicial independente do Paquistão é composto pela Suprema Corte do 

Paquistão, pelos Tribunais Superiores Provinciais, pelas Comarcas, pelos tribunais 

Antiterrorismo, pelos tribunais da Xaria e pelos tribunais Ambientais de todo o país.  

 

Unidades Administrativas do Paquistão 

 

As unidades administrativas do Paquistão consistem em cinco províncias, um 

território da capital federal, um território autônomo e disputado (Azad Jammu e 

Caxemira), e um grupo de Áreas Tribais Federalmente Administradas (FATA).  

Azad Jammu e Caxemira (AJK) é tecnicamente um estado autônomo alinhado com o 

Paquistão. Seus negócios são tratados diretamente pelo Governo federal. As Áreas 

Tribais Federalmente Administradas e o Território da Capital Islamabad também 

estão sob o domínio do Governo federal. 

 

Além disso, foi estipulado para as mulheres um mínimo de 33% das cadeiras nos 

cargos eleitos, como, por exemplo, na assembleia nacional, no senado, nas 

assembleias provinciais, nos conselhos dos distritos, nos conselhos municipais, etc. 

 

Acordos Internacionais dos quais o Paquistão é um Signatário 

 
1. Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 

2. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

3. Câmara de Comércio Internacional (CCI) 

4. Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) 

5. Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) 

6. Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) 

7. International Finance Corporation (IFC) 

8. Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 

9. Organização Marítima Internacional (OMI) 

10. Organização Internacional de Satélites Móveis (IMSO) 

11. União Internacional de Telecomunicações (UIT) 

12. Organização Internacional de Satélites de Telecomunicações (ITSO) 

13. Confederação Sindical Internacional (CSI) 

14. União Interparlamentar (IPU) 

15. Banco de Desenvolvimento Islâmico (IDB) 

16. Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI) 
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17. Organização de Cooperação Islâmica (OCI) 

18. Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) 

19. Organização Para Cooperação de Xangai (SCO) (observador) 

20. Programa Sul-Asiático de Ambiente Cooperativo (SACEP) 

21. Associação Sul-Asiática para Cooperação Regional (SAARC) 

22. Nações Unidas (ONU) 

23. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) 

24. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO) 

25. União Postal Universal (UPU) 

26. Confederação Mundial do Trabalho (CMT) 

27. Organização Mundial das Alfândegas (OMA) 

28. Federação Mundial de Sindicatos (WFTU) 

29. Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

30. Organização Mundial de Turismo (UNWTO) 

31. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

Tratados de Comércio 

O Paquistão é um signatário dos seguintes tratados de comércio internacional:  
O Acordo-Quadro de Comércio e Investimento (TIFA) entre o Paquistão e os EUA; 

a. O Acordo de Trânsito Comercial Paquistão-Afeganistão; 
b. O Acordo de Zona Franca da Ásia do Sul; 
c. Os Acordos de Comércio Paquistão-Malásia; 
d. Os Acordos de Comércio Paquistão-China; 
e. O Acordo de Livre Comércio Paquistão-Sri Lanka; 
f. O Acordo de Comércio Preferencial Paquistão-Irã; 
g. O Acordo de Comércio Preferencial Paquistão-Maurício; 
h. O Acordo de Comércio Preferencial Paquistão-Indonésia. 
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II.  ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS 
 

 
2.1 Ambiente Econômico 
 

Os polos de crescimento da economia do Paquistão estão situados ao longo do Rio 

Indo. As economias diversificadas de Carachi e dos principais centros urbanos na 

província de Punjab coexistem com as de outras áreas menos desenvolvidas do país. 

Disputas políticas internas, um rápido crescimento populacional e níveis 

heterogêneos de investimentos estrangeiros afetaram negativamente a economia. As 

remessas estrangeiras vindas de paquistaneses que trabalham, na maior parte, no 

Oriente Médio aumentam as reservas internacionais. Ainda assim, um déficit cada 

vez maior nas contas correntes, devido a uma ampliação da diferença comercial 

desenvolvida como resultado do crescimento das importações superior à expansão 

das exportações reduz as reservas e o crescimento do PIB no médio prazo. 

 

Atualmente o Paquistão está passando por um processo de liberalização econômica, 

incluindo a privatização de companhias do Governo, visando atrair investimento 

estrangeiro e reduzir o déficit orçamentário. Em 2016, as reservas de moedas 

estrangeiras atingiram a marca de US$ 22 bilhões, o que levou a uma perspectiva 

estável na classificação de longo prazo da Standard & Poor’s. Em 2016, um relatório 

de Pesquisa da BMI nomeou o Paquistão como uma das dez economias emergentes, 

com foco específico em seu polo de produção. 

 

Os principais setores do Paquistão são agricultura, serviços, indústrias e mineração. 

Sendo uma economia agrária nas últimas 7 décadas de sua existência, o Paquistão 

baseia-se na produção de algodão e na horticultura para suas exportações. O algodão 

tem sido exportado cru e processado para gerar produtos têxteis semiacabados e 

acabados. 

 

Na mineração, o Paquistão tem amplas reservas de carvão, bem como reservas de 

diferentes metais e minerais. Contudo, o setor não está funcionando em sua 

capacidade máxima, uma vez que a extração desses minerais não foi iniciada em 

algumas das reservas identificadas, incluindo a de carvão de Thar e as de Sandak, 

Rekodek, Chiniot e outras por todo o Paquistão. 

 
Em 2016, a economia paquistanesa ficou em 24º lugar no ranking mundial em termos 

de paridade do poder de compra (PPP), 42º em termos de produto interno bruto 

nominal e apresentou um PIB per capita de US$ 1.44110. Contudo, os cálculos da 

renda per capita não levam em consideração a economia informal do país, que se 

estima que corresponda a 36% de sua economia como um todo. O Paquistão é um 

dos Próximos Onze: os onze países com potencial para figurarem entre as maiores 

                                                           
10 (Bank T. W., The World Bank, 2016) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indus_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Karachi
https://en.wikipedia.org/wiki/Punjab,_Pakistan#Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_liberalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
https://en.wikipedia.org/wiki/$
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/BMI_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Eleven
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economias do mundo no Século XXI. No momento, a economia é semi-

industrializada. As principais mercadorias exportadas incluem têxteis, produtos 

químicos, carpetes/tapetes e couro, além de produtos esportivos. 
 

Recentemente, o Paquistão tem vivenciado a aceleração de seu crescimento, o 
aumento em suas ações, a estabilização de sua moeda e o aumento recorde de suas 
reservas cambiais em três vezes. No momento, a economia enfrenta o teste de seguir 
sem a rede de segurança de um programa do FMI. 
 
Taxas de Inflação 
 

Taxa de Inflação 

Ano 
Governo do Paquistão11 

(Variação do IPC) 

Contas Nacionais do 
Banco Mundial e da 

OCDE12 
Dados do FMI13 

Abril 2017 4,8% - 4,95% 

Abril 2016 4,2% 3,753% 3,324% 

Abril 2015 2,1% 2,54% 4,526% 

Abril 2014 9,2 % 7,192% 8,621% 

Abril 2013 5,8 % 7,69% 7,361% 

Abril 2012 11,3% 9,685% 11,005% 
 
 

2.2 Principais Setores Econômicos 
 

Setor Agrícola 
 

Na agricultura, as principais províncias são Punjab e Sindh, especialmente as áreas 

cercadas por grandes rios, ou seja, o Indo, o Chenab, o Jehlum, etc. O centro de 

Khyber Pakhtunkhwa (KP) também abrange regiões ricas, onde diversos produtos 

agrícolas e de horticultura são produzidos. As safras mais importantes do Paquistão 

são de trigo, cana-de-açúcar, algodão e arroz, que juntos representam mais de 75% do 

valor da produção total das safras. Esse setor emprega, aproximadamente, 42,3% da 

mão de obra, e sua produção constitui aproximadamente 19,8% do PIB do 

Paquistão.14  

 

O Paquistão é um exportador líquido de alimentos, exceto em anos ocasionais, 

quando as colheitas são afetadas negativamente pelo clima e pela indisponibilidade 

de água para irrigação. As exportações primárias incluem arroz, algodão, peixes, 

verduras, legumes e frutas (na maior parte, laranjas e mangas). O Paquistão importa 

óleo vegetal, trigo, grãos e alimentos prontos para consumo. O país é o maior no 

mercado de camelos, o segundo maior no mercado de damasco e de ghee (manteiga 

                                                           
11 (Pakistan S. B., Inflation Monitor, 2012-2017) 
12

 http://(Bank T. W., Inflation, Consumer Prices, 2015) 
13

 http://(Fund, International Monetary Fund, 2016) 
14

 http://(Pakistan M. o., Overview of the Economy, 2015-17) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sugarcane
https://en.wikipedia.org/wiki/Camel
https://en.wikipedia.org/wiki/Apricot
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghee
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clarificada usada como óleo para cozinhar) e o terceiro maior no mercado de 

algodão, cebola e leite na Ásia.  

 

Setor de Mineração 

 
O Paquistão é rico em recursos minerais, incluindo argilas (caulim e argila refratária) 

cobre, dolomita, gipsita, minério de ferro, calcário, mármore (ônix), sal, areia e 

cascalho e areia de sílica, em recursos energéticos, incluindo carvão, gás natural e 

petróleo e pedras preciosas e semipreciosas. O país está entre os 20 maiores 

produtores e 5 maiores exportadores de cimento do mundo. O Paquistão ficou em 3º 

lugar na produção mundial de pigmentos de óxido de ferro, em 15º na de barita, e 

em 16º na de cimento. O Paquistão exportou cimento para o Afeganistão, o Djibuti, a 

Índia, o Iraque, o Quênia, Moçambique, a África do Sul, o Sri Lanka, o Sudão e a 

Tanzânia. Outros minerais incluem o carvão, o mármore e o granito, o cobre, o ouro, 

a cromita, o sal mineral e a bauxita. 

 

Apesar de seu grande potencial econômico, a mineração é um setor pouco explorado 

no Paquistão. Existem diversas pedras preciosas e semipreciosas disponíveis no país, 

com grande potencial de mineração. Entre elas estão o peridoto, a água-marinha, o 

topázio, o rubi, a esmeralda, os minerais de terras-raras, como a bastnasita e o 

xenótimo, e muitos tipos e variedades de quartzo. O 5º maior depósito de carvão do 

mundo se encontra no Paquistão, em Thar (Sindh). 

 

As reservas totais equivalem em energia a 50 bilhões de toneladas de petróleo (mais 

do que as reservas de petróleo do Irã e da Arábia Saudita combinadas) ou a mais de 

2000 mil pés3 de gás (42 vezes superior ao total das reservas de gás descobertas no 

Paquistão até agora).  

 

O potencial de carvão do Paquistão é estimado em 187 bilhões de toneladas. O 

consumo atual de carvão é 11 milhões de toneladas por ano, ao passo que a produção 

anual é de 5 milhões de toneladas. A diferença de aproximadamente 6,0 milhões de 

toneladas de carvão entre a oferta e a demanda é suprida por meio da importação de 

carvão. 

 

Setor Industrial 

 

A maior parte do setor industrial paquistanês se localiza em Carachi e na província 

de Punjab. A maior parte das usinas têxteis, das instalações de processamento de 

alimentos, das fábricas de cimento e das indústrias de produtos farmacêuticos, de 

fabricação de fertilizantes e de processamento de couro está em Punjab. Em Carachi 

são produzidos automóveis, produtos da indústria siderúrgica e de engenharia 
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química, etc. Alguns setores também estão localizados na província de KP, ao passo 

que o Baluchistão será beneficiado pela Zona de Processamento de Exportações que 

deve ser construída no CPEC. 

 

A produção têxtil do fio e de vestuário de algodão é a maior indústria do Paquistão. 

Outros setores de grande porte incluem os setores de cimento, fertilizantes, peças 

automotivas, óleo comestível, açúcar, aço, alimentos, bebidas e tabaco, produtos 

farmacêuticos, produtos químicos, maquinário, produtos de couro, produtos de 

madeira, produtos de ferro e aço, papel e papel cartão e produtos eletrônicos. 

 

Setor de Energia 

 

As principais fontes de energia no Paquistão são a hidroeletricidade, a energia 

nuclear e a energia térmica (gás / vapor / óleo combustível), sendo os principais 

produtores de energia a Autoridade de Desenvolvimento do Setor de Água e Energia 

(WAPDA), a Karachi Electric Supply Company Ltd. (KESC), os Projetos 

Independentes de Energia (IPPs) e a Comissão de Energia Atômica do Paquistão 

(PAEC).  

 

Setor de Serviços 

 

O setor de serviços do Paquistão atingiu 59,16% do PIB em 201615 e é a força motriz 

do crescimento e desenvolvimento econômico.  Esse setor cresce à taxa de 5,71% ao 

ano e inclui comércio de atacado e varejo, transporte, armazenamento, comunicações, 

finanças, seguro e serviços do Governo e de habitação. O Paquistão está tentando 

promover a indústria da informação e outras indústrias de serviços modernos por 

meio de incentivos como isenções tributárias de longo prazo. 

 

Atrativo para investimentos, o setor de telecomunicações tem sido bem-sucedido; as 

Receitas de julho de 2015 e março de 2016 totalizaram PKR 333,2 bilhões e PKR7 44,6 

bilhões, respectivamente, provenientes de impostos16 recolhidos pelo tesouro 

nacional. Além disso, a teledensidade melhorou à medida que 70,4% da população 

têm acesso a celulares. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 (Pakistan M. o., Overview of Economics, 2016-17) 
16 (Division F. , 2015-16) 
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2.3 Moeda e Finanças 

 

Moeda e Taxa de Câmbio 

 

A unidade monetária básica é a Rúpia Paquistanesa (PKR), que se divide em 100 

paisas. Atualmente, a nota recém-impressa de PKR 5.000 é a cédula com o valor mais 

alto em circulação.  

 

No Paquistão, as moedas estrangeiras de fácil conversão são o dólar norte-americano, 

o euro, a libra e as moedas usadas no Oriente Médio. Essas incluem o rial saudita, o 

dirham dos EAU, o rial catariano, o dinar kuaitiano, etc. A rúpia paquistanesa pode 

ser convertida nas principais cidades do Oriente Médio e da Europa.  
 

Balanço de Pagamentos e Reservas Internacionais 

 

Reservas Cambiais 

 

O Paquistão mantém as reservas cambiais no State Bank of Pakistan. A moeda das 

reservas era exclusivamente o dólar norte-americano, incorrendo em perdas depois 

da queda nos preços do dólar em 2005. O SBP emitiu, então, uma declaração oficial 

introduzindo a diversificação das reservas de moedas, que incluiu o euro e o iene, 

retendo o índice de diversificação. 

 

Balanço de Pagamentos 

 

O Paquistão exporta principalmente para países desenvolvidos como a China e os 

membros da OCDE e registrou um declínio nas exportações em 2016. A saída da Grã 

Bretanha da UE e o enfraquecimento da libra esterlina levaram a uma queda de 

3,06% nas exportações, com crescimento contínuo de 18,67% nas importações.  

As importações subiram durante julho de 2016 e março de 2017 devido a um 

aumento nas importações de bens de produção e combustível. Contudo, o Paquistão 

continuou atrativo para investimentos estrangeiros à medida que o Investimento 

Direto Estrangeiro Líquido (IDE) cresceu 12,4% e atingiu US$ 1,6 bilhão, enquanto o 

Investimento Estrangeiro em Carteira Líquido (IEC) presenciou uma entrada de 

US$ 631 milhões. Da mesma forma, as reservas de câmbio do Paquistão totalizaram 

US$ 20,8 bilhões.  

