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DADOS BÁSICOS
Nome Oficial: República do Cazaquistão

Capital: Astana

Área: 2.717.300 km2

População (estimativa 2017): 18,2 milhões

Idiomas: Cazaque e russo

Principais Religiões: Islamismo (70%) e cristão ortodoxo (24%)

Sistema de Governo: Presidencialismo parlamentarista (híbrido)

Chefe de Estado: Presidente Nursultan Nazarbayev (desde 1990)

Chefe de Governo: Bakhytzhan Sagintayev 

Ministro dos Negócios Estrangeiros: Kairat Abdrakhmanov 

PIB Nominal (2017) estimativa: US$ 156 bilhões

PIB Nominal Per Capita (2017): US $ 8.585

PIB PPP Per Capita (2017): US$ 26.072

Crescimento do PIB (2017): 3,33%

Taxa de Desemprego (2017): 4,95%

Moeda: Tenge (KZT)

Câmbio: 1 US$ = 183 KZT (June 2014)

 1 US$ = 331 KZT (2017)

Expectativa de Vida (2014): 70 anos

Taxa de Alfabetização (2009): 99,7%

IDH (2014): 0,757

ABREVIATURAS

UEE União Econômica Eurasiática

ZEE Zonas econômicas especiais

TEC Tarifa externa comum

CEE Comunidade Econômica Europeia

UA União Aduaneira
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I - ASPECTOS GERAIS
Aspectos Geográficos

Ex-república soviética, a República do Cazaquistão é um país da Ásia Central cujo território é 

caracterizado por uma extensa superfície plana limitada por cordilheiras a leste e a sudeste. 

Essas montanhas são ramificações dos montes Altai e Tian Shan e suas altitudes variam entre 

4 mil e cerca de 7 mil metros. O centro e o oeste do país são ocupados por planaltos de estepe 

praticamente desabitados. Na costa do mar Cáspio se encontra a depressão de Karagie, situada 

132 metros abaixo do nível do mar. Entre os principais rios destacam-se o Ural, que corre para 

o mar Cáspio, e o Irtys, que segue em direção ao oceano Ártico. Vários outros cursos menores 

deságuam no mar de Aral e nos lagos Zajsan e Balkhash. A vegetação do país é muito pobre: 

restringe-se, basicamente, à estepe e a áreas de arbustos. O clima é continental extremo, com 

grandes diferenças térmicas entre as estações. 

Com 2.724.900 km² de área, está entre os dez maiores países em extensão territorial e tem 

uma das menores densidades demográficas do mundo. A população concentra-se no norte e 

no sul, onde ficam as terras mais férteis e maiores centros urbanos. A etnia predominante é a 

dos cazaques, que representa 43% da população. Em segundo lugar estão os russos, com 36%. 

O restante é composto de ucranianos, alemães, uzbeques e tártaros, entre outros. O cazaque 

de origem turca é a língua oficial - embora o russo seja a majoritária. O islamismo é a principal 

religião com 70% da população, seguida pelo cristianismo com 24% de praticantes. Sua capital 

é Astana.  

Estrutura Política e Administrativa

Estrutura política

Organização do Estado - República;

Independência – 16 de dezembro de 1991 (quando o país se tornou independente da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas).
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O Presidente da República do Cazaquistão é o chefe de Estado. Define as principais orientações 

de política interna e externa e representa o Cazaquistão nas relações internacionais. 

O governo exerce o poder executivo da República do Cazaquistão, dirige o sistema executivo e 

supervisiona suas atividades. Funções legislativas são realizadas pelo Parlamento da República 

do Cazaquistão, que consiste de duas câmaras (bicameral) - o Senado e a Majilis (câmara baixa). 

Organização administrativa

O país na estrutura administrativo-territorial está dividido em 14 regiões (províncias) e duas 

cidades de importância nacional: 

• Astana – cidade de importância nacional – capital do país 

• Almaty – cidade de importância nacional 

• Região de Akmola

• Região de Aktobe

• Região de Almaty 

• Região de Atyrau

• Região Cazaquistão Oriental 

• Região Zhambyl 

• Região Cazaquistão Ocidental 

• Região Karaganda

• Região Kostanay 

• Região Qyzylorda 

• Região Mangystão 

• Região Pavlodar 

• Região Cazaquistão do Norte 

• Região Cazaquistão do Sul
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Logística

O complexo de transporte do Cazaquistão é representado por trilho, estrada, rio, meios de 

transportes aéreos e oleodutos. Em 1º de janeiro de 2014 a rede de transporte público no 

Cazaquistão compreendia 15,3 mil km de ferrovias (incluindo ferrovias nos territórios de outros 

países e ferrovias de outros países no Cazaquistão); 152 mil km de rodovias (das quais 96,4 mil 

km são estradas públicas); 3982 km de vias navegáveis interiores; 0,3 mil km de rotas urbanas 

de ônibus e bonde.. 

Sistema Ferroviário

O papel principal no sistema de transporte do Cazaquistão é desempenhado pelo transporte 

ferroviário. A extensão operacional das ferrovias no Cazaquistão é de 15,3 mil km, densidade-5,5 

km por 1.000 km2, densidade de tráfego-21,8 milhões ton-km. 

Atualmente, a JSC "Companhia Nacional" Cazaquistão Temir Zholy "(JSC" NC "KTZ") é o único 

operador da rede ferroviária no Cazaquistão. O único acionista da JSC "NC" KTZ " é o fundo 

estatal Samruk-Kazyna.

Setor Rodoviário

Em 2013, a extensão total de estradas no Cazaquistão compreendia 152,9 mil km: mais de 96,4 

mil km de vias públicas, 44 mil km de ruas.

Aviação civil

As transportadoras aéreas do Cazaquistão, como JSC "Air Astana" e JSC "Scat" realizam voos para 

18 países. No Cazaquistão, 30 companhias aéreas estrangeiras efetuam voos de passageiros de 

18 países.
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Em 2013, dos 15 aeroportos do Cazaquistão elegíveis para o serviço de voos internacionais, 12 

são categorizados pelas normas da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).

Transporte hidroviário

O transporte hidroviário no Cazaquistão é representado por sistemas de transporte marítimo e 

fluvial.

Transporte Marítimo

O porto de Aktau é o único porto no Cazaquistão que fornece o transporte e o armazenamento 

internacionais. Os principais destinos de transporte são os portos do Irã, Rússia e Azerbaijão.

O porto de Aktau é uma parte importante do corredor de transporte Europa-Cáucaso-Ásia 

(TRACECA), passando pelo Mar Cáspio e Negro, Volga, Volga-Don e Canal Belomoro-Báltico e na 

direção do Irã.

Fonte: Kazlogistics 2014

Mapa 2 
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Capacidade operacional do porto de Aktay em 2014:

• 4 terminais de carregamento de óleo com capacidade de 12 milhões de toneladas por ano

• 3 terminais universais de carga seca com capacidade de 2 milhões de toneladas por ano 

• Terminal de grãos com a capacidade de 600 mil toneladas por ano, com uma armazenagem 

única de 25 mil toneladas de grãos

• Complexo de ferry com capacidade de até 2 milhões de toneladas por ano

Em 2014, a frota da empresa consistia de 23 navios, incluindo 8 petroleiros com capacidade 

de transporte de 12-13 toneladas, 2 petroleiros tipo Aframax, 8 plataformas de barca com 

capacidade de transporte de 3600 toneladas, 5 rebocadores.

Transporte hidroviário por vias fluviais

A extensão das vias navegáveis do Cazaquistão, aberto para navegação, é 3982 km. Como vias 

fluviais utilizadas para a navegação, incluem-se rios, reservatórios e lagos.

• Rios; Irtysh, Syr-Darya, Ural e Kigach, Ili e Ishim (dos reservatórios de  Petropavlovsk);

• Reservatórios. Bukhtarma, Ust-Kamenogorsk, Shulbinsky e Kapchagai;

• Lagos: Balkhash e Zaisan.

O Cazaquistão está ligado aos Mares Negro e Báltico e à Europa Ocidental através da rede de 

rios e canais da Rússia.

O transporte fluvial ocupa uma pequena fatia no volume total de transporte do país.



11

Transporte Automobilístico

De acordo com as estatísticas de 2013, havia 4,6 milhões de veículos matriculados na República:

• Caminhões – 414 mil

• Ônibus – 98,4 mil

• Carros - 3 553,8 mil

• Motocicletas – 50 mil

• Trailers - 149,3 mil

Em 2013 - 2,3 bilhões de toneladas de carga foram transportadas através de embarques 

comerciais de veículos. 20 mil veículos estão autorizados a realizar serviços de transporte 

internacional.

Fonte: Kazlogistics 2014

Mapa 3 
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II - ECONOMIA, MOEDA E 
FINANÇAS
Conjuntura Econômica

A independência do Cazaquistão foi seguida de grande crise econômica no país. Para fazer frente 

ao desafio de reerguer a economia cazaque, o Governo empreendeu uma década de penosas, 

porém bem sucedidas, reformas econômicas inspiradas em modelos ocidentais. As reformas 

resultaram em um "boom" de investimentos estrangeiros ao longo da década de 2000 (US$ 

100 bilhões), boa parte dos quais se dirigiu ao setor de petróleo e gás, viabilizando o início 

da exploração de grandes reservatórios de petróleo, como Kashagan (nove bilhões de barris), 

Tengis (sete bilhões) e Karagachanak (oito bilhões).