 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/State_Bank_of_Pakistan
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Resumo da Balança de Pagamentos (2014-2017) (milhões US$) 

Itens 
Julho-Junho Julho-Março P* 

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17 

Saldo em Conta Corrente -2.709 3.394 -2.351 -6.130 

Balança Comercial -17.278 -18.585 -13.443 -17.841 

   Mercadorias: Exportações 24.089 21.965 16.320 16.101 

   Mercadorias: Importações 41.367 550 29.763 33.942 

Saldo de Serviços -2.884 -2.870 -1.958 -1.920 

   Serviços: Crédito 5.854 5.438 4.070 4.322 

   Serviços: Débito 8.738 8.308 6.028 6.242 

Saldo da Conta de Receita -4.581 -5.322 -3.850 -3.187 

   Receita: Crédito 679 637 427 531 

   Receita: Débito 5.260 5.959 4.277 3.718 

Transferências Atuais Líquidas 22.040 23.383 16.900 16.818 

Das Quais:     

   Remessas de Trabalhadores 18.721 19.917 14.388 14.058 

Conta de Capital 375 273 213 260 

Conta Financeira 4.996 5.605 3.372 4.806 

   Investimento Direto no Paquistão 923 1.904 1.425 1.601 

   Investimento em Carteira no Paquistão 1.884 -429 -408 659 

Outros Passivos de Investimento 2.173 4.176 2.084 3.926 

Erros e Omissões Líquidos -16 168 -90 -550 

Saldo Geral 2.646 2.652 1.144 -1.614 
*P: Provisório em 2016-17 

 
Reservas Internacionais 

 
As Reservas de Ouro apresentaram uma média de 64,90 toneladas de 2000 até 2017; 

um pico inédito de 65,44 toneladas no quarto trimestre de 2007, um recorde de baixa 

de 64,38 toneladas no primeiro trimestre de 2010 e um aumento de 64,50 toneladas 

no quarto trimestre de 2016 para 64,52 toneladas no primeiro trimestre de 2017. 
 

As Reservas Cambiais ficaram na média de US$ 15.573,05 milhões de 1998 a 2017, 

com um máximo de US$ 24.025,80 milhões em 2016, um mínimo de US$ 19.730,60 

milhões em dezembro de 199917 e uma redução de US$ 21.572,10 milhões em março 

de 2017 para US$ 21.019,20 milhões em abril de 2017. 

 
 
 
 
 

                                                           
17 (Economics, Trading Economics, www.tradingeconomics.com, 2000-2017) 
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2.4  Finanças Públicas 
 

 Orçamento Nacional para 2017-18 (Anunciado em junho de 2017) 

Todos os números em milhões de 
US$ 

Orçamento Revisado 
2016-17 

Orçamento Estimado 
2017-18 

Receita Líquida 26.236 29.613 

Gastos 

Gastos com Desenvolvimento 8.830 12.642 

Gastos Correntes 38.198 36.340 

Total 47.028 48.981 

Déficit a ser superado de 

Receitas de Capital 1.509 4.038 

Empréstimos 16.387 11.585 

Recursos de Privatização 170 472 

Outras Fontes 2.726 3.274 

Total do Déficit 20.792 19.368 

 
O Setor Financeiro 
 

O setor bancário do Paquistão continuou sólido e resistente durante a crise financeira 

mundial em 2008 e 2009, uma característica que serviu como atrativo para uma 

quantidade substancial de IDE no setor. O mercado de cartão de crédito tem 

crescido, com as vendas de cartões ultrapassando a marca de 1 milhão em meados de 

2005. 
 

O State Bank of Pakistan (SBP) foi estabelecido como o banco central nos termos da 

Lei do State Bank of Pakistan de 1956. Ela exige que o banco regulamente o sistema 

monetário e de crédito do Paquistão e promova seu crescimento visando o interesse 

nacional e buscando garantir a estabilidade monetária e a utilização completa dos 

recursos produtivos do país. O State Bank of Pakistan realiza funções tradicionais e 

de desenvolvimento para atingir objetivos macroeconômicos.  

 

O Paquistão ficou em 144º entre 190 economias quanto à facilidade de fazer negócios, 

de acordo com as classificações anuais mais recentes do Banco Mundial. Houve uma 

melhora na classificação do Paquistão, que passou de 148º em 2015 para 144º em 

2016. Facilidade de Fazer Negócios no Paquistão registrou uma média de 112,78 de 

2008 a 2016, atingindo um pico inédito de 148,00 em 2015. 
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III - COMÉRCIO EXTERIOR  
 

 
Considerações Gerais 
 

 
O Paquistão tem acordos de comércio bilaterais e multilaterais com muitas nações e 

organizações internacionais. Ele é um membro da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), do Acordo de Livre Comércio do Sul da Ásia (SAFTA) e do Acordo de Livre 

Comércio China-Paquistão. As flutuações na demanda mundial por suas 

exportações, a incerteza política interna e as secas ocasionais que levaram à baixa 

produção agrícola contribuíram para a variabilidade do déficit comercial do 

Paquistão. O déficit comercial no exercício social de 2015 a 2016 foi de US$ 26,5 

bilhões. 

As exportações do Paquistão continuam a ser lideradas pelos têxteis e vestuários de 

algodão. As importações incluem petróleo e derivados, óleo comestível, produtos 

químicos, fertilizantes, bens de capital, matérias-primas industriais e bens de 

consumo. 

 

 
 

 

 

 Destinos das Exportações 

 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Corrente 25,0 28,0 41,1 46,8 50,4 62,6 49,1 58,9 68,9 68,4 68,9 72,3 66,1 67,5

Exportações 11,9 12,6 16,1 16,9 17,8 20,3 17,6 21,4 25,3 24,6 25,1 24,7 22,1 20,5

Importações 13,0 15,4 25,1 29,8 32,6 42,3 31,6 37,5 43,6 43,8 43,8 47,5 44,0 47,0

Saldo -1,1 -2,8 -9,0 -12,9 -14,8 -22,1 -14,0 -16,1 -18,2 -19,2 -18,7 -22,8 -21,9 -26,5
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Estados Unidos 3,43 16,7%

China 1,59 7,7%

Reino Unido 1,56 7,6%

Afeganistão 1,37 6,7%

Alemanha 1,19 5,8%

Espanha 0,84 4,1%

Emirados Árabes Unidos 0,79 3,8%

Itália 0,67 3,2%

Bangladesh 0,66 3,2%

Países Baixos 0,65 3,2%

...

Brasil (60º lugar) 0,04 0,2%

 

Subtotal 12,76 62,2%

Outros países 7,77 37,8%

Total 20,53 100,0%

Principais destinos das exportações do Paquistão

US$ bilhões

Países 2 0 1 6
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.
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China 13,68 29,1%

Emirados Árabes Unidos 6,20 13,2%

Indonésia 2,09 4,4%

Estados Unidos 2,01 4,3%

Japão 1,96 4,2%

Arábia Saudita 1,84 3,9%

Índia 1,64 3,5%

Kuaite 1,27 2,7%

Alemanha 1,00 2,1%

Malásia 0,94 2,0%

...

Brasil (20º lugar) 0,45 1,0%

 

Subtotal 33,09 70,4%

Outros países 13,91 29,6%

Total 47,00 100,0%

Principais origens das importações do Paquistão

US$ bilhões

Países 2 0 1 6
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.
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Outros artefatos têxteis confeccionados 3,80 18,5%

Algodão 3,50 17,0%

Vestuário e seus acessórios, de malha 2,35 11,4%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 2,25 11,0%

Cereais 1,72 8,4%

Obras de couro 0,65 3,1%

Sal, enxofre, pedras, cimento 0,45 2,2%

Frutas 0,44 2,1%

Instrumentos e aparelhos de precisão 0,36 1,8%

Peles e couros 0,35 1,7%

  

Subtotal 15,86 77,2%

Outros 4,67 22,8%

Total 20,53 100,0%

10 principais grupos de produtos exportados

Composição das exportações do Paquistão (SH2)

US$ bilhões

Grupos de Produtos 2 0 1 6
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.

Outros artefatos têxteis 
confeccionados

18,5%

Algodão 
17,0%

Vestuário e seus 
acessórios, de malha

11,4%

Vestuário e seus 
acessórios, exceto de 

malha
11,0%

Cereais
8,4%

Obras de couro
3,1%

Sal, enxofre, pedras, 
cimento
2,2%

Frutas
2,1%

Instrumentos e 
aparelhos de precisão

1,8%

Peles e couros
1,7%

Outros
22,8%



33 

O Paquistão importou US$ 47 bilhões em mercadorias provenientes do mundo todo 

em 2016.  Considerando a população do Paquistão, esse valor se traduz em uma 

estimativa de US$ 200 em demanda anual de produtos por cada pessoa no país. 
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Combustíveis 9,53 20,3%

Máquinas mecânicas 5,83 12,4%

Máquinas elétricas 4,43 9,4%

Ferro e aço 2,76 5,9%

Automóveis 2,10 4,5%

Produtos químicos orgânicos 1,94 4,1%

Plásticos 1,94 4,1%

Gorduras e óleos 1,93 4,1%

Sementes e grãos 1,05 2,2%

Hortaliças 0,94 2,0%

Subtotal 32,44 69,0%

Outros 14,56 31,0%

Total 47,00 100,0%

10 principais grupos de produtos importados

Composição das importações do Paquistão (SH4)

US$ bilhões

Grupos de produtos 2 0 1 6
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.
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Comércio Exterior e Crescimento do Paquistão 
 

Nos últimos cinco anos, a corrente de comércio do Paquistão aumentou de US$ 68,4 

bilhões em 2012 para US$ 67,5 bilhões em 2016. Numa série histórica entre 2003 e 

2016, as exportações paquistanesas apresentaram seu melhor resultado em 2011, 

alcançando o valor de US$ 25,3 bilhões. Em 2016, exportou US$ 20,5 bilhões. Pelo 

lado das importações, as compras mantem-se equilibradas em todo o período 

analisado, exceto leve queda em 2009, porém apresentando crescimento constante 

desde então. Em 2014 as compras paquistanesas alcançaram US$ 47,5 bilhões, maior 

valor nos últimos anos. 

 

Destinos das Exportações 

 

Os Estados Unidos foram o principal destino das vendas paquistanesas em 2016, 

absorvendo 17% da oferta exportadora do país. Artefatos têxteis confeccionados 

foram o principal produto exportado aos Estados Unidos, que comprou 35% do total 

exportado em 2016. A China foi o 2º destino das exportações do Paquistão, 

comprando 8% da oferta exportadora do país. Algodão e cereais foram os principais 

produtos paquistaneses vendidos para a China, sendo que 28% da fatia de mercado 

paquistanesa de algodão foram destinados à China e 13%, aos cereais. 

 

Origens das Importações 

 

A China claramente emerge como o maior parceiro comercial do Paquistão, 

principalmente por ser o principal fornecer de mercadorias ao Paquistão, 29% do 

total. Em 2016, 76% das importações paquistanesas de máquinas elétricas e 50% das 

máquinas mecânicas foram originárias da China. 
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IV. RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL - PAQUISTÃO 
 

 

4.1 Comércio Bilateral 
 

 
O Paquistão foi o 58º parceiro, com 0,18% do comércio exterior brasileiro em 2017. Já 

o Brasil foi o 48º exportador (com 0,28%) e o 75º importador de produtos paquistaneses, com 

0,04% do total em 2017. O Brasil acumula superávits históricos e crescentes com o país, 

totalizando US$ 551 milhões ou o 31º saldo positivo brasileiro em 2017. De 2013 para 2017, 

o superávit brasileiro registrou crescimento de 789%, o que evidencia o bom desempenho das 

exportações brasileiras em direção ao mercado paquistanês. 

 

O fluxo comercial alcançou US$ 660 milhões em 2017, o que representa aumento de 

38% em relação 2016 e de 310% ante a cifra de 2013. Desse montante, 92% referem-se às 

exportações do Brasil e, portanto, o saldo comercial é bem próximo ao valor das vendas 

brasileiras. Em 2017, as exportações expandiram-se em 40% e as importações originárias do 

Paquistão, em 21%, resultando em aumento de 42% no superávit comercial brasileiro com o 

país.  

 

O Paquistão importa do Brasil menos de 0,3% de suas necessidades totais de 

importação. Isso indica que há um espaço considerável para crescimento caso sejam 

feitos esforços conjuntos nesse sentido. 

 

O crescimento das exportações brasileiras, de US$ 433 milhões em 2016 para US$ 605 

milhões em 2017 refletiu, principalmente, o aquecimento nas vendas de soja em grãos; óleo 

de soja; bombas e elevadores para líquidos; papel.  

 

O mesmo ocorreu nas importações brasileiras em 2017. As compras passaram de US$ 

45 milhões em 2016 para US$ 55 milhões em 2017, sobretudo, pelo aumento das importações 

de instrumentos e aparelhos de medicina, odontologia e veterinária; tecidos de algodão; 

artigos e equipamentos para ginástica e esporte, incluindo piscinas; roupas e sal. 

  

Por fator agregado, os produtos básicos predominam nas exportações brasileiras (78,5% 

do total em 2017: soja, algodão e milho). Já em relação às importações brasileiras, observa-se 

predominância de produtos industrializados, que representaram 91% do total adquirido: 

instrumentos e aparelhos médicos, veterinários e odontológicos, roupas e tecidos, 

equipamentos de ginástica. 

 

Vale notar que o Brasil destaca-se como fornecedor de algumas mercadorias para o 

mercado paquistanês: 2º vendedor do algodão para o Paquistão (13% do total) e 2º vendedor 

de óleo de soja (20%). 
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Pelo lado da demanda, as importações brasileiras originárias do mercado paquistanês 

limitaram-se a US$ 55 milhões em 2017. O Paquistão foi o 6º fornecedor de algodão ao Brasil 

em 2017 (US$ 7,8 milhões) e o 10º fornecedor de vestuário, exceto de malha (US$ 8,8 

milhões).  

 

De acordo com uma pesquisa publicada pelo Conselho Empresarial do Paquistão 

(PBC) em outubro de 2016, o potencial de exportação de produtos paquistaneses para 

o Brasil é estimado em mais de US$ 1,63 bilhão; ainda assim, as exportações reais 

chegaram a apenas US$ 55 milhões em 2017. Da mesma forma, existe uma grande 

disparidade entre o potencial de importações e as importações reais do Brasil. 

 

De forma semelhante a muitos outros países, as exportações do Paquistão para o 

Brasil continuaram em uma faixa limitada (de US$ 85 milhões a US$ 55 milhões) nos 

últimos cinco anos. O pico das compras brasileiras originárias do Paquistão nos 

últimos anos, oscilou entre 2014 e 2016 (US$ 92 milhões e US$ 85 milhões), devido as 

importações de algodão e vestuário.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Fevereiro de 2018.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente (X+M) 55 74 33 50 104 301 224 198 382 239 397 257 285 233 256 369 478 660

Exportações brasileiras (X) 49 68 27 46 98 290 194 148 309 194 335 177 193 148 163 298 433 605

Importações brasileiras (M) 6 7 6 4 7 11 30 50 73 45 62 80 92 85 92 71 45 55

Saldo (X-M) 43 61 22 41 91 279 164 98 237 149 272 98 101 62 71 227 388 551
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Fevereiro de 2018.