Não obstante as bem sucedidas reformas, o Cazaquistão conta com indústria e agricultura pouco 

diversificadas, o que exige importações de ampla gama de produtos. Desta maneira, desejoso 

de desenvolver uma indústria manufatureira de alta tecnologia local, o governo cazaque vem 

aumentando os investimentos nessa área, com vistas a apoiar o esforço industrial de seu país, 

suprir lacunas que datam do período soviético e criar novos empregos em regiões distantes do 

eixo mais desenvolvido do país, que vai da ex-capital Almaty à atual Astana.

A queda nos preços do petróleo tem atingido duramente o Cazaquistão, que foi obrigado a 

adotar, em agosto de 2015, o câmbio flutuante, com reflexos nos preços ao consumidor, já que 

grande parte dos bens de consumo é importada. A taxa de crescimento em 2016 foi de apenas 

0,6%. 

Regulamentos cambiais na República do Cazaquistão 

Existe um regime de câmbio liberal e a livre circulação de transações de moeda de capital no 

Cazaquistão.
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O Banco Nacional da República do Cazaquistão é o principal órgão responsável pela 

regulamentação cambial no Cazaquistão. A introdução de restrições de transações de moeda 

é permitida (embora nunca tenha sido usada) em caso de ameaça à segurança econômica do 

Cazaquistão e à estabilidade do seu sistema financeiro.

Principais Indústrias

Indústria do óleo e gás 

O Cazaquistão produz 1,7 milhão de barris/dia de petróleo, sendo o 15º maior produtor mundial 

e 2º da ex-URSS. As reservas provadas de petróleo do Cazaquistão são de aproximadamente 30 

bilhões de barris (3% das reservas globais), o que posiciona o país em 12º no ranking global.

A produção é concentrada no oeste do país e, mais especificamente, em dois grandes campos 

em terra: Tengiz e Karachaganak. O campo gigante de Kashagan, no Mar Cáspio, deverá entrar 

em produção em 2017 e poderá dobrar a produção cazaque em poucos anos.

Diversas operadoras estrangeiras estão presentes no país, tais como: ENI (Itália), Total (França), 

Chevron (EUA), ExxonMobil (EUA), Conoco Phillips (EUA), Royal Dutch Shell (Holanda - Reino 

Unido), BG (Reino Unido), Rosneft (Rússia), LukOil (Rússia), Repsol (Espanha), CNPC (China), 

Sinopec (China), ONGC (Índia), Maersk Oil (Dinamarca) e Petrom (Romênia).

O setor petrolífero responde por quase 20% do PIB cazaque e aproximadamente 65% das 

exportações. O óleo cazaque é exportado por uma ampla infraestrutura de transporte em 

direção à Rússia, União Europeia e China. 

Não há um parque local significativo de fornecedores de equipamentos e serviços. O Governo 

cazaque tem buscado desenvolver política de aumento do conteúdo local dos projetos 

petrolíferos no país. Há oportunidades potenciais para fornecedores brasileiros, em particular 

nos projetos “offshore” no Cáspio. A melhor forma de entrada seria associação com algum 

“player” local, a fim de aproveitar os estímulos concedidos pelo Governo cazaque ao conteúdo 

nacional. Todas as empresas fornecedoras de bens e serviços cazaques, bem como as operadoras 

são associadas da entidade não-governamentais KazEnergy, que seria o ponto focal para início 

de diálogo e cooperação com o Brasil nessa área.
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Indústria do varejo

O ano de 2015 foi marcado pela desvalorização da moeda nacional em mais de 85%. A 

desvalorização contribuiu para aumentar os preços e diminuir o poder de compra. Antes, no 

início de 2014, o Tenge tinha sido já desvalorizado em 20%. 

Essas desvalorizações resultaram em aumentos de preços. O volume do comércio varejista no 

Cazaquistão está crescendo constantemente nos últimos dez anos e aumentou 5 vezes.

82% do comércio de varejo oficial no Cazaquistão está concentrado nas cidades e apenas 

18% nas áreas rurais. A maior parte do comércio varejista está centrada em Almaty - 27,5%. 

Astana ocupa uma parcela menor - 10,7% do comércio global no Cazaquistão, no entanto, está 

crescendo gradualmente.

Fonte: stat.gov.kz
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2012 2013 2014

Geral 100.0 100.0 100.0

Comércio de produtos alimentares 31, 0 29, 4 28, 8

Carne, incluindo carne de aves e produtos de carne (incluindo salsichas) 5, 6 5, 0 4, 7

Peixes, crustáceos e moluscos 0, 8 0, 9 0, 7

Produtos lácteos e ovos 3, 5 3, 4 2, 9

Frutas e legumes frescos 2, 9 3, 0 3, 5

Açúcar 1, 0 1, 0 0, 9

Chocolate, confeitaria 1, 9 1, 8 1, 7

Padaria 1, 9 1, 9 1, 8

Bebidas, incluindo bebidas alcoólicas 4, 9 4, 6 4, 0

Bebidas não alcoólicas 1, 7 1, 6 1,5

Tabaco 1, 1 1, 1 0, 9

Outros 5, 9 5, 2 6, 1

Comércio de produtos não alimentares 69, 0 70, 6 71, 2

Produtos farmacêuticos 2, 6 2, 1 2, 0

Produtos médicos e ortopédicos 0, 7 0,5 0, 7

Produtos cosméticos e artigos de higiene pessoal 2, 0 2, 3 2, 1

Têxtil 1, 2 1, 2 1, 2

Roupas 6, 5 7, 7 8, 8

Sapatos 2, 9 3, 0 2, 6

Artigos de couro e acessórios de viagem 0, 2 0, 3 0, 4

Mobília 2, 2 2, 1 2, 0

Utensílios de casa, talheres, louças, loiça, porcelana e cerâmica 0, 8 0, 7 0,6

Iluminação 0,6 0,6 0, 7

Cortinas, cortinas líquidas e vários artigos do agregado familiar de materiais têxteis 0, 4 0, 4 0, 3

Eletrodomésticos 3, 3 3, 4 3, 0

Equipamento de áudio e vídeo 2, 0 1, 4 1, 7

Áudio e fitas de vídeo com gravações sem, fitas e discos compactos (DVD), goma-laca 0, 1 0, 1 0, 1

Instrumentos musicais e contagens musicais 0, 1 0, 1 0, 1

Hardware 0, 2 0, 3 0, 2

Tintas, vernizes e esmaltes 0, 7 0, 7 0,6

Vidreiros 0, 1 0, 1 0, 1

Acessórios sanitários 0,6 0,6 0, 7

Materiais de construção, não incluídos em outras categorias 2, 6 2, 6 3, 0

Livros 0, 3 0, 4 0, 4

Jornais e revistas 0, 2 0, 2 0, 2

Papelaria 0, 9 0, 9 1, 0

Computadores e software  não adaptados para requisitos individuais do cliente 3, 2 3, 2 2, 1

Equipamentos fotográficos e instrumentos ópticos de precisão 0, 4 0, 4 0, 3

Equipamento de telecomunicações 1, 6 1, 4 1,5

Relógios e joias 0,6 0, 7 0,6

Tabela 1

Estrutura do comércio 

varejista (categorias de 

produtos)
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2012 2013 2014

Artigos desportivos, incluindo bicicletas 0,6 0,5 0,5

Jogos e brinquedos 0,5 0,6 0,6

Limpeza 1, 0 1, 2 1, 2

 papel de parede e cobertas de chão 0, 9 0, 9 0, 8

Souvenires e artesanatos e objetos de culto e uso religioso 0, 2 0, 3 0, 3

Combustíveis líquidos do consumidor, gás engarrafado, carvão, combustível 0,5 0, 7 0,6

Carros novos do passageiro 6, 4 8, 3 8, 8

Carros de passageiro usados 0, 4 0, 4 0, 3

Pneus 0, 8 0,6 0,5

Outras peças e acessórios para carros 2, 2 1,5 1, 7

Outros 18, 5 18, 2 18, 8

Sistema financeiro

O Banco Nacional da República do Cazaquistão (doravante - NB RC) é o Banco Central do governo 

e representa o topo do sistema bancário. 

O NB RC regulamenta, controla e monitora as atividades bancárias e cria condições gerais 

para o funcionamento dos bancos e organizações, conduzindo todas as formas de operações 

bancárias. As atividades do NB RC também têm como objetivo a estabilidade do sistema 

monetário do Cazaquistão.

Todos os outros bancos representam a segunda camada do sistema bancário, exceto pelo Banco 

de Desenvolvimento do Cazaquistão, que tem um status jurídico especial (Lei da República do 

Cazaquistão de 25 de abril de 2001, nº 178-II - Do Banco de Desenvolvimento do Cazaquistão): 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1022778).

O JSC "Banco do Cazaquistão para Fundos de Construção de Residências" (JSC "Zhilstroysberbank 

of Kazakhstan") é a única agência bancária especializada no Cazaquistão, focando no sistema 

de fundos para residências e hipotecas. A atividade do JSC visa à melhoria das condições de 

vida da população através da busca de fundos para a construção civil e oferta de empréstimo 

e hipoteca.