Importações

Exportações e importações brasileiras por fator agregado

2017

Exportações

Básicos
78,5%

Semimanufaturados
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10,7%

Básicos
9,0%

Semimanufaturados
0,3%

Manufaturados
90,8%
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Soja em grãos 49 16,3% 183 42,3% 358 59,2%

Algodão, não cardado nem penteado 81 27,1% 105 24,2% 78 12,9%

Óleos de soja 54 18,3% 10 2,4% 43 7,1%

Desperdícios e resíduos de ferro ou aço 23 7,6% 22 5,0% 26 4,3%

Bombas e elevadores para líquidos 11 3,6% 8 1,8% 15 2,5%

Pastas químicas de madeira, à soda ou 

ao sulfato
13 4,5% 11 2,6% 14 2,4%

Papel e cartão revestidos de caulim 3 1,0% 6 1,5% 12 2,0%

Software, discos e fitas para 

armazenamento de dados
4 1,4% 8 1,9% 7 1,2%

Legumes de vagem, secos, em grão 8 2,6% 3 0,6% 6 1,1%

Borracha sintética 2 0,6% 3 0,6% 5 0,9%

Subtotal 247 82,9% 359 82,9% 566 93,5%

Outros 51 17,1% 74 17,1% 39 6,5%

Total 298 100,0% 433 100,0% 605 100,0%

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Fevereiro de 2018.

Composição das exportações brasileiras para o Paqusitão (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017
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Borracha sintética
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Instrumentos e aparelhos para 

medicina, odontologia e veterinária
7,1 10,0% 6,5 14,4% 9,0 16,4%

Tecidos de algodão 4,8 6,7% 1,2 2,6% 4,9 8,9%

Artigos e equipamentos para ginástica 

e esporte, incluindo piscinas
5,4 7,6% 3,1 6,8% 4,0 7,3%

Casacos, calças, jardineiras, bermudas 

e calções de uso masculino
3,5 5,0% 2,8 6,3% 3,5 6,4%

Sal (inclusive o de mesa) e cloreto de 

sódio puro
0,4 0,6% 1,7 3,8% 3,4 6,2%

Luvas de malha 1,8 2,6% 1,8 4,1% 2,3 4,3%

Casacos, vestidos, saias, jardinerias, 

bermudas, shorts de uso feminino
3,1 4,3% 2,8 6,3% 2,2 4,0%

Roupas de cama, mesa, toucador ou 

cozinha
7,9 11,2% 4,4 9,7% 1,8 3,3%

Tesouras e suas lâminas, de metais 

comuns
1,6 2,3% 1,3 2,9% 1,7 3,1%

Casacos, calças, bermudas de malha, 

uso masculino
0,5 0,7% 0,9 2,0% 1,5 2,8%

Subtotal 36,2 51,1% 26,5 58,9% 34,2 62,6%

Outros 34,7 48,9% 18,5 41,1% 20,4 37,4%

Total 70,8 100,0% 45,1 100,0% 54,6 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Fevereiro de 2018.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017

Composição das importações brasileiras originárias do Paquistão (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017
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Linhas de Crédito de Bancos Brasileiros 
 
Devido à natureza do atual comércio bilateral, os importadores e exportadores em 

cada país dependem de linhas de crédito concedidas por bancos em seus próprios 

países. Atualmente, não há linhas de crédito formais disponíveis para nenhuma 

empresa paquistanesa provenientes de bancos brasileiros nem para empresa 

brasileira provenientes de bancos paquistaneses.  

 

4.2 Oportunidades para Investidores Brasileiros no Paquistão 

 

Políticas governamentais adequadas podem acelerar o processo de explorar o 

máximo de oportunidades e as possíveis negociações. É por meio dessas políticas que 

o volume de negociações de cada commodity pode aumentar facilmente em qualquer 

direção.  

 

A promoção de São Paulo como o hub da América do Sul pode atrair empresas 

paquistanesas para aprimorar o comércio e os investimentos juntamente com 

empresas brasileiras. Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo 

tem um PIB de US$ 388 bilhões. Da mesma forma, promover o Paquistão como um 

mercado consumidor rico com receitas cada vez maiores, uma porta de entrada para 

as Repúblicas da Ásia Central e o Afeganistão sem litoral e uma oportunidade de 

fazer parte do desenvolvimento do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), 

pode ser de interesse dos investidores brasileiros. Adicionalmente, o Paquistão tem 

necessidade extrema de desenvolver seu setor energético para impulsionar a 

economia. A experiência brasileira no setor energético que inclui energias renováveis 

como a eólica, solar e do carvão pode ser de interesse do Paquistão. 
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V. RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS 
 
 
O Paquistão é um país hospitaleiro e acolhedor. Disponibiliza excelentes 

conveniências para os investidores na maioria de seus centros industriais e 

comerciais. Comparado à Europa, o custo de vida em geral é baixo. Assim, visitar o 

Paquistão a fim de explorar oportunidades de negócios não é uma iniciativa 

dispendiosa.  

 

Costumes e Tradições do Paquistão com Relação a Negócios  

 

Normalmente, as pessoas no Paquistão confiam mais em suas formas culturais de 

resolver conflitos em vez de recorrer à justiça, que demora muito tempo. É 

aconselhável envolver uma pessoa confiável a fim de negociar para que um conflito 

seja resolvido. É imperativo que um exportador brasileiro para o Paquistão esteja 

ciente das normas culturais e das formas possíveis de se resolver um conflito de 

acordo com os costumes locais. 

 

O Paquistão é um país religiosamente sensível, onde existe uma grande quantidade 

de grupos religiosos e minorias. Também é imperativo não participar de nenhuma 

conversa que possa tornar-se sensível para as pessoas. 

 

É sempre importante assinar documentos com relação a todos os serviços adquiridos, 

principalmente transações relacionadas a negócios de acordo com a lei local. Devem 

ser incluída nos contratos cláusulas a respeito de infração contratual, conflitos e 

controvérsias, identificação de um foro para solucionar controvérsias, fornecer itens 

contratuais a serem entregues, datas, a penalidade em caso de violação, etc. Também 

é importante não transferir valores completos antes que as transações/itens a serem 

entregues/consignações estejam seguramente concluídas.  

 

O Paquistão tem vários feriados, festivais e dias especiais tradicionais, durante os 

quais as vendas aumentam em todo o país. É importante que o exportador brasileiro 

capitalize nesses dias, preparando-se para suas vendas antes desses dias específicos. 

Esses dias incluem as duas Eids (Festas do Sacrifício), o mês Sagrado do Ramadã, o 

dia da Independência, o Aniversário do Santo Profeta (PBUH), etc.  

 

Os paquistaneses, assim como os povos do outros países asiáticos, estão acostumados 

a contatos pessoais. Portanto, é recomendado manter o máximo contato possível por 

telefone ou mídias sociais com os paquistaneses, inclusive autoridades públicas.  
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Sugestões para os Exportadores Brasileiros 
 

a. Estude sobre o país antes de planejar um empreendimento comercial ou 

uma visita. 

b. Visite o Paquistão com um plano concreto e coletem dados básicos 

relacionados às áreas comerciais de interesse. 

c. Atue por meio de um distribuidor ou agente dependendo da natureza dos 

produtos e serviços, pois o Paquistão é um mercado desacelerado, porém 

de longo prazo. Tenham em mente participações de longo prazo no 

Paquistão, distribuidores ou agentes locais podem ajudar os empresários 

brasileiros a estabelecerem um escritório no país. Isso é altamente 

recomendado a fim de garantir presença física e visibilidade no mercado 

doméstico.  

Dependendo do tipo de produtos ou serviços, Carachi, Lahore e Islamabad 

são locais sugeridos para a abertura de um Escritório de Representação 

(ER). Para auxiliar as startups e uma realização de negócios bem-sucedida, 

há funcionários qualificados, experientes, com domínio do idioma de 

inglês disponíveis em todos os níveis e por pacotes razoáveis de 

remuneração. Sites de Recursos Humanos como Rozee.pk, 

Brightspyre.com e Mustakbil.com podem ser fontes confiáveis para 

identificar funcionários.    

As formalidades necessárias para abrir um escritório no Paquistão são 

mínimas, exceto nos casos que envolvam unidades de produção. 

Entretanto, isso não acarreta impedimentos graves, e um consultor pode 

lidar com todo o processo.  

d. A abertura de um escritório no país pode oferecer vantagens adicionais, 

como a capacidade de explorar o mercado do Oriente Médio rico em 

petróleo e regiões da Ásia, como o Sudeste Asiático, a Ásia Central e a 

China. Além disso, com o CPEC prestes a iniciar suas operações, as 

oportunidades aguardam empresas que tenham escritórios no Paquistão, 

pois ele se tornará uma porta de entrada para a Ásia. 

e. Identificar e selecionar funcionários é importante para um bom começo e 

para a realização de um negócio. É possível solicitar assistência da 

Embaixada do Brasil em Islamabad18 e da Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Paquistão (BPCCI)19. As chances de sucesso melhoram muito com 

mais contato formal e pessoal. Os países asiáticos são culturalmente 

orientados às relações pessoais. 

f. Explore novos clientes nas linhas de produtos existentes e em outras áreas 

de negócios. Essas oportunidades normalmente não são visíveis à 
                                                           
18

Setor Comercial, Embaixada do Brasil, Islamabad,  E-mail: secomislamabad@itamaraty.gov.br 
19

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Paquistão (BPCCI), E-mail: info@brazilpakistan.org / wwwbrazilpakistan.org 

mailto:secomislamabad@itamaraty.gov.br
http://www.brazilpakistan.org/
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distância. O Brasil já exporta laticínios, sementes de vegetais comestíveis, 

soja e farelo de soja, café, especiarias, oleaginosas e goma-laca para o 

Paquistão. Um escritório local ou um representante permanente 

trabalhando no Paquistão levará à expansão da base de clientes ou das 

linhas de produtos. 

g. Explore oportunidades nos setores de infraestrutura e energia. O Paquistão 

é um país em desenvolvimento e tem um potencial inexplorado nesses 

setores. 

 

Entrega de Amostras e Material Publicitário para Importadores Locais 

 

Embora seja uma forma comum de chegar aos clientes, é menos atrativa que um 

contato pessoal. Poderá ser mais benéfico se os importadores forem contatados por 

meio de um representante, ou em uma visita ao Paquistão.  

 

Documentos de Embarque e de Outras Exigências 

 

O processo de exportação para o Paquistão envolve os seguintes documentos: 

a. Três tipos de Conhecimento de Embarque negociáveis; 

b. Fatura Comercial assinada manualmente; 

c. Romaneio/Literatura de produtos quando pertinente; 

d. Certificado de Beneficiário; 

e. Certificado de Seguro; 

f. Certificado de Origem (apenas para alguns produtos); 

g. Letra de Câmbio. 

 

Seguro de Remessa 
 
Devido à longa distância e a outros fatores, é aconselhável optar por um seguro de 

remessa para as commodities, caso as commodities sofram qualquer tipo de dano ou 

sejam perdidas em trânsito. 

 

Diferentes companhias estão fornecendo seguro de remessa no Paquistão. Estão 

incluídas, entre outras a Jubilee General Insurance, Costa Logistics, EFU General 

Insurance, Adamjee Insurance, Allied Xpert Logistics, etc. Outras podem ser 

exploradas por meio da utilização de serviços de facilitação da Autoridade de 

Desenvolvimento Comercial do Paquistão (TDAP). 
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Supervisão e Fiscalização de Remessas 
 
Para a supervisão e fiscalização de remessas, é importante contratar um agente que 

cuide das remessas durante todas as etapas do transporte. A Associação 

Paquistanesa de Agentes de Navios (PSAA), no geral, regulamenta o trabalho dos 

agentes de embarque e também fornece a lista de agentes de embarque.20 Os agentes 

fornecem supervisão e fiscalização de remessas completas e também prestam 

serviços específicos dentro desse domínio.  

 

Financiamento de Importação 

 

Diferentes bancos e instituições financeiras oferecem linhas de financiamento de 

importação principalmente de acordo com pacotes de financiamento de curto prazo. 

Isso inclui realização de financiamentos, linhas de crédito comercial, uma carta de 

crédito (estrangeira e no país), financiamento com relação a mercadorias importadas, 

Financiamento com Alienação Fiduciária (FATR) bem como outras formas de 

exposição de longo prazo. A maioria desses financiamentos exige que a parte 

solicitante atenda às qualificações básicas da existência jurídica, alguma forma de 

solidez financeira da empresa, etc. Os bancos que fornecem essas linhas de crédito 

incluem o Standard Chartered Bank, Faysal Bank, Summit Bank, MCB, Habib Bank 

Ltd., entre outros. 

 

Assistência do Setor Comercial da Embaixada do Brasil 

 

No caso de qualquer questão específica enfrentada por um empresário brasileiro, o 

setor comercial da Embaixada do Brasil fornecerá assistência. As funções do Setor 

Econômico e Comercial da Embaixada do Brasil no Paquistão incluem:  

1. promover o desenvolvimento econômico e comercial bilateral entre 

Paquistão e Brasil;  

2. negociar com departamentos paquistaneses relacionados ao comércio 

exterior e a questões econômicas em nome do Governo Brasileiro;  

3. promover e apresentar as políticas econômicas e de comércio exterior do 

Brasil;  

4. prestar serviços de consultoria com relação ao negócio de importação e 

exportação para círculos comerciais do Paquistão e do Brasil;  

5. auxiliar na solução de controvérsias comerciais entre empresas do 

Paquistão e do Brasil;  

6. enviar informações úteis e cartas-convite para empresas paquistanesas 

sobre todos os tipos de exposições e feiras no Brasil.  

                                                           
20

http://www.psaa.org.pk/listofmembers.php 
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Canal de Distribuição Mais Conveniente 

É aconselhado instalar um escritório no Paquistão, ou nomear um representante no 

país. Essa estratégia é útil do ponto de vista Business-to-Business (B2B) e dos bens de 

consumo. Entretanto, caso não seja possível instalar um escritório nem nomear um 

representante, abordagens diretas pode ser feitas com o auxílio da associação 

industrial/comercial pertinente.  

 

Promoção dos Produtos 

 

O Carachi Expo Centre21 e o Lahore International Expo Centre22 oferecem espaço e 

instalações para exposições internacionais.  

 www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_pakistan.html 

 www.10times.com/pakistan/tradeshows 

 www.tdap.gov.pk/domestic_exhibitions] 

 www.ecgateway.net/ecgevents.htm 

 www.exhibitioninpakistan.com 

 www.pogeepakistan.com 

 

Práticas e Idioma Nacionais 

 

O inglês é o idioma oficial e comercial e é amplamente entendido pela maioria das 

empresas e do mundo corporativo no Paquistão. Os procedimentos governamentais 

ainda têm como base antigos sistemas britânicos. As negociações, a correspondência, 

os acordos e as propostas precisam ser realizados em inglês. Muito poucas pessoas 

entendem o português, motivo pelo qual poderá ser necessário ter um representante 

ou um escritório local no Paquistão. 

 

Assistência Profissional 

 

Empresas estrangeiras podem facilmente buscar assistência dos escritórios 

Governamentais. Para obter assistência relacionada a investimentos, o Conselho de 

Investimento pode ser contatado pelo www.boi.gov.pk; a Corporação Comercial do 

Paquistão pode ser contatada pelo www.tcp.gov.pk; da mesma forma, para obter 

assistência específica para cada província, é possível contatar o Conselho de 

Investimento e Comércio de Punjab (www.pbit.gop.pk) e o Conselho de Investimento de 

Sindh (www.sbi.gos.pk).  

 

 

                                                           
21

http://www.tdap.gov.pk/karachi-expo-center.php(Pakistan T. D.) 
22

http://www.expolahore.com/new/(Centres) 

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_pakistan.html
http://10times.com/pakistan/tradeshows
http://www.tdap.gov.pk/domestic_exhibitions%5d
http://www.ecgateway.net/ecgevents.htm
http://www.exhibitioninpakistan.com/
http://www.pogeepakistan.com/
http://www.boi.gov.pk/
http://www.tcp.gov.pk/
http://www.pbit.gop.pk/
http://www.sbi.gos.pk/
http://www.tdap.gov.pk/karachi-expo-center.php
http://www.expolahore.com/new/
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 VI. ACESSO AO MERCADO 
 
 

6.1 Sistema Tarifário 
 

No Paquistão, o sistema tarifário é gerenciado e controlado pela Comissão Nacional 

de Tarifas (NTC). É uma autoridade investigadora autônoma do Governo do 

Paquistão, sobre assuntos comerciais e tarifários. Essa comissão administra leis de 

recursos comerciais com relação a importações objeto de dumping e subsidiadas de 

mercadorias que prejudicam a indústria nacional do Paquistão. Ela também realiza 

investigações de salvaguardas com relação a um aumento nas importações. Todos 

esses procedimentos são realizados em conformidade com um sistema de comércio 

internacional com base em regras. A Comissão também aconselha o Governo sobre 

questões relacionadas à competitividade da indústria paquistanesa, à promoção das 

exportações e à racionalização da tarifa aduaneira. 

 

6.2 Estrutura Tarifária 

 

No Paquistão, a Lei da Alfândega [Customs Act] de 1969 estabelece as leis básicas 

para reger o comércio. O Território Aduaneiro das mercadorias importadas para o 

Paquistão está definido no seguinte contexto e os direitos alfandegários são aplicados 

a taxas prescritas de tempos em tempos pela autoridade competente, exceto em casos 

que apresentam isenções ou subsídios: 

 Mercadorias importadas para o Paquistão;  

 Mercadorias trazidas de qualquer país estrangeiro e que entraram no 

Paquistão por qualquer estação aduaneira, e  

 Mercadorias levada como garantia de qualquer estação aduaneira para 

outra. 

 

Direito Regulatório 

 
O Governo Federal aplica um direito regulatório sobre todas e quaisquer 

mercadorias importadas ou exportadas, especificadas no site do Conselho da Receita 

Federal (FBR)23 para cada tipo de commodity e de mercadoria. Esses direitos estão 

sujeitos a limitações, restrições ou outros fatores que a autoridade considerar 

adequados para impor. O direito regulatório será adicional a qualquer tributo 

imposto nos termos de qualquer outra lei pelo prazo em que estiver vigor e deverá 

ser aplicado a partir do dia especificado pela autoridade.  

 

 

                                                           
23

www.fbr.gov.pk 
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Classificação das Mercadorias 

 

O Código Aduaneiro do Paquistão fornece uma nomenclatura única e Códigos do 

Sistema Harmonizado (SH) específicos para cada item importado de todo o mundo.  

Para a maior parte dos itens, a nomenclatura local é a mesma conforme definida no 

Código Aduaneiro. Entretanto, existem alguns itens mencionados nos Códigos 

Aduaneiros com sua especialidade técnica ou conforme definido na literatura de 

produtos, ao passo que, no mercado doméstico, são denominados por seus nomes e 

abreviaturas comuns. 

 

A Alfândega paquistanesa segue o Código SH (Sistema Harmonizado) ou os Códigos 

PCT (Tarifas Aduaneiras do Paquistão) para a Classificação das Mercadorias. Esses 

códigos são formados por oito dígitos, onde os dois primeiros representam o 

Capítulo, os dois segundos representam o Subcapítulo e os quatro dígitos depois da 

casa decimal representam o código do item. 

 

Estrutura de Tarifas de Importação no Paquistão 

 

O tributo e os impostos de importação são devidos ao importar mercadorias para o 

Paquistão por uma pessoa física ou uma empresa comercial.  O método de avaliação 

é o CIF (Custo, Seguro e Frete), o que significa que o tributo e os impostos de 

importação devidos são calculados com base no valor total da remessa, o que inclui o 

custo das mercadorias importadas, o custo do frete e o custo do seguro.  Entretanto, o 

tributo de importação também pode ser cobrado por unidade de medida.  Além do 

tributo, as importações estão sujeitas ao imposto sobre as vendas (IVA), aos impostos 

sobre alguns produtos industrializados e ao direito regulatório de importação. 

 

Alíquotas de Importação 

 

As alíquotas de importação variam de 0% a 100%, com uma alíquota média de 

importação de 20,67%. Algumas mercadorias podem ser importadas com isenção do 

tributo (por exemplo, laptops e outros produtos eletrônicos). 

 

Imposto Federal sobre Produtos Industrializados (FED) 

 

A Lei Federal de Produtos Industrializados [Federal Excise Act] de 2005 foi 

promulgada com validade a partir 1º de julho de 2005. O Imposto Federal sobre 

Produtos Industrializados é devido para:  

a. Mercadorias produzidas ou fabricadas no Paquistão;  

b. Mercadorias importadas para o Paquistão; 
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c. Mercadorias que o Governo Federal poderá, por notificação no Diário 

Oficial, especificar como produzidas ou fabricadas nas zonas francas e 

trazidas para as zonas francas para venda ou consumo nesse local; e  

d. Serviços prestados ou entregues no Paquistão. 

 

Imposto Especial sobre Produtos Industrializados  

 

Como parte das medidas orçamentárias para o ano 2007/08, o FED Especial a 1% foi 

aplicado a mercadorias fabricadas ou importadas pelo Paquistão. Esse tributo soma-

se ao FED conforme prescrito no Primeiro Apêndice do Federal Excise Act de 2005. 

 

Imposto Sobre as Vendas 

 

Por padrão, as importações para o Paquistão não estão sujeitas ao imposto sobre as 

vendas. Apenas alguns produtos, como cosméticos ou suplementos alimentares, 

estão sujeitos ao Imposto sobre Serviços e Mercadorias (GST) quando importados 

para o Paquistão.  Quando aplicável, a taxa do GST é de 17% e a taxa reduzida é de 

5%, calculadas sobre a soma do valor CIF, do tributo, do direito regulatório de 

importação e do imposto sobre produtos industrializados. 

 

Outros Impostos e Taxas Alfandegárias 

 

O imposto sobre produtos industrializados é aplicável a algumas mercadorias como 

produtos alcoólicos, tabaco e outros.  Ele pode ser aplicado ad valorem, calculado 

sobre a soma do valor CIF e do tributo aplicável, ou pode ser específico, ou seja, 

cobrado por unidade de medida.   

 

Informações detalhadas sobre tributos incidentes sobre diversas mercadorias e as 

regras atuais podem ser obtidas na Lei da Alfândega e de Tarifas Aduaneiras do 

Paquistão [Pakistan Customs Tariff and Customs Act] de 1969.24 

 

Sistema Geral de Preferências  

 

A União Europeia (UE) e o Paquistão formaram um Subgrupo de Comércio para 

promover o desenvolvimento do comércio bidirecional. O Subgrupo de Comércio foi 

formado sob a égide da Comissão Conjunta EU-Paquistão, que é o fórum de 

discussões mais amplas sobre os desdobramentos da Política Comercial e também 

pretende enfrentar problemas específicos de acesso ao mercado que dificultam o 

comércio entre as duas partes.  

                                                           
24

http://download1.fbr.gov.pk/Docs/2015911119353372DraftCustomsActUpdated30.06.2015.pdf 

http://download1.fbr.gov.pk/Docs/2015911119353372DraftCustomsActUpdated30.06.2015.pdf


50 

A União Europeia (UE) concedeu o status Plus ao Sistema Geral de Preferências 

(GSP) no Paquistão a partir de 1º de janeiro de 2014, permitindo que quase 20% das 

exportações paquistanesas entrassem no mercado da UE a uma tarifa zero e que 70% 

entrassem a uma taxa preferencial. 

 

Entretanto, atualmente, não há um acordo de comércio preferencial significativo que 

possa fornecer suporte ao comércio entre Paquistão e Brasil. 

 

6.3 Regulamentação das Atividades de Comércio Exterior 

 

Política Geral sobre Importações 

 

O Programa de Regulamentos Econômicos (ERP) foi criado no Paquistão depois de 

2000. As quotas de importação, as sobretaxas de importação e os direitos regulatórios 

foram eliminados, ao passo que a tarifa máxima foi reduzida de 80% para 25%. Em 

2005, o Paquistão eliminou as tarifas sobre cimento, açúcar, gado e algumas 

verduras. No momento, não há exigências de licenciamento nem monopólios do 

setor público nas importações.  

 

Estratégia de Comércio 

 

O Paquistão construiu um regime de Política Comercial mais aberto e transparente, 

na última década reduzindo tarifas em todos os níveis. A média simples da tarifa ad 

valorem na Política Comercial 2005/06 foi de menos de 15%, em comparação a mais 

de 50% em 1995. Restrições quantitativas, controles de câmbio e outras intervenções 

estatais diretas no comércio foram eliminados em grande parte; direitos 

alfandegários comuns agora são o principal instrumento da Política Comercial. 

Foram eliminadas ordens regulatórias especiais que forneceram isenções 

discricionárias para empresas ou indústrias, assim, nivelando o campo de atuação e 

tornando o regime comercial menos complexo. A tabela de tarifas completa e as 

ordens regulatórias que afetam o comércio são facilmente acessíveis no site do 

Governo: 

www.fbr.gov.pk/Docs/20157101374641856Reupdated5thScheduleandCUSTOMTariff.pdf 

 

Medidas Antidumping 

 

A Lei da Comissão Nacional de Tarifas [National Tariff Commission Act] de 2015 foi 

promulgada a fim de eliminar as questões de quórum e composição da NTC, em 

vista das práticas anteriores e em linha com o julgamento dos Tribunais Superiores 

http://www.fbr.gov.pk/Docs/20157101374641856Reupdated5thScheduleandCUSTOMTariff.pdf
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do Paquistão. Os direitos antidumping a taxas incidirá sobre o valor CIF em termos ad 

valorem. 

 

Importações por Meio Postal 

 

Os Correios do Paquistão são uma empresa estatal dedicada a fornecer uma ampla 

gama de produtos postais e serviços públicos. É o principal serviço nacional de 

comunicações postais que abrange um vasto país com uma grande população. 

 

Os Correios paquistaneses consistem em uma rede de 13.419 agências, 76 Agências 

Gerais dos Correios (GPOs), 48 Agências Distritais dos Correios (DMOs) e 3 Agências 

de Troca, juntamente com instalações centrais de administração em Islamabad e 

Lahore.  

Além disso, atuam no Paquistão prestadores de serviço de entrega expressa 

internacional, incluindo FedEx, DHL e TNT.  

 

Considerações Legais 

 

As principais agências Governamentais envolvidas no regulamento das empresas no 

Paquistão são: 

 A Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão (SECP), que foi instalada 

seguindo a Lei da Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão [Securities 

and Exchange Commission of Pakistan Act] de 1997 e é responsável pela 

constituição e registro de empresas. 

 O Conselho de Investimentos (BOI) promove oportunidades de 

investimento em todos os setores da economia e presta serviços de 

facilitação de investimentos para investidores locais e estrangeiros. 

Aconselha-se a busca de consultoria jurídica e tributária antes de celebrar uma joint 

venture ou um tipo semelhante de parceria com uma empresa local no Paquistão. 

 

Normas e Regulamentos Técnicos 

 

A Autoridade Paquistanesa de Normas e Controle de Qualidade (PSQCA) têm a 

responsabilidade de manter os padrões e as exigências de qualidade no país. 

O Ministério da Saúde preocupa-se com as exigências de rotulagem de 

medicamentos, cigarros, etc., bem como com os procedimentos que garantem que a 

importação não é prejudicial para a saúde da população. O Ministério da Segurança e 

Pesquisa Alimentar Nacional é responsável pela rotulagem em alimentos. 

Em geral, os rótulos em inglês e em urdu são necessários em bens de consumo e 

precisam ser aprovados pelo ministério ou departamento pertinente. Os rótulos 

precisam fornecer pelo menos as seguintes informações: 
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 Marca; 

 Lista de ingredientes; 

 Informações do fabricante (endereço); 

 Nome e endereço do importador; 

 Data de fabricação; 

 Data de vencimento; 

 Número do lote; 

 Conteúdo marcado em gramas (g) e mililitros (ml); 

 Qualquer orientação específica a fim de evitar risco associado. 
 

Embalagens e Rótulos 
 

No Paquistão, existem normas e regulamentos para a administração de produtos 

químicos, segurança, categorias especiais de produtos químicos (pesticidas, 

explosivos e outras substâncias perigosas), bem como estudos de impacto ambiental 

dos produtos químicos. O Paquistão não tem um sistema universal de rotulagem 

nem exigências para marcação de produtos; entretanto, há alguns regulamentos 

específicos para a indústria. Com base nas disposições da Lei Ambiental 

[Environmental Act] de 1997, os regulamentos de produtos químicos no Paquistão 

para embalagens e rótulos enquadram-se no projeto de lei sobre Normas 

para Substâncias Perigosas de 2003. 

 

Regime de Câmbio 

 

Desde julho de 2000, o Paquistão está seguindo de jure um regime de câmbio flexível. 

Contudo, o acordo cambial de facto conseguiu flutuar sem a fixação de cursos 

predeterminados para a taxa de câmbio. As intervenções do Banco Central limitam-

se a abrandar e impedir flutuações excessivas na taxa de câmbio. O Banco Central 

intervém no mercado utilizando o dólar norte-americano. Atualmente, os controles e 

restrições cambiais são mínimos. Atualmente, as transações em conta corrente são 

irrestritas, exceto no caso de limites ocasionalmente impostos sobre adiantamentos 

para algumas importações. Os investidores estrangeiros agora podem introduzir e 

retirar seu capital, lucros, dividendos, royalties, etc. livremente. O FMI (2010) 

classifica o regime cambial do Paquistão como um convencional de facto 

estreitamente atrelado ao dólar norte-americano.  

 

O State Bank of Pakistan controla e rege a transferência de moeda no país, tanto na 

entrada quanto na saída. O limite para transferências em dinheiro é US$ 10.000, ao 

passo que o sistema bancário oferece uma linha de crédito para transferência 

ilimitada de moeda, condicionada às exigências de documentação.  
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Para o pagamento de importações, são feitas na maior parte do tempo por meio de 

uma carta de crédito (LC) documental, entretanto há também outros métodos para 

financiamento de comércio internacional.  As partes podem escolher seu método 

preferencial. As formas de pagamento aceitáveis são: 

 Carta de Crédito; 

 Adiantamento; 

 Conta de Crédito; 

 Contrato (quando o pagamento puder ser efetuado sem envolver um 

banco garantidor). 

Todas as transações para importação são regidas pelas normas e regulamentos do 

State Bank of Pakistan.  

 

Documentação e Exigências 

 

São necessários apenas os seguintes documentos iniciais para importar para o 

Paquistão: 
 

i. Certificado de Número Fiscal Nacional, que é emitido pelo Departamento 

Tributário da Receita mediante o preenchimento de um formulário de 

solicitação acompanhado de uma fotocópia autenticada da Cédula de 

Identidade Nacional; 

ii. É necessária uma conta corrente bancária para os procedimentos e 

documentos de importação; 

iii. Registro de Imposto sobre as Vendas;   

iv. Certificado de Participação de uma Câmara de Comércio e Indústrias ou 

de qualquer associação comercial pertinente do Paquistão. 