Fonte: stat.gov.kz
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O governo garante os depósitos das pessoas físicas, incluindo empreendedores individuais 

sem formação de empresas, em moeda nacional e estrangeira, independentemente da sua 

cidadania, em contas e depósitos bancários.

O governo garante os seguintes montantes: até 10 milhões de tenges em depósitos em moeda 

nacional; até 5 milhões de tenges sobre os depósitos em moeda estrangeira (à taxa de câmbio 

válida à data da entrada em vigor da decisão judicial sobre liquidação do banco).

A carteira de crédito (dívida principal) no valor de 15 053,1 bilhões de tenges (a partir do início 

de 2015 - 14 184,4 bilhões de tenges) constitui a maioria (60,6%) na estrutura de todos os 

ativos, o que representa um aumento desde o início de 2015 de 6,1%.

Em 20 de agosto de 2015, o NB RC tomou a decisão sobre a transição para uma taxa de câmbio 

livremente flutuante de tenge. Em 2015, o tenge foi desvalorizado em mais de 85% e fechou em 

340,01 tenge por dólar em dezembro de 2015.

De acordo com o NB RC, em 2015 suas reservas internacionais brutas diminuíram 3,9%, para 

28,1 bilhões de dólares, e seus ativos diminuíram 13,3% e atingiram 63,5 bilhões de dólares. 

Ativos acumulados do país, incluindo ativos do Fundo Nacional do Cazaquistão diminuíram 

10,6% para 91,6 bilhões de dólares.

Indicadores
Dezembro de 2015, 

em milhões US$

A. Reserva oficial de ativos do NB RC 27 875, 57

(1) Reservas em moeda estrangeira (em moeda estrangeira conversível) 19 782, 61

(a)  títulos 9 308, 79

(b) total em moeda e depósitos com: 10 473, 82

(i) outros bancos centrais, BIS e IMF 9 574, 60

(iii)  bancos cujas sedes se encontram fora do país 899.23

(2) Posição da reserva no IMF 0,01

            (3) SDR 504.61

(4) Ouro (incluindo empréstimo concedido) 7 576, 09

(5) Outros ativos de reserva (especificar) 12, 25

—derivados financeiros 12, 25

B. outros ativos em moeda estrangeira (especificar) 154.44

—títulos não incluídos nos ativos de reservas oficiais  

—depósitos não incluídos nos ativos de reservas oficiais  

—títulos não incluídos nos ativos de reservas oficiais  

—derivados financeiros não incluídos nos ativos de reservas oficiais  

—ouro não incluído nos ativos de reservas oficiais  

—outros 154.44

Tabela 2

Reservas internacionais 

do Cazaquistão e liquidez 

em moeda estrangeira

Fonte: www.nationalbank.kz
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Regulamentos cambiais na República do Cazaquistão

Existe um regime liberal de câmbio e livre circulação de transações de moeda no Cazaquistão.

O Banco Nacional da República do Cazaquistão é o principal órgão responsável pela 

regulamentação cambial no Cazaquistão.

O NB RC pode rever e modificar a ordem e os requisitos para a realização da atividade sobre 

operações cambiais com numerário em moeda estrangeira, dependendo da situação no 

mercado de câmbio. Se a situação não puder ser resolvida por outras medidas de política 

monetária, a introdução de restrições às transações monetárias é permitida (embora nunca 

tenha ocorrido) no caso de ameaça à segurança econômica do Cazaquistão e à estabilidade do 

seu sistema financeiro.
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III - COMÉRCIO EXTERIOR 
DO PAÍS
Considerações Gerais

As economias do Cazaquistão e da Rússia são interdependentes, o que tende a se intensificar 

na União Econômica Eurasiática (UEE), com sua união aduaneira e projetado mercado comum. 

A UEE é vista por Astana como necessária, dadas as condicionantes políticas do país, apesar da 

preocupação de que possa reduzir sua autonomia. Grandes empresas russas são importantes 

investidores na economia cazaque, com estoque oficial de US$ 7 bilhões. O comércio chegou 

a quase US$ 13 bilhões em 2016, o que faz da Rússia (junto com UE e China) um dos principais 

parceiros comerciais.

O Cazaquistão tem procurado intensificar as relações com a União Europeia. Em seu conjunto, 

os países da UE são a principal fonte de investimentos externos (cerca de 50% do total; US$ 

107 bilhões nos últimos 10 anos), concentrados em particular no setor energético. O país já é o 

terceiro maior fornecedor de energia da UE, atrás apenas de Rússia e Noruega. O Cazaquistão 

tem com a UE um Acordo de Cooperação e Parceria Ampliada, contemplando, além de aspectos 

políticos abrangentes, um amplo acordo comercial.

Com a China, os laços econômicos têm apresentado forte expansão, conferindo crescente 

densidade também ao relacionamento político. O Presidente Xi Jinping, que saudou a 

candidatura do Presidente Nazarbayev à reeleição, em abril de 2015, visitou Astana, em maio de 

2015 (sua segunda visita em dois anos), quando abordou a construção do "Cinturão Econômico 

da Rota da Seda", iniciativa de Pequim em infraestrutura que ligará a China à Europa e ao 

Oriente Médio, passando pelo Cazaquistão e Ásia Central. A última visita (maio de 2014) do 

Presidente Nazarbayev à China (em suas palavras, "parceiro confiável de negócios") resultou no 

anúncio de investimentos chineses de US$ 14 bilhões.

A China é um dos principais parceiros comerciais do Cazaquistão (trocas de US$ 7,4 bilhões em 

2017 (janeiro-setembro) - US$ 3,95 bilhões de exportações cazaques). Os investimentos chineses 

chegaram a US$ 22 bilhões em 2013 (principal investidor é a petroleira CNPC). A carteira de 

projetos conjuntos chegaria a US$ 75 bilhões, inclusive os relativos à "Nova Rota da Seda", que 

propiciará uma associação econômica estratégica entre os dois países.
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Mais recentemente, o Cazaquistão passou a buscar parcerias com países como a Índia, vista 

como potencial cliente para os seus recursos energéticos. As relações ganharam impulso com 

a visita do Primeiro Ministro Narendra Modi, em julho de 2015, no périplo que o líder indiano 

fez aos países da Ásia Central. 

Nos últimos anos, Astana não havia conferido maior atenção às relações bilaterais, empenhada 

que estava com a modernização do país e ampliação dos laços com países ocidentais. Sem 

perspectivas de aumentar no curto prazo as vendas de produtos energéticos para a Europa, 

o Cazaquistão passou a conferir prioridade a mercados como o indiano, para o fornecimento 

de urânio e, no mais longo prazo, de gás natural. Os laços poderão ainda beneficiar-se de 

acordo comercial entre a Índia e a União Econômica Euroasiática, cuja negociação vem sendo 

examinada pelas partes.
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018
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Origem e destino do Comércio

Países 2017 (jan-set) Part.% no total

Itália 6,43 18,6%

China 3,95 11,4%

Países Baixos 3,62 10,5%

Rússia 3,26 9,5%

Suíça 2,25 6,5%

França 2,15 6,2%

Espanha 1,01 2,9%

Uzbequistão 0,84 2,4%

Turquia 0,77 2,2%

Ucrânia 0,77 2,2%

...

Brasil (50º lugar) 0,02 0,1%

Subtotal 25,07 72,7%

Outros países 9,42 27,3%

Total 34,50 100,0%

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

Tabela 3

Principais destinos 

das exportações do 

Cazaquistão US$ bilhões 

 

Gráfico 3
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Países 2017 (jan-set) Part.% no total

Rússia 8,04 38,5%

China 3,41 16,3%

Alemanha 1,08 5,2%

Estados Unidos 0,95 4,5%

Itália 0,69 3,3%

Turquia 0,54 2,6%

Uzbequistão 0,53 2,5%

Coreia do Sul 0,40 1,9%

França 0,40 1,9%

Belarus 0,37 1,8%

...