 

6.4  Recomendação Prática para os Exportadores: Procedimentos no Paquistão 

 

Desembaraço Aduaneiro 

 

No Paquistão, o Desembaraço Aduaneiro no momento da importação pode ser 

dividido em dois principais segmentos. A primeira avaliação, na qual as mercadorias 

são verificadas fisicamente e o direito alfandegário é calculado, e a segunda 

avaliação, na qual é o direito final é calculado e aplicado ao importador. As remessas 

poderão ser recebidas em um porto, aeroporto ou porto seco declarado pelas 

autoridades aduaneiras como porto aduaneiro, aeroporto aduaneiro e estação 

aduaneira; o procedimento de desembaraço é o mesmo para todas as estações 

aduaneiras. 
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Documentação no Destino 
 

Documentação Necessária no Destino das Importações 

Fases do processo Documentos/informações Necessários 

Primeira fase 
(pedido) 

Pedido de compra 

Confirmação do Pedido 

Fatura proforma 

Carta de Crédito 

Orientação e Plano de Embarque 

Segunda fase 
(Documentação) 
 
 
 
Segunda fase 
(Documentação) 

Faturas comerciais 

Romaneio 

Conhecimento de Embarque/Conhecimento Aéreo 

Nota de Peso 

Atestado de saúde 

Certificado Halal 

Certificado de análise 

Certificado sanitário 

Nota de cobertura de seguro ou de Seguro marítimo 

Terceira Fase 
(Desembaraço) 

Declaração de importação (Declaração de Mercadorias) 

Recebimento de tributos 

Recebimento do Imposto sobre produtos industrializados 

Transporte, se houver 

Quarta fase 
(Remessa) 

Apresentação dos documentos 

Telex de remessa 

Pagamento efetuado 
Obs.: O Conhecimento de Embarque/Conhecimento Aéreo é o documento mais importante, sem ele a consignação não pode 
ser liberada pelo banco. 

 
Regimes Aduaneiros Especiais no Paquistão 
 
Todas as remessas que atravessam fronteiras internacionais devem passar pela 
Alfândega no país de destino antes da entrega ao destinatário. As remessas são 
entregues à Alfândega e a outras agências reguladoras. É de responsabilidade do 
remetente fornecer a documentação correta necessária. Se as remessas forem 
mantidas pela Alfândega devido a documentação incorreta ou não entregue, a 
primeira tentativa é notificar o destinatário. 
 
Ao embarcar para o Paquistão, o desembaraço da Alfândega depende de a remessa 

contar com: 

 Documentos sem valor comercial 

 Mercadorias tributáveis 

Os pacotes devem incluir uma fatura original e o romaneio, caso contrário, o 

desembaraço será postergado.  

Equipamentos de telecomunicação importados exigem um Certificado de Não 

Objeção (NOC) da Autoridade Paquistanesa de Telecomunicações (PTA). 
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As remessas serão retidas por um período máximo de 30 dias após a data de 

chegada. Caso a documentação adequada não tenha sido recebida até esse prazo, a 

remessa será destruída ou confiscada, e estará sujeita a multas e sanções. O tributo e 

os impostos serão aplicados a todas as remessas em aproximadamente 53% do valor 

estimado da remessa. 

 

A documentação adequada deve ser fornecida pelo destinatário para todas as 

remessas de peso superior a 5 kg (11 lb) e avaliadas em US$ 100 ou mais para a 

realização do desembaraço. 

 

O Destinatário deve ter um Certificado de Imposto sobre as Vendas, um Registro de 

Importação, uma Declaração Mensal de Imposto sobre as Vendas 

(independentemente da aplicação desse imposto à remessa) e um Número Fiscal 

Nacional (NTN) para o desembaraço de todas as remessas comerciais. 

 

O retorno à origem não será permitido sem o prévio Desembaraço Aduaneiro e o 

pagamento dos direitos e impostos aplicáveis. 

 

Links Úteis 

 

Informações detalhadas sobre os benefícios em cada zona de comércio podem ser 

obtidas no site: 

www.thebrazilbusiness.com/article/free-trade-zones-in-brazil 

 Guia de exportação:  

www.gov.uk/Government/publications/exporting-to-pakistan/doing-business-in-

pakistan-pakistan-trade-and-export-guide 

 Guia de Tributação:  

www.home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/pakistan-2015.pdf 

 Regime Aduaneiro do Paquistão:  

www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K24S.pdf 

 Como Importar para o Brasil:  

www.fkg.se/wp/wp-content/uploads/2014/02/how-to-import-into-brazil.pdf 

 Guia de Exportação do Brasil  

i. www.connectamericas.com/sites/default/files/content-

idb/Brazil%20Export%20Guide.pdf 

ii. www.paklawyer.com/wp-

content/uploads/2016/09/Import_Export_Documentation.pdf 

iii. www.tdap.gov.pk/bi_lateral_trade_analysis.php 

iv. www.bsoforum.com/business-registrations/importsexports-procedures 

v. www.2016.export.gov/pakistan/tradeevents/localtradeevents/index.asp 

vi. www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx 

http://www.thebrazilbusiness.com/article/free-trade-zones-in-brazil
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-pakistan/doing-business-in-pakistan-pakistan-trade-and-export-guide
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-pakistan/doing-business-in-pakistan-pakistan-trade-and-export-guide
http://www.home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/pakistan-2015.pdf
http://www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K24S.pdf
http://www.fkg.se/wp/wp-content/uploads/2014/02/how-to-import-into-brazil.pdf
http://www.connectamericas.com/sites/default/files/content-idb/Brazil%20Export%20Guide.pdf
http://www.connectamericas.com/sites/default/files/content-idb/Brazil%20Export%20Guide.pdf
http://www.paklawyer.com/wp-content/uploads/2016/09/Import_Export_Documentation.pdf
http://www.paklawyer.com/wp-content/uploads/2016/09/Import_Export_Documentation.pdf
http://www.tdap.gov.pk/bi_lateral_trade_analysis.php
http://www.bsoforum.com/business-registrations/importsexports-procedures
http://www.2016.export.gov/pakistan/tradeevents/localtradeevents/index.asp
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx
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vii. www.epza.gov.pk 

viii. www.epza.gov.pk/incentives 

ix. www.epza.gov.pk/facilities 

x. www.epza.gov.pk/guidelines 

xi. www.epza.gov.pk/epza-rules 

xii. www.epza.gov.pk/custom-epz-rules                                                                                  

http://www.epza.gov.pk/
http://www.epza.gov.pk/incentives
http://www.epza.gov.pk/facilities
http://www.epza.gov.pk/guidelines
http://www.epza.gov.pk/epza-rules
http://www.epza.gov.pk/custom-epz-rules


57 

VII. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 
 
 
7.1  Infraestrutura Nacional 
 

O Paquistão tem um terreno muito diversificado, que inclui ambientes costeiros, 

desertos, terrenos agrícolas, montanhas e planaltos de altitude elevada. Isso torna o 

transporte e a infraestrutura ligeiramente desafiadores. Porém, o Paquistão tem boa 

infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroportuária que conecta praticamente todas 

as partes do país. As partes distantes e montanhosas do Paquistão normalmente são 

conectadas apenas por aeroportos, porém as condições rodoviárias apresentam 

melhoria. Os principais centros urbanos são conectados por ar, autoestradas e vias 

expressas.  

 

A China lançou o Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), um projeto que 

ligará produtores e consumidores do Paquistão e da China a pelo menos 50 países. 

Visando tornar-se parte da Iniciativa “One Belt One Road” (OBOR)/Rota Marítima da 

Seda, essa iniciativa atraiu o interesse de muitas companhias que estão explorando 

oportunidades para ingressar em grandes projeto nas plataformas do CPEC e da 

OBOR. 

 

O setor de transportes contribui para 10% do PIB do Paquistão e para 6% das 

contratações do país. Isso facilita outros setores da economia por meio de 

aglomerações, transformações espaciais e do comércio nacional e internacional. O 

transporte rodoviário é uma opção conveniente e comum para o comércio nacional. 
 

O setor de transporte por caminhões absorve 96% do tráfego total de fretes e abrange 

proprietários de pequenas frotas com menos de cinco veículos. A National Logistics 

Cell (NLC) é a maior organização do setor público que atua no transporte nacional de 

mercadorias. O Paquistão tem três principais portos marítimos e onze aeroportos 

nacionais/internacionais. Os portos marítimos são Carachi, Qasim e Gwadar. Os 

aeroportos incluem Carachi, Islamabad, Lahore, Sialkot, Peshawar, Faisalabad, 

Gwadar, Multan, Dera Ghazi Khan, Rahim Yar Khan e Quetta.  

 

Rodovias 

 

Mais de 96% dos fretes e de 92% do tráfego de passageiros no país são facilitados 

pelas redes rodoviárias. A Autoridade Rodoviária Nacional (NHA) é responsável 

pelas operações e pela manutenção. Atualmente, a rede da NHA é formada por 39 

rodovias, vias expressas, autoestradas e estradas estratégicas com uma extensão de 

12.131 quilômetros. No momento, ela está gerindo 50 projetos no valor de 
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aproximadamente PKR 1.605.600.000.000 (US$ 15,29 bilhões). Ela opera 80% do 

tráfego comercial e a Rodovia Nacional 5 (NH5) é responsável por 65% dessa carga.  

 

Para facilitar a movimentação tranquila e eficiente de produtos e serviços, a NHA é 

responsável pelo planejamento e desenvolvimento do CPEC por meio de conexões a 

partir de Khunjerab no norte até o porto de Gwadar no sul. Atualmente, a NHA está 

gerindo projetos no valor de PKR 700 bilhões. 

Os países e regiões abrangidos pelo CPEC têm uma população acumulada de 4,4 

bilhões e um volume financeiro de US$ 21 trilhões. Isso totaliza 63% da população e 

29% do volume financeiro do mundo respectivamente. Os prazos para a construção 

foram estabelecidos de 2014 a 2030. O CPEC se tornará o principal caminho para o 

comércio entre a China, a África e o Oriente Médio. 

 

Pakistan Railways 

 

A Pakistan Railways (PR) é uma entidade Governamental que abrange 7.791 km com 

1.732 vagões de passageiros, 451 locomotivas e 15.948 vagões de carga. Em termo de 

mobilidade de longa distância e tráfego em massa, oferece mais vantagens o sobre 

transporte rodoviário para a movimentação de passageiros e cargas. Ainda assim, o 

desenvolvimento do transporte rodoviário nos últimos 20-30 anos tem se tornado um 

concorrente e, consequentemente, tem reduzido a participação de mercado das 

ferrovias. Entretanto, como o aumento da disponibilidade de locomotivas em 

funcionamento desde 2011, o desempenho operacional tem progredido. De acordo 

com os registros de 2016, a PR constitui 4% do tráfego de cargas e 6% do tráfego de 

passageiros. 

 

Hidrovias 

 

O Paquistão é dotado de um sistema bem-desenvolvido de rios e canais que se 

estende de Sind a Khyber Pakhtunkhwa com uma abrangência horizontal e vertical 

de aproximadamente 30 mil km. Por séculos ele tem sido utilizado para o transporte, 

porém não houve movimentação de cargas nas hidrovias e, após a independência, o 

Governo não envidou nenhum esforço para utilizar o sistema estrategicamente.  

 

Um grupo de empreendedores do setor privado tomou a iniciativa de desenvolver o 

potencial das hidrovias do Paquistão para transportar mercadorias e passageiros. O 

Governo aprovou a constituição da Insland Water Transport Development Company 

(IWTDC) e alocou fundos para iniciar o projeto.  
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Portos Marítimos e Conexões 

 

A autoridade administrativa federal é responsável pela facilitação dos portos e da 

indústria naval no Ministério dos Portos e do Transporte Marítimo. Ela fornece 

diretrizes política para manter as normas de segurança e apoiar as iniciativas de 

desenvolvimento dos portos e do transporte marítimo. O Ministério dos Portos e do 

Transporte Marítimo é auxiliado pela Secretaria de Portos e Transporte Marítimo. O 

Diretor-Geral de Portos e Transporte Marítimo representa o Ministério em Carachi. 

 

Departamentos Vinculados do Ministério 

 

 Autoridade Portuária de Gwadar: www.gwadarport.gov.pk 

 Departamento de Transporte Marítimo do Governo:  

 www.shippingoffice.gov.pk 

 Karachi Port Trust:  www.kpt.gov.pk 

 Departamento da Marinha Mercante: www.mercantilemarine.gov.pk 

 Academia Naval do Paquistão: www.marineacademy.edu.pk 

 Pakistan National Shipping Corporation : www.pnsc.com.pk 

 Autoridade Portuária de Qasim: www.portqasim.org.pk 

 Ala de Portos e Transporte Marítimo, Carachi: www.marineacademy.edu.pk 

 

Mais de 95% do comércio total cargas do Paquistão é transoceânico. Assim o 

Ministério dos Portos e do Transporte Marítimo concentra-se na modernização e 

corporativização para introduzir conceitos corporativos nos Portos, racionalizar as 

tarifas que sejam competitivas na região, introduzir a tecnologia moderna e manter 

uma base de dados que facilite iniciativas com base nas tendências atuais.  
 

Aéreo 

 

O Paquistão tem 41 aeroportos, dos quais apenas 7 são comercialmente importantes. 

Eles são os aeroportos de Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Multan e 

Sialkot. Os outros aeroportos menores são utilizados principalmente para transporte 

nacional de passageiros. As companhias aéreas realizam o transporte aéreo local de 

passageiros ou o transporte de commodities.  

 

A Autoridade de Aviação Civil (CAA) (www.caapakistan.com.pk) é responsável 

pelas atividades operacionais de todos os aeroportos internacionais do Paquistão. Os 

passageiros são auxiliados de acordo com padrões e normas internacionais, definidos 

pelas autoridades.  

 

http://www.gwadarport.gov.pk/
http://www.shippingoffice.gov.pk/
http://www.kpt.gov.pk/
http://www.mercantilemarine.gov.pk/
http://www.pnsc.com.pk/
http://www.portqasim.org.pk/
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PIA, Shaheen-Air, Air-Blue, Indus-Air e Serene Air são as principais companhias 

aéreas paquistanesas que realizam operações de voo para destinos nacionais e 

internacionais. 

 

Aeroportos e Conexões Internacionais 

 

Os aeroportos civis no Paquistão são operados pela Autoridade de Aviação Civil do 

Paquistão, com exceção do Aeroporto Internacional de Sialkot, que é o primeiro 

aeroporto no Paquistão e no Sul da Ásia aberto para a aviação civil nacional e 

internacional. É de propriedade e operado pela Câmara de Comércio e Indústria 

de Sialkot.  

 

Os aeroportos mais conectados e melhor equipados com instalações para viagens e 

cargas aéreas são os aeroportos de Carachi, Lahore e Islamabad. Esses aeroportos 

estão conectados à maioria dos aeroportos internacionais por meio da Pakistan 

International Airlines e de outras companhias aéreas. A opção mais viável em 

direção ao sudeste é a Thai Air, ao passo que, em direção a destinos no Oriente 

Médio, estão disponíveis diferentes opções, incluindo a Pakistan International 

Airlines, Emirates, Etihad, etc. A Turkish Airlines também oferece uma opção viável 

em direção ao oeste, além de todas as companhias aéreas do Oriente Médio, que 

também oferecem rotas de viagem em direção ao oeste.  