Brasil (30º lugar) 0,08 0,4%

Subtotal 16,48 78,9%

Outros países 4,41 21,1%

Total 20,89 100,0%

Fonte: ONEI. Panorama econômico e social de Cuba 2016/http://www.one.cu/aec2015/05%20Cuentas%20Nacionales.pdf

Tabela 4

Principais destinos 

das importações do 

Cazaquistão US$ bilhões 

 

Gráfico 4

Principais destinos 

das importações do 

Cazaquistão US$ bilhões 
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Grupos de Produtos 2017 (jan-set) Part.% no total

Óleo bruto de petróleo 19,22 55,7%

Ferro-ligas 1,62 4,7%

Gás de petróleo 1,61 4,7%

Hastes de cobre refinado 1,59 4,6%

Elementos químicos radioativos 0,96 2,8%

Óleo de petróleo refinado 0,81 2,3%

Cobre 0,72 2,1%

Zinco em formas brutas 0,58 1,7%

Laminados planos de ferro ou aço, a quente 0,45 1,3%

Trigo e mistura de trigo com centeio 0,42 1,2%

Subtotal 27,98 81,1%

Outros 6,52 18,9%

Total 34,50 100,0%

Total 20,89 100,0%

Grupos de Produtos 2017 (jan-set) Part.% no total

Óleo bruto de petróleo 19,22 55,7%

Ferro-ligas 1,62 4,7%

Gás de petróleo 1,61 4,7%

Hastes de cobre refinado 1,59 4,6%

Elementos químicos radioativos 0,96 2,8%

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

Tabela 5

Composição das 

exportações do 

Cazaquistão (SH4)

US$ bilhões  

Gráfico 5

Composição das 

exportações do 

Cazaquistão (SH4)

US$ bilhões  
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Grupos de Produtos 2017 (jan-set) Part.% no total

Máquinas mecânicas 3,52 16,9%

Máquinas elétricas 2,01 9,6%

Obras de ferro ou aço 1,23 5,9%

Combustíveis 1,22 5,8%

Automóveis 1,19 5,7%

Plásticos 0,83 3,9%

Ferro e aço 0,79 3,8%

Produtos farmacêuticos 0,77 3,7%

Instrumentos e aparelhos de precisão 0,60 2,8%

Minérios 0,59 2,8%

Subtotal 12,73 60,9%

Outros 8,16 39,1%

Total 20,89 100,0%

Tabela 6

Composição das 

importações do 

Cazaquistão (SH4)

US$ bilhões  

Gráfico 6

Composição das 

mportações do 

Cazaquistão (SH4)

US$ bilhões  
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, February 2018.  
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Em abril de 2016, o presidente Nazarbayev visitou Teerã, onde encontrou-se com o Presidente 

Hassan Rouhani e com o Líder Supremo, Ali Khamenei. Nessa ocasião, reuniu-se o Conselho de 

Negócios Cazaque-Iraniano, com a participação de mais de 200 empresários. Dessa reunião, 

resultaram 50 contratos para venda de suplementos agrícolas e equipamentos elétricos, além 

de projetos conjuntos na área petroquímica, entre outros. O Cazaquistão apresentou-se no Irã 

como "parceiro-chave para os países da Ásia Central, ponte entre o Irã, China e Rússia".

Zonas econômicas especiais (ZEE) na República do Cazaquistão

A ZEE foi estabelecida para estimular a economia, acelerar o desenvolvimento regional, apoiar 

o desenvolvimento industrial, fornecer soluções para problemas sociais, atrair investimentos, 

tecnologia e criar indústrias altamente eficientes e competitivas no Cazaquistão. 10 zonas 

econômicas especiais são estabelecidas na República do Cazaquistão:

Imposto de renda 

corporativa
Imposto sobre a terra

Imposto sobre a 

propriedade

IVA sobre 

mercadorias 

importadas

Tributação na República do Cazaquistão 10-30%
taxas padrão de 

imposto sobre a terra
0,5 a 1,5% 12%

Tributação em Zee 0% 0% 0% 0%

Outras preferências em Zee

Procedimento simplificado do emprego 

de trabalho estrangeiro

Franquia dos direitos aduaneiros sobre 

mercadorias importadas no território 

da Zee

Propriedade de terra livre por um 

período de 10 anos 

Mapa 4

Tabela 7

Tabela 8
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Nome
Período de 

trabalho

Localizaçao, 

território
Detalhes Preferências

«Astana-nova 

cidade» SEZ
2001 – 2027

Astana 7 562, 

3ha

Desenvolvimento da cidade 

de Astana, atraindo o 

investimento e o uso de 

tecnologias avançadas na 

construção, desenvolvimento 

de infraestruturas modernas, 

etc.

• Imposto de renda corporativa, 0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para a terra-0

«Porto Aktau» 

SEZ www.SEZ.kz
2002-2028

Mangistau região 

2000 ha

Atividades prioritárias em Zee 

«Porto Aktau» produção de: 

eletrodomésticos eléctricos; 

produtos de couro; produtos 

químicos; produtos de 

borracha e plástico; outros 

produtos minerais não 

metálicos; motores elétricos, 

geradores, transformadores, 

distribuição de eletricidade e 

dispositivos de controle.

• Imposto de renda corporativa-0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para a terra-0%

Benefícios:

• Atração de mão de obra estrangeira 

sem quota e licença;

• Isenção de impostos e direitos 

aduaneiros;

• Construção de infraestruturas por 

fundos estatais;

• Apoio de projetos desde o início até 

o fim.

«Parque de 

tecnologias 

inovadoras» SEZ 

www.AITC.kz

2003-2028
Região de Almaty 

163, 02 ha

Criar condições favoráveis 

para as empresas-

participantes da Zee 

«Pit», para atrair projectos 

inovadores, start-ups, 

investimentos nacionais 

e estrangeiros; pesquisa 

e cooperação mútua no 

desenvolvimento de projetos 

inovadores com empresas de 

alta tecnologia de inovação 

e atividade industrial da 

República do Cazaquistão e 

países estrangeiros.

O programa de incubação de negócios 

tecnológicos:

• Monitoramento de projetos 

contábeis

• Monitoramento do projeto judiciário

• Monitoramento de projetos comuns 

e administrativos

• Acompanhamento de projetos de 

consultoria e engenharia 

• Organização de viagens de negócios 

de destinatário de serviços 

• Assistência à patente de propriedade 

intelectual

• Assistência na obtenção de licenças 

em conformidade com a legislação do 

Cazaquistão

«Ontustik» SEZ 2005-2030

Região sul do 

Cazaquistão 

2000 ha

Desenvolvimento de 

empresas de produção de 

algodão, indústria têxtil 

e de vestuário; atração 

de produtores de nomes 

de marcas mundiais para 

a produção de produtos 

têxteis, etc.

• Imposto de renda corporativa, 0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para o Land-0

Tabela 9
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Nome
Período de 

trabalho

Localizaçao, 

território
Detalhes Preferências

«National 

Industrial 

Petrochemical 

Technology 

PaRC» SEZ 

www.Atyrau-

SEZ.kz

2007-2032
Atyrau região 3 

475, 9 ha

Construção e 

comissionamento das 

indústrias de infraestrutura, 

petroquímica, química 

e afins de acordo com a 

documentação de design 

e estimativa; indústria 

química, etc.

• Imposto de renda corporativa-0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para o Land-0

«Burabay» SEZ 2008 – 2017
Aqmola região 

370 ha

Desenvolvimento de 

infraestruturas turísticas 

de alto desempenho e 

competitividade; Criação de 

uma base para o transporte 

ecológico, incluindo 

pequenas aeronaves, etc.

• Imposto de renda corporativa-0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para o Land-0

SAryaRCa» SEZ 2011 – 2036
Karaganda região 

534, 9 ha

Desenvolvimento da indústria 

metalúrgica e da indústria 

de transformação de metais, 

produção de uma vasta gama 

de produtos petroquímicos; 

desenvolvimento e 

implementação de projetos 

de pesquisa e inovação 

tecnológica, etc. 

• Imposto de renda corporativa-0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para o Land-0

PAvlodar» SEZ 2011 – 2036
Pavlodar região 

3300 ha

Desenvolvimento de 

indústrias químicas e 

petroquímicas; Criação 

de produção inovadora 

para o desenvolvimento 

de indústrias químicas e 

petroquímicas.

• Imposto de renda corporativa-0%;

• Imposto sobre a terra-0%;

• Imposto sobre a propriedade-0%;

• IVA sobre mercadorias 

importadas-0%;

• Direitos de importação-0%;

• Aluguel para a terra-0.

«Khorgos-

portão oriental» 

SEZ  www.

MCPs-khorgos.

kz

2011 – 2035
Região de Almaty 

5740 ha

Atividades prioritárias 

identificadas Zee

Armazenagem, produção 

alimentar, têxteis, Produção 

de produtos químicos,

Construção de edifícios 

para exposições, museus, 

armazéns e edifícios de 

escritórios.

Os principais componentes da Zee:

ICBC "Khorgos" – uma rede de feiras 

de comércio e uma plataforma 

para negociações; área residencial 

(residencial) como território da 

Comunidade; área de infraestrutura 

de apoio e desenvolvimento a longo 

prazo.

«Chemical PaRC 

Taraz» SEZ 
2012-2037

Jambyl região 

505 ha

A formação das novas 

instalações de produção 

química com base em 

tecnologias altamente 

eficazes na República do 

Cazaquistão.

• Imposto de renda corporativa-0%

• Imposto sobre a terra-0%

• Imposto sobre a propriedade-0%

• IVA sobre mercadorias importadas-0%

• Direitos de importação-0%

• Aluguel para o Land-0

Fonte: KAZNEX Invest, www.kaznexinvest.kz
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Política externa

O Cazaquistão define sua política externa como multivetorial, buscando desenvolver relações 

em várias direções, notadamente com países ocidentais, islâmicos, China e Rússia. Mais 

recentemente, tem demonstrado interesse no relacionamento com outros parceiros. A política 

multivetorial procura evitar excessiva dependência de um só país ou bloco. Procura, ainda, 

explorar oportunidades existentes além do espaço pós-soviético, as quais se tornaram acessíveis 

pelos recursos auferidos no mercado internacional de energia e de metais ao longo das últimas 

duas décadas. Países ocidentais, em particular, são vistos como fontes de modernização e 

mercados para os produtos cazaques.

Astana esforça-se para manter abertos todos os canais diretos com a economia mundial, do 

que são provas o amplo acordo comercial mantido com a UE, o ingresso na OMC em 2015 

e a permanente busca de novas vias de transporte para permitir ao país encravado novos 

acessos aos mercados externos. EUA, Rússia, China, UE, Índia, Irã e Turquia têm, por seu turno, 

conferidos crescente importância ao Cazaquistão e à Ásia Central.

O Cazaquistão mantém com a Rússia laços de grande densidade. As relações, multifacetadas 

e complexas, foram construídas ao longo da história comum soviética e beneficiam-se hoje 

de uma interação entre atores públicos e privados em todos os níveis. Os vínculos incluem a 

fronteira comum (de 7591 km, a maior fronteira contínua terrestre do mundo), importante 

minoria russa no Cazaquistão e as perspectivas de aprofundamento das relações com a 

participação de ambos na União Econômica Euroasiática (UEE), lançada em 2014. 
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IV –RELAÇÕES 
ECONÔMICAS BRASIL – 
CAZAQUISTÃO

Intercâmbio Bilateral

As relações bilaterais foram estabelecidas em 1993 e ganharam impulso após a abertura 

da Embaixada residente do Brasil em Astana, em 2006, e a visita do presidente Nursultan 

Nazarbayev a Brasília, em 2007. Por ocasião da visita do Presidente ao Brasil, foram assinados o 

Acordo de Cooperação Econômica e de Comércio, o Acordo de Isenção de Vistos para Portadores 

de Passaportes Diplomáticos e Oficiais e o Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica em 

Agricultura e Pecuária. 

Durante visita oficial ao Brasil, em 2013, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão 

reiterou que o país gostaria de aprofundar o diálogo em temas da agenda internacional de 

interesse comum e, no plano bilateral, reforçar o intercâmbio e a cooperação em setores como 

novos materiais, equipamentos de automação, agricultura, aeronaves, telecomunicações e 

alta tecnologia. Reafirmou sua convicção de que o Brasil pode ser a principal plataforma de 

negócios de seu país com a América Latina e que, em contrapartida, o Cazaquistão poderia 

servir de ponte para viabilizar oportunidades de comércio e de investimento brasileiros nos 

países de sua região. Citou como exemplo a possibilidade de estabelecimento de joint ventures 

para abastecer, com produtos brasileiros - em especial do agronegócio - mercados como a Rússia 

(membro da União Econômica Euroasiática que, além do Cazaquistão, inclui Belarus, Armênia, 

e República Quirguiz) e até mesmo a China, a quem o Cazaquistão concede tratamento tarifário 

favorável.
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Comércio bilateral

O Cazaquistão foi 19º parceiro comercial do Brasil na região asiática em 2017. 

Nas vendas brasileiras para a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), o Cazaquistão foi o 

9º destino das exportações para o bloco, somando US$ 4,9 milhões.

Nas compras do bloco CEI, o Cazaquistão foi o 3º fornecedor de produtos ao Brasil, perfazendo 

o montante de US$ 53 milhões.

O Cazaquistão desenvolve ativamente cooperação com a Embraer. 

Em 2014, Magnesita, o maior produtor brasileiro de materiais refratários abriu um escritório no 

Cazaquistão. Em 2017, a WEG abriu escritório em Almaty.

Grupos de produtos

2015 2016 2017

Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Aparelhos para projetar ou pulverizar líquidos ou 

pós; extintores
19 0,2% 100 4,6% 2.085 42,3%

Tabaco não manufaturado 1.569 19,4% 460 21,0% 846 17,2%

Tubos soldados ou rebitados, circulares de ferro ou 

aço
661 8,1% 0 0,0% 502 10,2%

Peptonas - insumos utilizados na fabricação de 

medicamentos
549 6,8% 0 0,0% 226 4,6%

Máquinas para terraplanagem 235 2,9% 0 0,0% 217 4,4%

Sangue humano ou animal preparado para uso 

terapêutico
41 0,5% 0 0,0% 206 4,2%

Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto 

peixes
0 0,0% 0 0,0% 90 1,8%

Máquinas e aparelhos com função própria 497 6,1% 9 0,4% 77 1,6%

Carne bovina congelada 862 10,6% 216 9,9% 51 1,0%

Partes e acessórios de veículos automóveis 31 0,4% 3 0,1% 43 0,9%

Subtotal 4.465 55,1% 788 36,0% 4.342 88,0%

Outros 3.643 44,9% 1.399 64,0% 590 12,0%

Total 8.107 100,0% 2.187 100,0% 4.932 100,0%

Tabela 10

Composição das 

exportações brasileiras 

para o Cazaquistão (SH4) 

US$ mil

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

2015 2016 2017

Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Enxofre 66.884 48,1% 29.435 63,8% 32.393 60,9%

Chumbo 9.891 7,1% 6.700 14,5% 7.394 13,9%

Elementos químicos radioativos 0 0,0% 0 0,0% 4.653 8,7%

Zinco 0 0,0% 297 0,6% 3.071 5,8%

Ferro-ligas 3.118 2,2% 1.384 3,0% 2.756 5,2%

Óxidos e hidróxidos de crómio 3.980 2,9% 2.096 4,5% 1.654 3,1%

Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos 249 0,2% 1.947 4,2% 693 1,3%

Alumínio 10.835 7,8% 156 0,3% 207 0,4%

Ligas-mães de cobre 0 0,0% 65 0,1% 189 0,4%

Obras de plástico, filmes fotográficos e de raio X 0 0,0% 2 0,0% 73 0,1%

Subtotal 94.956 68,2% 42.081 91,2% 53.084 99,8%

Outros 44.177 31,8% 4.059 8,8% 106 0,2%

Total 139.134 100,0% 46.140 100,0% 53.190 100,0%

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

Tabela 11

Composição das 

importações brasileiras 

originárias para o 

Cazaquistão (SH4) US$ 

mil

Gráfico 11
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Grupos de produtos
2017 

(janeiro)

Part. % no 

total

2018 

(janeiro)

Part. % no 

total

Obras de ferro ou aço 0 0,0% 6 22,2%

Camisas e blusas, femininas 0 0,0% 4 14,7%

Calçados com sola exterior de borracha, plásticos, couro e 

parte superior de couro
3 0,2% 3 10,5%

Abrigos para esporte, esqui, moda praia, de malha 0 0,0% 3 10,5%

Insumos para fabricação de antissépticos e desinfetantes 0 0,0% 1 2,9%

Aparelhos para projetar ou pulverizar líquidos ou pós; 

extintores
1.426 99,1% 0 0,0%

Subtotal 1.429 99,3% 25 94,9%

Outros 10 0,7% 1 5,1%

Total 1.439 100,0% 26 100,0%

Preperações e artigos
farmacêuticos

Obras de ferro ou aço

Camisas e blusas,
femininas

Calçados com sola
exterior de borracha,

plásticos, couro e parte
superior de couro

Abrigos para esporte,
esqui, moda praia,

de malha

Insumos para
fabricação de

antissépticos e
desinfetantes

Aparelhos para projetar
ou pulverizar líquidos

ou pós; extintores

34,0%

22,2%

14,7%

10,5%

10,5%

2,9%

0,0%

Tabela 12

Composição do 

intercâmbio comercial 

(dados parciais) US$ mil

Gráfico 12
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Brasil, 2017

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Fevereiro de 2018
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Grupos de produtos
2017 

(janeiro)

Part. % no 

total

2018 

(janeiro)

Part. % no 

total

Zinco 0 0,0% 249 32,6%

Óxidos e hidróxidos de crómio 144 3,8% 221 28,9%

Chumbo 59 1,6% 145 19,0%

Sulfatos 0 0,0% 102 13,4%

Alumínio 18 0,5% 20 2,6%

Enxofre 2.840 75,1% 0 0,0%

Ferro-ligas 677 17,9% 0 0,0%

Subtotal 3.738 98,9% 738 96,5%

Outros produtos 43 1,1% 26 3,5%

Total 3.781 100,0% 764 100,0%
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V - ACESSO A MERCADO
Sistema Tarifário

O Cazaquistão é membro da União Econômica Eurasiática (UEE) e a administração aduaneira 

do território aduaneiro unificado da UEE é regulamentada pelo código aduaneiro (CA) da União 

Aduaneira e pelo acordo UEE: http://www.eurasiancommission.org

As taxas dos impostos aduaneiros são estabelecidas por uma tarifa externa comum (TEC) da 

UEE aprovada pela decisão do Conselho de administração da Comissão Econômica Eurasiática 

em 16 de julho de 2012.

A TEC contém 11.170 linhas tarifárias, sendo a maioria (9208 produtos) calculada ad valorem e 

216 na base de tarifas específicas. A aplicação ad valorem vai de 0 a 30%, com exceção de alguns 

produtos, como carnes: bovina, suína e aves, para os quais a UEE aplica quotas tarifárias.  

As tarifas para as 216 linhas tarifárias com taxas específicas incluem produtos como: maçãs, 

chocolate, cerveja e bebidas alcoólicas em geral.  

Tarifas mistas aplicam-se às demais 1746 linhas tarifárias e são expressas como taxas alternativas 

em que ambos, ad valorem e taxas específicas (que é também a taxa mínima), são aplicadas. 