As principais rotas para o Brasil incluem aquelas por meio de aeroportos de conexão 

do Oriente Médio ou por meio de aeroportos europeus. Entretanto, é rentável 

selecionar uma companhia aérea do Oriente Médio. Uma conexão por meio da China 

também pode ser feita, entretanto, ela não é bem estabelecida e não oferece muitas 

opções.  

 

Dubai tem as rotas mais importantes com fluxos de comércio significativos para 

outros países. O volume de comércio aéreo de Dubai com o Paquistão aumenta 

rapidamente, além disso, Dubai também oferece rotas comerciais de baldeação por 

meio de rotas aéreas e marítimas para o comércio com o Brasil. O custo é baixo em 

comparação a uma rota que passa por um destino europeu ou oriental e que não seja 

bem estabelecida.  
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VIII – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

8.1 Canais de Distribuição 

 

Como na maioria dos países em desenvolvimento, há quatro principais canais de 

distribuição no Paquistão:  

 

a. Fabricantes paquistaneses que vendem a atacadistas que, por sua vez, 

vendem a varejistas. 

b. Fabricantes paquistaneses que vendem por meio de suas lojas varejistas 

próprias (ou franqueadas), pulando os atacadistas. 

c. Importadores paquistaneses que vendem a varejistas. 

d. Importadores paquistaneses com suas próprias lojas varejistas ou que 

vendem diretamente a usuários comerciais de produtos como matérias-

primas industriais. 

 

Os atacadistas, distribuidores ou importadores (intermediários) desempenham um 

importante papel na indústria e no comércio do Paquistão. Estes são a conexão mais 

efetiva entre os produtores e usuários finais de diferentes produtos. Existem muitas 

empresas que operam nesse segmento. Alguns se especializam em linhas específicas 

de produtos como tecidos, matérias-primas industriais, calçados e produtos 

químicos, ao passo que outros funcionam como fornecedores/importadores gerais 

que negociam múltiplos produtos.  

 

Uma lista de distribuidoras em operação em qualquer linha de comércio pode ser 

obtida da respectiva Câmara de comércio e indústria. As informações de contato da 

Câmara de Comércio e Indústria da Federação do Paquistão são prestadas no Anexo 

9.2. A Embaixada do Brasil em Islamabad também pode prestar assistência nessa 

questão.  

 

Os exportadores brasileiros devem colocar em contato os principais importadores 

paquistaneses de sua linha de produtos. Após avaliá-los, os exportadores podem 

selecionar seu principal ou único distribuidor no Paquistão. A documentação judicial 

adequada nesse sentido deve ser coletada antecipadamente para evitar controvérsias 

em uma etapa posterior. 
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8.2 Atacado e Varejo 

 

O comércio no atacado e varejo é o 3º maior setor no Paquistão, seguido do setor de 

agricultura e fabricação. Também é o segundo maior empregador, pois contrata 

aproximadamente 16% da mão de obra total. O setor de varejo abrange 33% do setor 

de serviços e 18% de seu PIB total. O setor de varejo é avaliado em US$ 42 bilhões. As 

vendas no varejo atingiram US$ 132 bilhões em 2017.  

 

Potencial e Pontos Fortes 
 

 Globalmente, o Paquistão é o 6º destino de investimento de varejo mais 

populoso para milhares de investidores locais e estrangeiros. 

 Quase 73% da população paquistanesa têm menos de 35 anos de idade. 

Uma parte razoável desse grupo tem se tornado cada vez mais parte da 

sociedade economicamente ativa e, assim, expandido a classe média. 

 A renda/gasto diário da classe média varia de US$ 2 a US$ 20 por pessoa 

por dia. O Paquistão abrange cerca de 76,7 milhões a 81,3 milhões de 

pessoas nessa categoria. 

 A população urbana e total continua aumentando, o que implica aumento 

da demanda e acesso a produtos e serviços. 

 A globalização e a liberalização comercial fomentam o consumismo.  

 O setor de varejo continua crescendo devido à disponibilidade de crédito, 

conveniência das compras on-line e aumento do acesso à mídia social por 

parte de varejistas.  

 O Paquistão está se tornando o lar de novos formatos de varejo, atraindo 

grandes atacadistas internacionais, como Metro e Carrefour, substituindo 

antigas tendências, como os blocos de varejo tradicional de pequenos 

negócios. 

 Os empreendimentos no varejo criaram a demanda por imóveis 

comerciais. O varejo organizado com poucas ações, os aluguéis 

imobiliários relativamente baixos e as aspirações de consumidores cada 

vez maiores atraem investimentos no varejo no setor imobiliário. 

 

Novos Canais de Venda 

 

As vendas on-line aumentaram massivamente nos últimos 2 anos. O serviço de 

telecomunicações 3G levou a um aumento imediato no setor. Três das quatro redes 

de telefonia móvel possuem 4G/LTE. Os setores do varejo tradicional começaram a 

explorar a entrada no comércio eletrônico diretamente ou por meio de mercados. As 

redes de telefonia móvel progridem rapidamente com abordagens inovadoras e 

entram no espaço de “Tecnologias Financeiras”, que está recebendo novas entradas 
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diretamente. Os bancos planejam a digitalização e as empresas de logística 

apresentaram ideias criativas. 

 

O mercado de comércio eletrônico norte-americano representa aproximadamente 8-

9% do total das vendas no varejo, ao passo que o comércio eletrônico do Paquistão 

representa menos de 0,1% das vendas no varejo. Contudo, considerando o tamanho 

de mercado, deve ocorrer um aumento nos próximos 5-10 anos. 

 

O Daraz.com introduziu a Black Friday no Paquistão em novembro de 2015. Em 

2016, a Black Friday testemunhou enormes aumentos na receita de vendas, em 

aquisições de clientes e no número de websites on-line participantes que ofereceram 

descontos especiais. Por exemplo, a receita da Daraz e da Kaymu passou de PKR1 

bilhão, o Yayvo.com recebeu mais de 60.000 pedidos e a HomeShopping, Symbios, 

Shophive, etc. participaram agressivamente. Novatas, como a MyGerry’s, também 

utilizaram essa plataforma para entrar no mercado de comércio eletrônico. A Black 

Friday deixou uma marca permanente em canais on-line e off-line. Ela pode ser 

comparada com o Dia dos Solteiros na China e as Grandes Liquidações lançadas por 

empresas indianas próximo ao Diwali. 

 

Promoção de Vendas 

 

Dois tipos de técnicas de promoção de vendas são populares no Paquistão: 

promoções de comércio e promoções de vendas a consumidores.  

 

Normalmente, os regimes máximos são anunciados durante épocas de festivais 

religiosos. Os exemplos incluem o mês sagrado do Ramadã e os dois Eids.25 As 

vendas sazonais também são oferecidas, ou seja, vendas promocionais de verão e 

inverno e períodos de férias de crianças. Normalmente, as vendas são promovidas 

por meios eletrônicos e por meio da mídia impressa.  

 

A participação em feiras ou exposições de comércio especializado é outra prática 

comum utilizada por empresas. 

O Paquistão possui uma rede de mais de 65 canais de televisão, mais de 100 jornais e 

cerca de 50 periódicos especializados em diferentes negociações. Organizações 

públicas e privadas também participam de exibições industriais e feiras de comércio 

em diferentes cidades, e algumas são de produtos específicos.  

 

O setor de consultoria em propaganda é bem desenvolvido, com grande número de 

especialistas, alguns dos quais se especializam em linhas de produtos específicos. 

                                                           
25

Dois festivais religiosos anuais comemorados por muçulmanos. 
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Eles podem ser contatados para obter consultoria e assistência na promoção de 

vendas e estratégia de marketing. 

 

O Paquistão oferece várias feiras e exposições de negócios importantes durante o 

ano. Essas feiras destacam as possíveis exportações, bem como uma oportunidade 

para que empreendedores de outros países exportem para o Paquistão. Uma lista de 

importantes feiras e exposições de negócios é fornecida no website da Autoridade de 

Desenvolvimento Comercial do Paquistão (TDAP) e seu link foi disponibilizado na 

nota de rodapé.26 Uma lista atualizada também está disponível na Seção de 

Economia da Embaixada do Brasil no Paquistão.27 

 

Outras feiras e exposições de negócios: 
 

1. Build Asia – Setor de Engenharia e Construção no Paquistão, Carachi 

(Anual) 

2. GTEX Exposição de Maquinário Têxtil, Carachi (Anual) 

3. Alimentos, Agricultura e Gado, Ásia, Carachi (Anual) 

4. Auto Asia, Carachi (Anual) 

5. Petróleo, Gás e Energia na Ásia, Carachi (Anual) 

6. ITCN Asia – Tecnologia da Informação, Telecomunicação, Comércio 

Eletrônico, Entretenimento Digital, Carachi (Anual) 

7. IDEAS – Exposição e Seminários Internacionais de Defesa (A cada 2 anos) 

 

Uma lista detalhada está disponível no website fornecido na nota de rodapé.28 

 

8.3 Oportunidades de Investimento 

 

 As oportunidades de investimento no varejo em diversos setores, como 

alimentos, vestuário, calçados, saúde e beleza, eletrônicos de consumo e 

eletrodomésticos, estão disponíveis por meio do varejo independente, 

franquias, joint ventures e contratos de licenciamento estratégico. 

 Existem várias perspectivas de investimentos imobiliários na construção 

de grandes complexos de lojas nas principais cidades de Punjab, como 

Lahore. A disponibilidade de milhares de pés quadrados de ária com 

conveniências, incluindo escadas rolantes, amplos corredores, banheiros 

limpos e vagas de estacionamento é uma oportunidade atraente para 

cadeias internacionais. 

 

                                                           
26

www.tdap.gov.pk 
27

http://islamabade.itamaraty.gov.br/en-us/ 
28

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_pakistan.html 
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Diferentes sites disponibilizam informações detalhadas sobre a diversidade de 

atacadistas e distribuidores. Esses sites são mencionados na nota de rodapé29 a 

seguir.   

Todas as principais cidades do Paquistão possuem um mercado atacadista 

razoavelmente desenvolvido. Os mercados específicos dedicados a produtos e os 

atacadistas específicos compõem esse segmento da rede de distribuição. Por ordem 

de porte, os principais distribuidores de mercadorias no atacado são: Carachi, Lahore 

(Shah Alam Market e Azam Market), Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala e 

Peshawar.  

 

Principais Canais de Propaganda no Paquistão 

 

Como muitos outros países, o Paquistão possui vários canais de propaganda. Esses 

canais incluem jornais, canais de televisão, rádios FM, outdoors, serviços de SMS, 

mídias sociais e panfletos ou outras abordagens similares.  

 

Principais Jornais diários nacionais: 

1. Daily Jang; 

2. Daily Nawa-i-Waqt; 

3. Daily The News; 

4. Daily Tribune; 

5. Daily The Dawn; 

6. Daily Times;  

7. The Nation. 

 

Canais de notícias: 

1. Geo TV (e canais de entretenimento aliados); 

2. ARY NEWS (e canais de entretenimento aliados;) 

3. Samaa News (e canais de entretenimento aliados); 

4. Dunya News News (e canais de entretenimento aliados); 

5. Dawn News (e canais de entretenimento aliados); 

6. PTV (e canais de entretenimento aliados); 

7. Hum Masala; 

8. Express TV (e canais de entretenimento aliados); 

9. Abtak; 

10. Aaj News; 

11. Royal News. 

 

 

                                                           
29

http://www.businessbook.pk/category/distributors-1024 
https://www.businesslist.pk/category/wholesale-traders/pakistan 

http://www.businessbook.pk/category/distributors-1024
https://www.businesslist.pk/category/wholesale-traders/pakistan
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Rádios FM: 

1. Radio Pakistan; 

2. FM 100; 

3. Hum FM 106.2; 

4. Ham Awaz 90; 

5. ITP FM 92.4; 

6. Power Radio FM 99. 

 

Há uma longa lista de Rádios FM locais que operam em diferentes partes do 

Paquistão, que pode ser acessada no website da Autoridade Regulatória de Mídias 

Eletrônicas do Paquistão.30  

 

Negociações e Acordos de Importação 
 

E-mails, fax, correspondência postal e documentos formais normalmente são 

utilizados para negociações e contratos de importação. Os fretes Free On Board (FOB) 

e Cost, Insurance and Freight (CIF) são os padrões nas cotações de preços. O 

importador pode nomear um representante no Paquistão que negociará com 

interessados locais, bem como com o Governo.  

Em ordem de preferência, as moedas de cotações são dólares norte-americanos, libras 

esterlinas e euros. Os termos e as condições em contratos de importação poderão 

variar de acordo com a natureza do produto importado.  

 

Em geral, os contratos são assinados em papel de selo com valor mínimo de US$ 1 

(PKR 100) e valor máximo dependendo do valor do negócio, das exigências legais, 

bem como de um consenso entre as partes e o Governo.  

 

Os seguintes pontos fundamentais devem ser destacados com atenção:  

 

a. O Paquistão é signatário da maioria dos contratos da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), porém cada operação internacional consiste em 

demandas específicas e distintas que devem ser atendidas com devido 

empenho. 

b. Apesar de as negociações com importadores paquistaneses poderem ser 

realizadas do Brasil, uma visita ao Paquistão é fortemente recomendada, 

principalmente nos casos em que a magnitude do negócio esperado seja 

enorme.  

c. As relações devem ser especificadas por meio de acordos formais escritos, 

que devem ter datas de expiração com possíveis opções de renovação. 

                                                           
30

http://www.pemra.gov.pk/ 
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d. A interação cautelosa, inicialmente limitada a uma experiência piloto, e 

uma avaliação detalhada devem ser a base da seleção de um representante 

local.  

e. A abertura de um escritório no Paquistão é aconselhável, principalmente 

nos casos de grandes volumes de possíveis negócios. Carachi, Lahore e 

Islamabad são cidades recomendadas para esse escritório.  

f. As importações para o Paquistão precisam ser seguradas. Muitas 

seguradoras são contratadas para apólices relacionadas a importação e 

exportação. Um importador paquistanês pode facilitar essa exigência. 

g. Embora a fiscalização pré-envio não seja obrigatória para todos os 

produtos, as autoridades aduaneiras podem identificar aleatória ou 

seletivamente algumas operações para fiscalização. De maneira geral, 

importadores do Paquistão providenciam a atividade de fiscalização por 

meio de agências internas de fiscalização designadas. 

h. Os exportadores brasileiros devem verificar a situação financeira dos 

possíveis distribuidores com os quais trabalharão. É importante a 

verificação de informações relacionadas a linhas de crédito de gestão de 

importações. Bancos paquistaneses fornecem financiamento para 

importação a importadores locais.  

i. A Câmara de Comércio Internacional lida com controvérsias de comércio e 

arbitragem entre empresas paquistanesas e estrangeiras. Essas informações 

devem ser mencionadas em qualquer contrato com uma empresa 

paquistanesa. 

 

As fontes de mais informações sobre a realização de negócios no Paquistão e 

abrangente conscientização sobre as respectivas políticas estão listadas a seguir. 