As tarifas mistas são aplicadas aos suínos vivos, certos tipos de peixe, leite fermentado ou 

acidificado, natas, soro, manteiga, queijo, aves de ovos, flores, tomates, pepinos, bananas, 

cítricos, café, chá, arroz, malte e amido, legumes enlatados, óleos vegetais, salsichas e outros 

produtos de carne, sucos, café e extrato de chá, levedura, produtos acabados não especificados 

em outro lugar, água e etanol, alimentação para animais, charutos e cigarros, dextrina e 

amidos modificados, plásticos e derivados, pneus de borracha, couro e produtos de peles, 

papel, cartão, tecidos, tapetes e revestimentos do assoalho de matéria têxtil, telas revestidas, 

sapatos, chapéus, flores artificiais, cerâmica, joia, alumínio e derivados, estanho e derivados, 

vestuário, eletrônica de consumo, máquinas, relógios e móveis. Em casos excepcionais, 

impostos compensatórios específicos antidumping podem ser aplicados quando da importação 

ou exportação fora do território aduaneiro da República do Cazaquistão. Os impostos aduaneiros 

compensatórios são utilizados quando as mercadorias importadas para o Cazaquistão foram 

produzidas ou exportadas com a ajuda de subsídios diretos ou indiretos. A taxa de imposto 

aduaneiro compensatória não pode exceder o tamanho dos subsídios. 
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 As medidas não tarifárias de regulação do comércio externo têm um maior grau de influência 

na atividade comercial e incluem as medidas que limitam diretamente as importações com 

o objetivo de proteger determinados setores da indústria nacional. Podem ser licenças não 

automáticas, restrições quantitativas, normas e regulamentos técnicos, normas sanitárias e 

veterinárias, requisitos para a embalagem, rotulagem, estabelecimento de procedimentos 

antidumping, etc. 

Conformidade com as Regras da OMC

Há ainda a implementação de compromissos tarifários da República do Cazaquistão adotados 

pela adesão à OMC, em 7 de dezembro de 2015. De acordo com tais compromissos, os impostos 

aduaneiros relativamente à TEC foram reduzidos em 1347 itens tarifários, o que entrou em 

vigor em 11 de janeiro de 2016. 

Os impostos aduaneiros de importação foram reduzidos para itens como animais vivos, carne, 

peixe, laticínios, legumes, frutas, nozes, grãos, farinha, óleo vegetal e animal, produtos de 

carne, açúcar, produtos de farinha e outras provisões, produtos químicos, fármacos, plásticos, 

borracha, couro, madeira e celulose, materiais têxteis e derivados, calçado, pedra, cerâmica, 

vidro, joias, metal, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e outros bens industriais.

 Para as mercadorias agrícolas, o nível médio dos impostos aduaneiros era de 10% (contra 17% 

no âmbito da TEC) e para os bens industriais 5,6% (contra 8,7% dentro da TEC). 

Para os bens incluídos na "lista de saques" (itens de mercadoria excluídos do sistema tarifário 

da OMC), os importadores podem optar por quais as tarifas importar mercadorias. No caso 

das mercadorias serem transportadas do território do Cazaquistão para os membros da UEE, 

as mercadorias necessitam passar pelo processo de adequação aduaneira para as tarifas da 

TEC. Se as mercadorias forem designadas apenas para o mercado do Cazaquistão, é possível 

importá-las às taxas da OMC. Neste caso, o importador preenche o formulário de declaração 

aduaneira separada em que indica as mercadorias apenas da "lista dos impostos aduaneiros 

inferiores". 
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A fim de evitar a reexportação de mercadorias desta lista, o Cazaquistão assumiu a obrigação 

de fornecer a rastreabilidade dos bens da lista e criar sistema próprio de controle.

Preferências Tarifárias

De acordo com o artigo 36 "preferências tarifárias relativas às mercadorias, provenientes de 

países em desenvolvimento e (ou) os países de menor desenvolvimento relativo" do acordo 

UEE e do protocolo sobre as preferências tarifárias, o Cazaquistão aplica o sistema uniforme 

de preferências de UEE (USP EEU). A lista de países em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativa aprovada pela UEE consta da Decisão da Comissão da União Aduaneira 

de 27 de novembro de 2009 (http://www.eurasiancommision.org/ru/search/results.aspx).

 De acordo com o sistema da USP EEU, os impostos aduaneiros de importação aplicados às 

mercadorias provenientes de países em desenvolvimento são estabelecidos em nível de 

75% da taxa das taxas aduaneiras, e para as mercadorias provenientes dos países de menor 

desenvolvimento relativo em nível de 0%.

Restrições quantitativas de importação, incluindo proibições, quotas e 
sistemas de licenciamento.

A decisão da Comunidade Econômica Europeia (CEE) № 134 confirmou a lista unificada das 

mercadorias sujeitas às proibições de importação/exportação ou restrições dos Estados-

membros da União Aduaneira no âmbito da negociação da CEE com os países terceiros. 

As medidas não tarifárias enumeradas na lista unificada são exaustivas e o Cazaquistão não tem 

quaisquer limitações na legislação nacional. Na UEE as restrições à importação são utilizadas 

de acordo com o capítulo VII do Apêndice 7 do Tratado sobre a UEE e em conformidade com os 

tratados internacionais do Cazaquistão, se estas medidas forem:
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1. necessárias para cumprir a moralidade pública ou a lei e a ordem,

2. necessárias para proteger a vida ou a saúde dos cidadãos, do ambiente, da vida ou da saúde 

dos animais e das plantas;

3. necessárias para evitar a exaustão dos recursos naturais não renováveis;

4. utilizadas para a proteção dos valores culturais e do património cultural;

5. associadas à limitação das exportações de materiais domésticos para garantir uma quantidade 

suficiente de tais materiais atinja o mercado doméstico durante os períodos em que o preço 

interno desses materiais é realizado a um nível inferior ao preço mundial em consequência do 

plano de estabilização do governo;

6. necessárias para a compra ou distribuição de bens em sua fonte de curto geral ou local;

7. necessárias para o cumprimento das obrigações internacionais;

8. necessárias para a defesa e a segurança nacionais;

9. necessárias para assegurar que o cumprimento não contradiga as obrigações internacionais 

dos atos jurídicos relativos à aplicação da legislação aduaneira, proteção do ambiente, proteção 

da propriedade intelectual e outros atos jurídicos;

10. relacionadas com a importação de ouro ou prata.

Licenciamento de importação

Desde 1º de Janeiro de 2015, o regime de licenciamento no Cazaquistão é regido pelo apêndice 

6 e apêndice 7 ao acordo da UEE. O objetivo do licenciamento é monitorar e controlar a 

importação de mercadorias que, por diversas razões, são consideradas sensíveis aos Estados-

Membros da UEE ou à comunidade internacional. O Apêndice № 7 do Tratado da UEE e as 

decisões da CEE não abrangem o regulamento técnico, a aplicação de medidas sanitárias e 

fitossanitárias, bem como as medidas antidumping, de compensação e de proteção. Estas 

questões são regidas por disposições distintas do Tratado da UEE e/ou da legislação nacional. O 

procedimento de importação de certas mercadorias enumeradas na lista unificada, tais como 

meios criptográficos, álcool etílico e bebidas alcoólicas, drogas, etc. é regido por disposições 

separadas da UEE e da legislação nacional. As autoridades competentes dos Estados-Membros 

da UEE controlam a emissão e execução de licenças não automáticas e/ou licenças automáticas. 
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A legislação nacional do Cazaquistão é aplicável, se não for contrária ao Tratado da UEE e a 

alguma decisão da CEE. O licenciamento de importação ou de autorização concede ao licenciado 

ou ao titular o direito de importar certas mercadorias apenas no Estado-membro da UEE que 

emitiu a licença ou autorização.

De acordo com o capítulo 7 do Tratado da UEE, é exigido o licenciamento de comércio externo 

de mercadorias nos seguintes casos:

 (1) introdução de restrições quantitativas temporárias de exportação ou de importação 

de certas mercadorias;

 (2) aplicação do procedimento de licenciamento de exportação e (ou) importação de 

certos tipos de bens que possam afetar negativamente a segurança do Estado, da vida ou da 

saúde dos cidadãos, propriedade de indivíduos ou entidades jurídicas, propriedade estatal ou 

municipal, meio ambiente, vida ou saúde de animais e plantas;

 (3) concessão do direito exclusivo à exportação e (ou) à importação de certas 

mercadorias;

 (4) cumprimento das obrigações internacionais.

A licença também é necessária para a importação de mercadorias no âmbito das quotas 

tarifárias. Tipos de restrições não tarifários e a lista de mercadorias sujeitas a estas restrições 

são determinadas pela Comissão (lista unificada de mercadorias).

O procedimento de obtenção de licenças de importação automáticas e não automáticas é 

padronizado em todo a UEE, incluindo formulários e formulários comuns de licenças, lista 

de documentos necessários para obter uma licença e uma única lista de mercadorias sujeitas 

a procedimentos de licenciamento e licenciamento de importação para cada categoria de 

produto.
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Quotas tarifárias

O artigo 44 "quotas tarifárias" e a parte III do apêndice 6 do "protocolo relativo ao Regulamento 

comum tarifário aduaneiro" do Tratado da UEE estabelece o quadro jurídico geral para a 

administração das quotas tarifárias nos Estados-Membros da UEE, incluindo o Cazaquistão. A 

legislação nacional inclui a lei "sobre a regulamentação das atividades comerciais", bem como 

outros atos jurídicos adotados com base em acordos e outros atos jurídicos da UEE.

Em conformidade com o artigo 2 da parte 1 do apêndice 6 do Tratado da UEE, a quota tarifária 

é uma medida de controle sobre a importação para um único território aduaneiro da UEE de 

certos tipos de produtos agrícolas originários de países terceiros, que é utilizado durante um 

certo período de tempo. Esta medida prevê a aplicação de taxas diferenciadas de impostos 

aduaneiros de importação no que respeita às mercadorias importadas dentro do montante 

especificado (em termos físicos ou de valor). Critérios de fixação das quotas tarifárias estão 

previstos no artigo 44 do Tratado da UEE. As quotas tarifárias podem ser impostas aos produtos 

agrícolas originários de países terceiros onde são produzidos produtos semelhantes (extraídos, 

cultivados) no território aduaneiro comum da UEE.

O trâmite aduaneiro das mercadorias relativamente às quais se aplicam as quotas tarifárias 

deve ser efetuado no território do Estado-membro da UEE onde os participantes da atividade 

econômica estão localizados. As mercadorias devem ser acompanhadas da licença original 

emitida pela autoridade pública competente do Ministério da Economia Nacional da República 

do Cazaquistão. Regulamentos sobre o procedimento de licenciamento estão contidos no 

Apêndice 7 do Tratado da UEE. As licenças são emitidas no prazo de 15 dias úteis a contar da 

apresentação dos seguintes documentos:

the license
application

electronic copy of
the application

a copy of the 
foreign trade 
agreement 
(contract)

a copy of the
document on

registration with the
tax authorities

a document 
confirming payment

 of license fee.
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Este pacote de documentos para a obtenção de uma licença deve ser apresentado ao Comitê 

comercial do Ministério da Economia Nacional da República do Cazaquistão. As licenças devem 

permanecer em vigor até o final do ano civil em que foram emitidas.

Medidas antidumping, de compensação e de segurança

A utilização de medidas antidumping, de compensação e de segurança está sujeitas aos 

seguintes regulamentos:

I. capítulo IX 'política externa' (artigos 48-50. o) e o apêndice 8 do Tratado da UEE;

II. a decisão da Comissão Econômica Eurasiática da União Aduaneiran nº 1 de 7 de março de 

2012.

Medidas sanitárias e fitossanitárias

O quadro legislativo para a regulação do regime sanitário e fitossanitário (SPS) no Cazaquistão 

baseia-se em: Tratado da UEE; Decisão da CEE "UC 625" sobre a garantia da harmonização 

dos regulamentos da União Aduaneira na aplicação de medidas sanitárias, veterinárias e 

fitossanitárias de 7 de abril de 2011 (com as alterações subsequentes introduzidas por decisões 

da CEE).  

A legislação nacional é válida se for coerente com o Tratado da UEE e as decisões da CEE. 

A importação para a UEE de certas mercadorias submetidas à inspeção veterinária deve ter uma 

autorização de importação emitida pela autoridade competente do Estado-membro da UEE que 

foi o destino da importação e da licença válida para o ano civil nos montantes estabelecidos na 

autorização. 
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A autorização é emitida com base na situação de epizootia no local de produção e no caso das 

empresas na lista de empresas que são autorizados a importar as mercadorias no território da 

UEE. Além disso, as "regras de emissão de licenças para as importações, as exportações e o 

trânsito de mercadorias, tendo em conta a situação de epizootia nos respectivos territórios" são 

fixadas a nível nacional por resolução da ordem do Ministro da agricultura 16-04/647, de 09 de 

dezembro de 2014. 

Documentos e outras formalidades

Apenas declarantes (importadores e exportadores) ou os seus representantes, registrados para 

esse efeito podem apresentar documentos aduaneiros, declarar o valor aduaneiro e o país 

de origem, pagar direitos aduaneiros e impostos, assegurar a libertação de bens, recurso de 

direitos etc. De acordo com o artigo 284 do código aduaneiro da República do Cazaquistão, 

bem como o artigo 186 do código aduaneiro da União Aduaneira, o declarante deve ser um 

indivíduo ou entidade de um Estado-membro UEE que tenha um contrato de importação ou 

de exportação.

Taxas e encargos por serviços prestados

De acordo com o artigo 72 do código aduaneiro da União Aduaneira, a aplicação dos direitos 

aduaneiros é regida pelas legislações dos Estados-Membros da UEE. No Cazaquistão, atualmente, 

os direitos e encargos são regidos pelo código aduaneiro da República do Cazaquistão de 30 de 

junho de 2010 (a seguir denominado código aduaneiro do Cazaquistão) e Decreto do governo 

24 sobre a aprovação das taxas aduaneiras cobradas pelas autoridades aduaneiras, datado de 

21 de janeiro de 2011.  

Das taxas aduaneiras estão isentos: 

 (I) veículos, que efetuam transportes internacionais regulares de passageiros e de 

carga, bem como outros ativos necessários durante a sua viagem; 
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 (II) itens de logística, combustível, alimentos e outros bens exportados fora da 

alfândega da UEE para as atividades de produção do Cazaquistão ou alugado (fretado) pelos 

funcionários do Cazaquistão de navios para fora, pesca, bem como os produtos de sua atividade 

importada para o território da República do Cazaquistão; 

 (III) notas e moedas de moeda nacional e estrangeira (do que notas e moedas, 

representando o valor cultural e histórico) e os valores mobiliários; 

 (IV) mercadorias (excluindo os impostos especiais), importadas como assistência 

humanitária; 

 (V) mercadorias, exceto automóveis de passageiros especialmente concebidos para 

fins médicos, importados para efeitos de assistência de caridade; 

 (VI) matérias-primas importadas pelo Banco Nacional da República do Cazaquistão 

para a produção de notas; 

 (VII) as mercadorias importadas ou exportadas para uso oficial por missões diplomáticas 

estrangeiras e consulados, bem como para uso pessoal de pessoal diplomático, administrativo 

e técnico dessas instituições, incluindo os membros da sua família que não são cidadãos da 

República do Cazaquistão; 

 (VIII) as mercadorias declaradas para o regime aduaneiro de recusa em favor do Estado; 

 (IX) bens adquiridos à custa de subsídios fornecidos por governos e organizações 

internacionais de acordo com as leis fiscais.
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Aplicação dos impostos internos às importações 

Desde 1º de janeiro de 2015, o quadro jurídico que rege a utilização da tributação indireta sobre 

as importações (e as exportações) entre os Estados-Membros da CEE é definido no Tratado 

da UEE: Capítulo XVII, "impostos e tributação". e apêndice 18 «protocolo relativo à cobrança 

de impostos indiretos e ao mecanismo de controle do seu pagamento para as exportações e 

importações de bens, obras, serviços». 

As autoridades aduaneiras dos Estados-Membros da UEE aplicam IVA e impostos especiais 

de consumo quando importados para a CEE dos países terceiros. Os artigos 74, 75 e 76 do 

código aduaneiro da União Aduaneira estabelecem que os níveis do método de recolha e a base 

tributável para estes impostos sobre as importações são determinados pela legislação nacional 

dos Estados-Membros da UEE. 

Imposto sobre o Valor Agregado 

A taxa de IVA é fixada em 12% no Cazaquistão e é cobrada sobre mercadorias produzidas no 

Cazaquistão e produtos importados, incluindo os Estados-membros da UEE. O IVA aplica-se à 

dimensão do volume de negócios tributável em bens domésticos, enquanto que o montante 

das importações tributáveis inclui o valor aduaneiro das mercadorias importadas, bem como 

o montante dos impostos e outros pagamentos obrigatórios. De acordo com o artigo 242 do 

código tributário, todas as mercadorias exportadas estão sujeitas a uma taxa zero de IVA.