 

i. Para todas as consultas relacionadas a Negócios e Comércio  www.commerce.gov.pk 

ii. As importações no Paquistão a partir do exterior são 
permitidas nos termos da Ordem da Política de Importação de 
2009 (IPO 2009).  Faça download do website e siga os links 
“Sobre nós – Downloads – Ordem da Política de Importação de 
2009” 

www.commerce.gov.pk 

iii. Autoridade de Desenvolvimento do Comércio do Paquistão www.tdap.gov.pk 

iv. Para todas as questões relacionadas a Alfândega, Imposto 
Sobre as Vendas, Impostos Federais e Imposto de Renda  

www.fbr.gov.pk 

v. Desembaraços Aduaneiros: desembaraços de 24x7x365 dias 
totalmente automatizados/computadorizados com soluções de 
ponta a ponta.  

www.weboc.gov.pk 

 
 
 

http://www.commerce.gov.pk/
http://www.commerce.gov.pk/
http://www.tdap.gov.pk/
http://www.fbr.gov.pk/
http://www.weboc.gov.pk/
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Designação de Representantes 

 
As empresas estrangeiras que pretendem realizar negócios no Paquistão solicitam 

apoio de empresas de pesquisa de mercado doméstico para a prestação de 

informações e facilitação da distribuição. Os representantes cobram uma comissão 

fixa que varia de 2% a 10% em aquisições de imobilizado e de 15% a 20% em peças de 

reposição. As comissões são calculadas com base no FOB, preço de fábrica ou CIF. 

Alguns representantes possuem preços líquidos cotados por fornecedores, aos quais 

adicionam a comissão para chegar ao preço de venda. Os representantes, que operam 

como consultores com honorários, cobram seu preço independentemente do nível de 

receita total. 

 

O contrato de agenciamento exclusivo é o contrato mais comum por meio do qual o 

fornecedor concorda em não nomear outro distribuidor ou negociar as vendas por 

meio de qualquer outra parte. O representante concorda em manusear 

exclusivamente os produtos do fornecedor e não pode manusear itens de outras 

empresas. O agente recebe comissões sobre todas as vendas do produto, 

independentemente dos canais por meio dos quais o pedido é feito. O agente 

normalmente importa e estoca os produtos. Esses contratos duram cerca de um a três 

anos e normalmente exigem notificação com 30 a 90 dias de antecedência por 

qualquer uma das Partes em caso de rescisão. 

 

Os fornecedores estrangeiros normalmente providenciam pagamentos separados ao 

representante local para a prestação de serviço pós-venda durante e além do período 

de garantia. O representante é remunerado pela prestação de serviços de suporte 

técnico e administrativo não relacionados diretamente às operações de venda. 

 

Abertura de Representação Comercial, Subsidiárias e Franquias 

 

Um negócio pode ser registrado como operador único, parceria, sociedade limitada 

de capital fechado ou sociedade limitada de capital aberto no Paquistão. Os negócios 

estrangeiros normalmente estabelecem sociedades limitadas por meio do registro na 

Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão (SECP). A SECP também garante que 

as marcas e marcas registradas utilizadas não sejam enganosas ou duplicadas. Uma 

empresa que fizer qualquer oferta pública de valores mobiliários à venda ou 

pretender emitir capital deve obter aprovação do Controlador de Questões de 

Capital (CCI). 

 

A empresa então solicita serviços públicos como energia da empresa local de 

fornecimento de energia (WAPDA ou K-Electric) e ligação de gás natural da Sui 
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Northern Gas Pipelines ou da Sui Southern Gas Company. As ligações de telefone 

são instaladas pela PTCL, que também presta serviços de internet juntamente com 

diversas Operadoras de Serviços de Internet (ISP), como a Zong, Wi-Tribe, Nayatel, 

WorldCall, Quebee, Wateen e Comsats. As operadoras de serviços de telefonia 

celular incluem a Ufone, Zong, Mobilink e Telenor; todas essas prestam serviços de 

3G e 4G.  

 

Fábricas com 10 ou mais funcionários precisam ser registradas perante o Inspetor-

Chefe de Indústrias provincial nos termos da Portaria das Fábricas de 1984. As 

empresas também devem se registrar perante o Departamento de Imposto de Renda 

do Conselho Federal de Receita (FBR) e obter um Número nacional de Identificação 

Fiscal (NTN). 

 

As novas empresas estrangeiras devem apresentar os seguintes documentos ao 

Registro de Sociedades por Ações do Ministério da Fazenda em até 30 dias do início 

dos negócios: 

i. cópia autenticada do estatuto, regulamento ou atos constitutivos e contrato 

social da empresa; 

ii. endereço completo da sede ou principal escritório estrangeiro da empresa; 

iii. nomes do diretor-presidente e conselheiros da empresa; 

iv. nomes e endereços das pessoas residentes no Paquistão autorizadas a 

aceitar qualquer notificação judicial entregue à empresa. 

 

Será benéfico para as empresas o uso de serviços de um consultor legal local para 

garantir o cumprimento dessas formalidades. 

 

Franquias 

 

No setor de varejo, principalmente no setor de alimentos e setor hoteleiro, franquias 

são muito comuns no Paquistão, pois permitem uma rápida entrada no mercado sem 

investimentos pesados de capital. O uso de experiência local permitiria que as 

empresas brasileiras para a melhor adaptação às condições de mercado. Empresas 

estrangeiras devem estar conscientes da inclusão da garantia de controle de 

qualidade, gestão de marca e marketing. Os conflitos de interesses e a transferência 

de habilidade ou tecnologia ao longo do tempo podem levar ao surgimento de 

concorrentes locais. Na cadeia alimentar, o controle de qualidade é superior ao 

sucesso do negócio; no Paquistão, todos os alimentos importados, principalmente a 

carne, devem ser “Halal”.  

 

Após realizar essa pesquisa de mercado e solicitar a consultoria jurídica, um contrato 

de franquia deve ser elaborado para proteger interesses mútuos. A franqueadora 
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deve conseguir manter certo controle direto sobre as operações, mesmo após a 

transferência do negócio e do know-how técnico. Os elementos importantes do 

contrato incluem a abrangência territorial, os procedimentos de controle de 

qualidade, a duração do contrato, a taxa da franquia, a proteção de segredos 

comerciais e as cláusulas de desempenho mínimo. A empresa deve registrar suas 

patentes e marcas em seu próprio nome em vez do nome do franqueado. 

As operações comuns de franquias no Paquistão incluem Marriott, Pizza Hut, KFC, 

Subway, McDonald’s, Hardees, Nike Retail, FedEx, Princeton Review, Gymboree, 

Gloria Jean’s Coffee, etc. As franquias são inicialmente estabelecidas em grandes 

cidades (Carachi e Lahore) para ter acesso a mercados maiores e, então, ampliarem 

para outras cidades, como Faisalabad, Islamabad e Peshawar. 

 

Formação de Joint Ventures  

 

As três maneiras principais de entrar no mercado paquistanês são:  

i. constituir uma sociedade privada detida totalmente por uma empresa 

estrangeira;  

ii. constituir uma sociedade limitada de capital aberto (a empresa estrangeira 

mantém o controle majoritário, porém flutua suas ações para garantir a 

participação pública); e  

iii. joint venture de uma empresa em cooperação com parceiros locais que 

fornecem conhecimento, administração e capital. 

 

A joint venture poderá ser uma empresa privada ou uma companhia aberta. As joint 

ventures são vantajosas para investidores brasileiros, pois há muitos 

empreendedores que construíram uma base substancial em suas empresas 

industriais e buscam combinar seu conhecimento de mercados locais com o capital 

estrangeiro e o know-how tecnológico. O parceiro estrangeiro de joint venture limita 

sua exposição inicial ao país ao passo que desfruta do apoio de um parceiro local em 

um novo mercado. As joint ventures foram estabelecidas nos setores automobilístico, 

eletrônico, de fertilizantes e eletrodomésticos, serviços financeiros, alimentos e 

produtos para consumo e energia. 

As empresas, que desejam atrasar a entrada direta no mercado paquistanês, devem 

considerar acordos de licenciamento com empresas locais, pois isso permitirá que 

elas avaliem se a entrada é viável ao julgar a resposta inicial a seus produtos.  

 

8.4  Comércio Eletrônico 

 

O mercado de comércio eletrônico no Paquistão consiste em muitos setores. Cada 

setor será discutido a seguir. 
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Mercados ou Lojas Multicategorias 

 Lojas Nível 1: Consistem em lojas on-line multivarejistas e multicategoria. 

As líderes de mercado incluem Daraz, Alibaba, Kaymu&Yayvo, com 

outras lojas eletrônicas varejistas concorrentes, como a HomeShopping, 

Symbios, Shophive e Telemart.  

 Lojas Nível 2: Lojas já estabelecidas que tentam chegar ao Nível 1. Estas 

incluem Well.pk, GoTo e The Warehouse.  

 Lojas Nível 3: Abrangem um grande grupo de lojas eletrônicas que 

concorrem por meio de uma categoria de nicho ou uma loja multicategoria 

com uma pequena equipe e um orçamento de marketing limitado. 

 Lojas/Grupos de Facebook: Grande segmento com alto volume de vendas. 

A Sheops lidera esse grupo. 

 

Lojas de Marcas: Varejistas on-line, como Khaadi, Ego e Gul Ahmed constituem esse 

segmento. Seus ativos atrativos são a forte consciência da marca e as vendas por meio 

de lojas físicas. Seu volume de vendas e o valor médio de pedidos (AOV) é alto. É 

uma boa estratégia de teste de novos produtos, pois fornece uma plataforma de 

capitalização de sua identidade da marca sem investir em locais de varejo em todo o 

país. 

 

Modelo de Alimentos/Refeição para Viagem: Esse setor consome um mercado 

consideravelmente grande e é monopolizado por FoodPanda e EatOye. 

 

Viagens, Passagens e Férias: Tradicionalmente, companhias aéreas e outras 

prestadoras de serviços de transporte não dependem do comércio eletrônico, embora 

facilitem algumas vendas on-line. A Jovago vende reservas de hotéis, bem como 

passagens de avião nacionais da PIA, Shaheen e Air Blue. A Pakistan Railways 

recebeu PKR 100 milhões por meio do comércio eletrônico de passagens em 2 meses 

em 2016.  

 

Caronas: Esse setor abrange principalmente Uber e Careem, com empresas locais 

menores, como a Travly. 

 

Classificados: Inclui websites como PakWheels, Zameen.com, Rozee e OLX. 

A maioria dessas empresas não compartilha dados relacionados ao volume de 

vendas. Assim, é difícil projetar de forma precisa o tamanho do mercado de comércio 

eletrônico. Contudo, foi estimada uma receita bruta geral de aproximadamente 

US$120 milhões em 2016 (com base no conhecimento de mercados e dados não 

solicitados). 
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O mercado varejista on-line cresce rapidamente todos os anos. Nos primeiros 5 meses 

do exercício financeiro de 2017, a Yayvo superou suas receitas registradas no 

exercício anterior. Outras grandes empresas de comércio eletrônico também 

declararam um crescimento de até 300% ao ano.  

 

Com o crescimento acelerado em todos os setores e estimativa de chegar à receita de 

US$1 bilhão até 2020, as experiências positivas de clientes tornaram-se vitais. Para 

garantir o crescimento contínuo nesse setor, as empresas precisam garantir que 

clientes sejam cumprimentados com uma experiência de compras acima da 

expectativa.  

 

Para isso, as empresas brasileiras devem viabilizar um ótimo atendimento ao cliente. 

Embora um cliente interaja diretamente com um website, esse website conta com 

vários setores e empresas para garantir uma experiência impecável. 

 

 Fornecedores – sem fornecedores, o setor de comércio eletrônico não teria 

nenhum produto para exibir. Os fornecedores são essenciais para 

mercados em que qualquer atraso no recebimento do produto pode afetar 

a experiência do cliente. 

 Logística: Assim que o produto for solicitado, é essencial ter o parceiro de 

entrega correto. Fatores como a qualidade de atendimento e o custo são 

igualmente importantes, bem como o fornecimento de dados de 

rastreamento e prestação de assistência. 

 Pagamentos: É essencial tanto para o cliente quanto para as empresas de 

comércio eletrônico que os pagamentos sejam processados pelas empresas 

de logísticas por meio de Pagamento Contra Entrega (COD) ou por 

bandeiras de Cartão de Crédito, não importa a facilidade e a acessibilidade 

do meio de pagamento.  

 Tecnologia: A espinha dorsal do site de comércio eletrônico é a tecnologia, 

seja ela apenas a loja on-line, o centro de vendedores, o sistema de gestão 

de depósito ou o sistema de atendimento ao cliente. Sem a tecnologia 

correta, nenhuma empresa de comércio eletrônico pode obter sucesso. O 

fato de a tecnologia ser desenvolvida de forma personalizada ou adquirida 

é irrelevante, contudo seu uso adequado é fundamental para o sucesso. 

 Confiança: Somente quando esses elementos estiverem funcionando 

adequadamente o cliente terá uma boa experiência e, portanto, começará a 

ter confiança. Isso resultará em taxas mais altas de recompra e, portanto, na 

retenção, que, sozinha, atrairá novos clientes. 
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O comércio eletrônico é controlado por meio da Portaria de Operações Eletrônicas 

(ETO) de 2002, que reconhece e facilita documentos, cadastros, informações, 

comunicações e operações em formato eletrônico. A ETO também estabelece o 

reconhecimento legal de assinaturas eletrônicas ou digitais. 
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ANEXOS 
 

 
Representações Diplomáticas e Consulares do Brasil no Paquistão 
 
Embaixada do Brasil em Islamabad 
 
Endereço: F-8/3, Street 72, House 1, Islamabad 44000 
Telefone: 0092-51-2287189 
Fax:  00-92-51-831-6332 
Horário Comercial: 09h00 às 17h00 (segunda a sexta-feira) 
E-mails:  
Escritório do Embaixador: ambassador.islamabad@itamaraty.gov.br 

Seção Consular: consular.islamabad@itamaraty.gov.br 

Seção Comercial: secom.islamabad@itamaraty.gov.br 

Seções Cultural e Educacional: cultural.islamabad@itamaraty.gov.br 

 
Consulado Honorário do Brasil em Carachi 
  
Telefone:  00-92-21-34556088 
E-mail:  hon.consulate.brazil@ajcl.net 

 
Consulado Honorário do Brasil em Lahore 
  
Telefones:  042-35717090-6 ext-31268 
E-mail:  ijaved@nishatpak.com  
 
Consulado Honorário do Brasil em Peshawar 

  
Telefones:  00-92-91-5842792 / 5841373 / 5842272 / 5843232 
E-mail:  nadeem.uddin@gfg.com.pk 

 
Órgãos Oficiais Brasileiros  
 
Divisão de Inteligência Comercial - DIC 

Ministério das Relações Exteriores 

Tel.: (61) 2030-8932 

E-mail: dic@itamaraty.gov.br 

 

Divisão de Operações de Promoção Comercial – DOC 

Ministério das Relações Exteriores 

Tel.: (61) 2030-8531 

E-mail: doc@itamaraty.gov.br 

 

 

https://www.google.com.pk/search?q=embassy+of+brazil+in+islamabad+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTy_LKMy21JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAdfYP-MwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjh4_2wlbDVAhUBbhQKHXtFCv8Q6BMIigEwEA
mailto:ambassador.islamabad@itamaraty.gov.br
mailto:consular.islamabad@itamaraty.gov.br
mailto:secom.islamabad@itamaraty.gov.br
mailto:cultural.islamabad@itamaraty.gov.br
mailto:hon.consulate.brazil@ajcl.net
mailto:ijaved@nishatpak.com
mailto:nadeem.uddin@gfg.com.pk
mailto:dic@itamaraty.gov.br
mailto:doc@itamaraty.gov.br
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Obtenção de Documentos 
 

Para obter o registro da empresa, o processo inicial começa com a Comissão de 

Valores Mobiliários (SECP),31 e para solicitantes do Brasil, também deverá incluir o 

registro na Divisão de Questões Econômicas (EAD).32  

Diferentes tipos de negócios poderão precisar de processos de registro detalhados 

que também poderão precisar de registro nas autoridades regulatórias do Governo, 

incluindo a Autoridade Reguladora de Petróleo e Gás (OGRA),33 para empresas que 

desejem começar um negócio no setor de petróleo e gás. Para negócios na mídia 

eletrônica, a Autoridade Reguladora de Mídia Eletrônica do Paquistão (PEMRA)34 é o 

órgão que lida com essas questões.  

Federação de Câmaras de Comércio e Escritórios da Indústria do Paquistão  

 

Carachi 
 www.fpcci.org.pk  
E-mail:  info@fpcci.com.pk 

Islamabad 

Tel.: 051- 2251891-3, 2289303 

E-mail: islamabad.capital@fpcci.com.pk 

Lahore 

Tel.: 042-36670970-71 

E-mail: lahore.regional@fpcci.com.pk 

Peshawar 

Tel.: 091-5704291-2 

E-mail: peshawar.regional@fpcci.com.pk 

Quetta 
quetta.regional@fpcci.com.pk 

 

 

Website: www.fpcci.org.pk 

 

 Ministério das Relações Exteriores  www.mofa.gov.pk/secdiv 
 
Representações Diplomáticas e Consulares do Paquistão no Brasil 
 
Embaixada do Paquistão no Brasil  
 
Endereço: SHIS QI 15, Conj. 08, Casa-01, Lago Sul – 71635-280 - Brasília – DF 

Telefone:  0055-61- 3364-1632, 0055-61- 3364-1634 

Fax: 0055-61- 3248-0246 

E-mail:  parepbrasilia@mofa.gov.pk, pakistanembassy84@yahoo.com 

Website: http://www.mofa.gov.pk/brazil 

 
 
 

                                                           
31

www.secp.gov.pk 
32

www.ead.gov.pk 
33

www.ogra.org.pk 
34

www.pemra.gov.pk 

http://www.fpcci.org.pk/
mailto:info@fpcci.com.pk
mailto:islamabad.capital@fpcci.com.pk
mailto:lahore.regional@fpcci.com.pk
mailto:peshawar.regional@fpcci.com.pk
mailto:quetta.regional@fpcci.com.pk
http://www.fpcci.org.pk/
http://www.mofa.gov.pk/secdiv/
http://www.mofa.gov.pk/brazil/
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Conselheiro Comercial em São Paulo 
 
Sr. Syed Intikhab Alam 

Telefones: 0055-11-5205-1981 / 0055-11-5505-4934 

E-mail:  pakccsp@yahoo.com 

 
A Seção Comercial em São Paulo é uma ala anexa da Embaixada do Paquistão em 
Brasília. Ela trabalha em estreita coordenação com o Ministério do Comércio, a 
Autoridade de Desenvolvimento do Comércio do Paquistão, o Conselho de 
Investimento, as Câmaras de Comércio e Associações no Paquistão e as autoridades 
competentes no Brasil. É responsável pela promoção e facilitação de Exportações 
Paquistanesas, incluindo investimentos no Paquistão. 
A Seção Comercial em São Paulo é credenciada no Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, 
Suriname e Venezuela. 
 

Câmaras de Comércio 
 
Paquistão: 
 
Federação de Câmaras de Comércio e Indústria do Paquistão (FPCCI) 
 
Além da Sede da FPCCI localizada em Carachi, há escritórios de representação em 

três capitais provinciais, ou seja, Lahore, Peshawar e Quetta e um escritório na capital 

Islamabad. Há Câmaras de Comércio e Indústria em todas as principais cidades do 

país. As cidades de destaque estão listadas a seguir: 

 
1. Câmara de Comércio e Indústria de Carachi www.kcci.com.pk 

2. Câmara de Comércio e Indústria de Hyderabad www.hydcci.com/Index.aspx 

3. Câmara de Comércio e Indústria de Lahore www.lcci.com.pk 

4. Câmara de Comércio e Indústria de Peshawar www.kpcci.org.pk 

5. Câmara de Comércio e Indústria de Islamabad www.icci.com.pk 

6. Câmara de Comércio e Indústria de Quetta www.qcci.com.pk 

7. Câmara de Comércio e Indústria de Sialkot www.scci.com.pk 

8. Câmara de Comércio e Indústria de Faisalabad www.fcci.com.pk 

9. Câmara de Comércio e Indústria de Multan www.mcci.org.pk 

10. Câmara de Comércio de Azad Jammu de 

Caxemira 

www.ajkcci.pk 

 
Brasil 
 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Paquistão (BPCCI) 
 

Telefone:  0055-11-3181-5511 
E-mail:  info@brazilpakistan.org  

 www.brazilpakistan.org 

mailto:pakccsp@yahoo.com
https://www.kcci.com.pk/
http://www.lcci.com.pk/
http://www.kpcci.org.pk/
http://www.icci.com.pk/
http://www.qcci.com.pk/
http://www.scci.com.pk/
http://www.fcci.com.pk/
http://www.mcci.org.pk/
http://www.ajkcci.pk/
mailto:info@brazilpakistan.org
http://www.brazilpakistan.org/
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Principais Associações Comerciais Locais 
 
Uma lista completa de todas as organizações comerciais está disponível no endereço: 
www.dgto.gov.pk/wp-content/uploads/2017/07/list-of-TOS-2017-18.pdf. 
 
Empresas de Comércio Eletrônico 
 

1. OLX Paquistão  www.OLX.com.pk 
2. Daraz www.daraz.pk 
3. PakWheels www.pakwheels.com 
4. Zameen www.zameen.com 
5. Kaymu www.kaymu.pk 
6. Shop Hive www.shophive.com 
7. Home Shopping www.homeshopping.pk 
8. Jovago www.jovago.com 
9. Yayvo www.yayvo.com 
10. Symbios www.symbios.pk 

 
Comissão dos Direitos do Consumidor do Paquistão (CRCP) 
 

Telefone:  0092-51-111-739-739 
Website: www.crcp.org.pk 
 
Principais Bancos Públicos 
 

1. State Bank of Pakistan www.sbp.org.pk/index.asp 

2. National Bank of Pakistan www.nbp.com.pk 
3. The Bank of Punjab www.bop.com.pk 
4. Sindh Bank www.sindhbankltd.com 
5. Bank of Khyber www.bok.com.pk 
6. First Women Bank www.fwbl.com.pk 

 

Bancos Especializados 
 

1. Industrial Development Bank www.idbl.com.pk 
2. SME Bank www.smebank.org 
3. The Punjab Provincial Cooperative 

Bank  

www.ppcbl.com.pk 

4. Zarai Taraqiati Bank Limited www.ztbl.com.pk 
 

Principais Jornais 

 

1. Dawn  www.dawn.com 
2. The Nation  www.nation.com.pk 

3. The News International  www.thenews.com.pk 
4. Daily Times  www.dailytimes.com.pk 

http://www.dgto.gov.pk/wp-content/uploads/2017/07/list-of-TOS-2017-18.pdf
http://www.olx.com.pk/
http://www.daraz.pk/
http://www.pakwheels.com/
http://www.zameen.com/
http://www.kaymu.pk/
http://www.shophive.com/
http://www.homeshopping.pk/
http://www.jovago.com/
http://www.yayvo.com/
http://www.symbios.pk/
http://www.crcp.org.pk/
http://www.sbp.org.pk/index.asp
https://www.nbp.com.pk/
https://www.bop.com.pk/
https://www.sindhbankltd.com/
https://www.bok.com.pk/
http://www.fwbl.com.pk/
http://www.idbl.com.pk/
http://www.smebank.org/
http://www.ppcbl.com.pk/
http://www.ztbl.com.pk/
http://www.dawn.com/
http://www.nation.com.pk/
http://www.thenews.com.pk/
http://www.dailytimes.com.pk/
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5. The Express Tribune  www.tribune.com.pk/epaper 

6. Business Recorder  www.brecorder.com 
7. The Frontier Post  www.thefrontierpost.com 

8. The Friday Times  www.thefridaytimes.com 
9. Pakistan Today  www.pakistantoday.com.pk 

 
Empresas de Consultoria  
 

1. Aon Consulting www.aon.com 

2. BearingPoint www.bearingpoint.com 

3. Computer Associates www.ca.com 

4. Computer Sciences Corporation  www.csc.com 

5. Deloitte Consulting www2.deloitte.com 

6. Ernst & Young www.ey.com 

7. Grant Thornton www.grantthornton.com 

8. IMS Health www.imshealth.com 

9. KPMG Consulting www.home.kpmg.com 

10. Manpower www.manpower.com 

11. Price Water House Coopers www.pwc.com 

12. Unisys Consulting www.unisys.com 

13. National Engineering Services 

Pakistan Ltd 

www.nespak.com.pk 

14. Republic Engineering Corp. Pvt Ltd. www.rec.com.pk 

15. Associated Consulting Engrs www.acepakistan.com 

16. Osmani & Co (Pvt) Ltd. www.osmani.com 

17. International Consultants www.keoic.com 

18. Consult Tech. www.consult-tech.com 

19. Superior Consulting (Pvt) Ltd. www.superior.com.pk 

20. Ahmed Ali Dewan & Co. www.aadewaniplaw.com 

21. Baz Consulting www.bazconsulting.com 

22. CHIP Training & Consulting Pvt Ltd. www.ctc.org.pk 
 
Obtenção de Documentos 
 

1. Governo do Paquistão www.pakistan.gov.pk 
2. Ministério das Relações Exteriores www.mofa.gov.pk 
3. Conselho Federal de Receita www.fbr.gov.pk 
4. Conselho de Investimento www.boi.gov.pk 
5. Comissão Nacional de Tarifas do 

Paquistão 
www.ntc.gov.pk 

6. Companhia de Desenvolvimento do 
Turismo do Paquistão 

www.tourism.gov.pk 

 

 

http://www.tribune.com.pk/epaper/
http://www.brecorder.com/
http://www.thefrontierpost.com/
http://www.thefridaytimes.com/
http://www.pakistantoday.com.pk/
http://www.aon.com/default.jsp
https://www.bearingpoint.com/en-us/
https://www.ca.com/us.html
http://www.csc.com/
http://www.ey.com/
https://www.grantthornton.com/
http://www.imshealth.com/
https://www.manpower.com/
http://www.pwc.com/
http://www.unisys.com/
http://www.nespak.com.pk/
http://www.rec.com.pk/
http://www.acepakistan.com/
http://www.osmani.com/
http://www.keoic.com/
https://www.consult-tech.com/
http://www.superior.com.pk/
http://www.aadewaniplaw.com/
http://www.bazconsulting.com/
http://www.ctc.org.pk/
http://www.pakistan.gov.pk/
http://www.mofa.gov.pk/
http://www.fbr.gov.pk/
http://www.boi.gov.pk/
http://www.ntc.gov.pk/
http://www.tourism.gov.pk/
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Transportadoras com Serviços para o Brasil 

Associação de Transportes Internacionais de Cargas do Paquistão (PIFFA) 
www.piffapk.com 

 
Agentes Locais de Agenciamento de Carga 
 

1. Multiways Freight Services 
2. Insta Track (Pvt) Ltd 
3. Int’l Logistics Solution 
4. Mit Logistics 
5. Express Transport Line 
6. Ils Courier Service 
7. Usama Harris Khan and Company 
8. Costa Logistics 
9. Balance Logistics & Relocations 

 

Supervisão do Envio 
 

Aries Global Logistics (Frete Terrestre e Marinho) 
Telefones: 0055-41-9600-5621 / 0055-41-9894-3246 
E-mail: sales@arieslogistics.com 
 
Aries Logistics (Pvt) Ltd. 
Telefone: 0092-42-35889791-4 
E-mail: info-pk@arieslogistics.com, touqir@arieslogistics.com 
Website: www.arieslogistics.com 

 
 

Companhias aéreas que fazem voos para o Brasil 
 

 Emirates 

 Air China 

 Qatar Airways 

 Turkish Airlines 
 
Informações Práticas 
 

Moeda e subdivisões: Rúpia Paquistanesa (PKR) uma rúpia compreende 100 paisas 

Notas de moedas e de papel: Moedas atuais em circulação: PKR 5; PKR 10; PKR 20; 

PKR 50; PKR 100; PKR 500; PKR 1000; PKR 5000. 

Pesos e medidas 

 O Paquistão utiliza o sistema métrico decimal para pesos e medidas. A 

unidade básica de peso é o quilograma. 

http://www.piffapk.com/index.php
mailto:sales@arieslogistics.com
mailto:info-pk@arieslogistics.com
mailto:touqir@arieslogistics.com
http://www.arieslogistics.com/
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Feriados 

 Dia da Caxemira, 5 de fevereiro (de cada ano) 

 Dia do Paquistão, 23 de março (de cada ano) 

 Dia do Trabalho, 1º de maio (de cada ano) 

 3 dias de feriado no Eid-ul-Fitr (varia de acordo com o calendário lunar) 

 3 dias de feriado no Eid-ul-Adha (varia de acordo com o calendário lunar) 

 Dia da Independência, 14 de agosto (de cada ano) 

 Moarrão (varia de acordo com o calendário lunar) 

 Natal e Aniversário do Fundador do Paquistão, 25 de dezembro. 

Fuso horário 

Brasília e Islamabad: 7 horas (8 horas no caso do horário de verão). 

Para questões rotineiras em escritórios do setor público, recomenda-se concluir os 

negócios até as 16h.  

Corrente elétrica: Voltagem(ns) e ciclo(s). A energia no Paquistão é de 230 Volts, 

alternando em 50 ciclos por segundo. Em caso de viagem ao Paquistão com um 

dispositivo que não aceite 230 Volts em 50 Hertz, será necessário um transformador 

de voltagem. 

Períodos recomendados para viagem 

 Normalmente, as principais cidades estão acessíveis durante todo o ano. 

Contudo, é aconselhável o planejamento cauteloso durante a estação de monções (15 

de julho a 30 de agosto), quando chuvas fortes normalmente afetam as viagens. 

Também não é aconselhável viajar quando os paquistaneses comemoram o Eid-ul-

Adha e o Eid-ul-Fitr. As datas variam conforme o calendário lunar, portanto 

recomenda-se buscar informações na internet ou na Embaixada do Paquistão, em 

Brasília.  

Visto de entrada 

Para os cidadãos do Brasil, o visto pode ser obtido na Embaixada do Paquistão no 

Brasil. Normalmente, um visto de entrada (ou visto de turismo) é fornecido por 30 

dias. Para entrar em algumas áreas específicas do Paquistão, estrangeiros poderão 

necessitar de um Certificado de Não Objeção (NOC) do Ministro do Interior, 

Governo do Paquistão, portanto é importante discutir os destinos de viagem com a 

equipe na Embaixada do Paquistão.  

Não é permitido álcool no país, assim, qualquer álcool será confiscado e poderá levar 

a outros problemas.  
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Pessoas com nacionalidade israelita não são permitidas no Paquistão.  

Hoteis 

Serena Hotel, Islamabad 

Tel.: +92 51 2874000 

 

Movenpick Hotel, Carachi 

Tel.: +92 21 35633333 

 

Pearl Continental Hotel, Carachi 

Tel.: +92 21 111 505 505 

 

Pearl Continental, Lahore  

Tel.: 92-42-111 505 505  

E-mail: pchl@pchotels.com 

 

  

mailto:pchl@pchotels.com
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