De acordo com o artigo 255 do código tributário, o IVA não é cobrado sobre as importações dos 

seguintes produtos:

 (1) moedas nacionais e estrangeiras (moedas com exceção do valor cultural e histórico) 

e valores mobiliários;

 (2) mercadorias importadas por indivíduos de acordo com as regras de livre comércio 

da UEE e da República do Cazaquistão;
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 (3) a ajuda humanitária, com exceção das mercadorias importadas no âmbito dos 

procedimentos estabelecidos pelo governo;

 (4) mercadorias, com exceção do consumo de impostos, importados para fins 

filantrópicos através de canais oficiais por iniciativa dos governos nacionais e das organizações 

internacionais, incluindo assistência técnica;

 (5) as mercadorias importadas por missões diplomáticas credenciadas e por gabinetes 

consulares para uso oficial, bem como para uso pessoal das pessoas pertencentes a pessoal 

diplomático, administrativo e técnico desses escritórios por funcionários consulares e membros 

de suas famílias residentes com eles de acordo com os tratados internacionais ratificados pela 

República do Cazaquistão;

 (6) as mercadorias sujeitas à declaração aduaneira em conformidade com a legislação 

aduaneira do UEE nos regimes aduaneiros, que prevê a isenção fiscal: trânsito aduaneiro, 

entreposto aduaneiro, aperfeiçoamento ativo, transformação para consumo doméstico, 

importação temporária, reimportação, comércio livre de direitos, recusa do Estado, entreposto 

franco, zona aduaneira livre;

 (7) medicamentos, incluindo substâncias medicinais; produtos médicos (veterinários), 

incluindo produtos ortopédicos, equipamentos para surdos e cegos, equipamentos médicos 

(veterinários), materiais e equipamentos e componentes para a produção de todas as formas de 

medicamentos, incluindo substâncias medicinais, médicas (veterinárias), incluindo produtos 

ortopédicos protéticos, equipamento médico (veterinário);

 (8) selos (exceto o coletor);

 (9) ouro de investimento importado, exceto para importado pelo banco nacional, 

respeitando determinadas condições; (10) ouro de investimento importado pelo banco nacional.
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O imposto sobre impostos

Quadro jurídico para a tributação dos produtos especiais de consumo na República do Cazaquistão, 

fixado no capítulo 9 do código tributário. Este capítulo estabelece a lista de mercadorias sujeitas 

a impostos especiais de consumo, bem como impostos especiais de consumo. A base tributária 

de importação de produtos especiais de consumo é definida como volume ou quantidade de 

importações de produtos sujeitos a consumo em espécie (artigo 297 do código tributário). No 

que respeita às mercadorias importadas do território de outros Estados-Membros da UEE, com 

exceção dos produtos alcoólicos e aduaneiros, os impostos especiais de consumo devem ser 

pagos o mais tardar no dia 20 do mês seguinte ao do registro das mercadorias importadas para 

consumo. O imposto sobre o consumo de mercadorias importadas de países terceiros, com 

exceção dos produtos do álcool e do tabaco, será pago quando as mercadorias atravessarem a 

fronteira aduaneira. No caso do álcool (exceto os materiais de vinho e de cerveja em relação aos 

quais os selos fiscais não se apliquem) e os produtos do tabaco, importados e domésticos, os 

impostos especiais de consumo devem ser pagos (3 dias) de recebimento de selos de impostos 

especiais das autoridades de fiscais. O Cazaquistão não aplica o imposto especial de consumo 

para as importações de (1) mercadorias excisais importadas por indivíduos, dentro dos limites 

estabelecidos pelo governo, (2) mercadorias excisais necessárias para o funcionamento dos 

veículos utilizados no tráfego internacional, trânsito e paragens intermediárias, (3) mercadorias 

danificadas no transporte através da fronteira aduaneira e consideradas mercadorias e materiais 

não adequados para consumo humano, (4) mercadorias importadas para utilização (incluindo 

privadas) por missões diplomáticas estrangeiras e escritórios de um estatuto semelhante, 

isentos do imposto especial de consumo ao abrigo de acordos internacionais a que o Cazaquistão 

é um parte, (5) produtos que atravessam a fronteira aduaneira do UEE e são colocados nos 

seguintes regimes aduaneiros de acordo com a legislação aduaneira do UEE e da República do 

Cazaquistão: trânsito aduaneiro, entreposto aduaneiro, aperfeiçoamento ativo, transformação 

para consumo doméstico, importação temporária, reimportação, comércio isento de direitos, 

negação do estado, entreposto livre, zona aduaneira livre, com exceção do regime aduaneiro 

"libertação de mercadorias em livre prática", (6) produtos que contêm álcool, utilizados na 

medicina (exceto o bálsamo) e registrados em conformidade com a legislação do Cazaquistão. 
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Procedimentos aduaneiros especiais

Armazéns gratuitos

O estabelecimento e o funcionamento de entrepostos gratuitos no território da República 

do Cazaquistão é regulado pelo artigo 27º sobre “a criação e o funcionamento de zonas 

econômicas livres (especiais) e dos entrepostos gratuitos” do tratado da UEE e do acordo da 

União Aduaneira  sobre "em entrepostos gratuitos e regime aduaneiro de entreposto livre" 

de 18 de junho de 2010 (a seguir acordo sobre os entrepostos aduaneiros da União livre). No 

entreposto livre podem ser colocados e utilizados bens e produtos estrangeiros, bem como 

outros produtos. As mercadorias cuja importação seja proibida no território da UEE ou de 

exportação de que seja proibida a partir do território do UEE não podem ser colocadas no 

entreposto franco. Em conformidade com o acordo sobre os entrepostos aduaneiros da União 

Aduaneira, o proprietário do entreposto livre é uma entidade jurídica de um Estado-membro 

da UEE registrado em conformidade com a legislação nacional do Estado-membro da UEE. O 

registro de representantes aduaneiros, armazenagem de entrepostos temporários, entrepostos 

gratuitos e transportadoras aduaneiras pode ser encontrado no site: http://e.customs.kz/wps/

portal/customs
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VI - ESTRUTURA DE 
COMERCIALIZAÇÃO
Litígios Comerciais e Arbitragem

Os principais atos legislativos que regem o sistema judiciário do Cazaquistão são a constituição 

da República do Cazaquistão, a lei constitucional sobre o sistema judiciário e o estatuto dos 

juízes na República do Cazaquistão, de 25 de dezembro de 2000. O código de processo civil do 

Cazaquistão estabelece o procedimento para casos civis. A lei sobre os tribunais de arbitragem 

e a lei relativa à arbitragem comercial internacional estabelecem disposições-chave relativas ao 

processo em tribunais arbitrais ou cortes de arbitragem. 

O Cazaquistão tem tribunais gerais e especializados, cuja competência abrange diferentes 

categorias de casos (econômicos, financeiros, administrativos etc.). A consideração dos litígios 

empresariais está sob a competência de tribunais econômicos interdistritais especializados. 

O Cazaquistão aderiu aos seguintes tratados e convenções internacionais: 

• Convenção sobre o reconhecimento e execução de prêmios arbitrais estrangeiros (Nova 

Iorque, 10 de junho de 1958); 

• Convenção Europeia sobre arbitragem comercial internacional (Genebra, 21 de abril de 1961). 

O Cazaquistão faz parte de vários tratados internacionais multilaterais sobre o reconhecimento 

e a execução de julgamentos, celebrados com países como a Rússia, a Belarus, a Ucrânia, a 

Moldávia, o Quirguistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, a Geórgia, a Armênia 

e o Azerbaijão. E também de tratados internacionais bilaterais sobre assistência judiciária 

mútua, incluindo o reconhecimento e a execução de acórdãos, com vários outros países, 

nomeadamente com países como a República Islâmica do Paquistão, a República da Lituânia, a 

República Popular Democrática da Coreia, a República da Turquia e a Mongólia.
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Centro de Arbitragem

O centro de arbitragem e arbitragem da Câmara Nacional de empreendedores da República do 

Cazaquistão "Atameken" visa resolver litígios entre as partes de negócios.  

Para a apresentação de um pedido de solução de um litígio, o empresário tem de concluir um 

acordo de arbitragem e obter a concordância da segunda parte do conflito. 

Os litígios serão considerados pelos árbitros profissionais legais do centro. A decisão será 

tomada dentro de 2 meses. A audição de caso pode ocorrer em reunião em presentia e com 

base em documentos apresentados. A decisão do centro arbitral é vinculativa. 

Escritórios do centro arbitral foram criados em Astana, Almaty e Atyrau:

Contatos:

República do Cazaquistão, cidade de Astana, distrito de Yesil

8, D. Kunaev St., bloco "B" - 17º andar, suíte 1721

Tel.: 8 (7172) 919-382

E-mail: arbitration@palata.kz

República do Cazaquistão, Almaty, Almaly District

111, Gogol St. - 5º andar, escritório 509

Tels.: 8 (727) 225-18-30 (vn. 701) 8707870 83 34 8701266 18 21

E-mail: b.serikuly@Palata.kz

República do Cazaquistão, Atyrau

42, Azattyk Prospect, 211office 

Tels.: 8 (7122) 35-40-48 / 8701999 43 73

O sistema jurídico do Cazaquistão baseia-se no sistema de direito romano-germânico ou 

continental. A constituição da República do Cazaquistão foi adotada em 1995 em referendo 

nacional e é a lei básica do país. 

A lei da República do Cazaquistão nº 213-I "em atos jurídicos normativos" datado de 24 de março 

de 1998 estabelece a seguinte hierarquia dos atos jurídicos (na sequência da Constituição da 

República do Cazaquistão): 
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• Leis que introduzem mudanças e adições à Constituição;

• Leis constitucionais da República do Cazaquistão e decretos do Presidente da República do 

Cazaquistão com a força do direito constitucional;

• Códigos da República do Cazaquistão;

• Leis da República do Cazaquistão, bem como decretos do Presidente da República do 

Cazaquistão com a força da lei;

• Decisões do Parlamento da República do Cazaquistão e das suas câmaras;

• Decretos do Presidente da República do Cazaquistão;

• Decretos do governo da República do Cazaquistão;

• Ordens estatutárias de Ministros da República do Cazaquistão e de outros chefes de órgãos 

da Administração central, regulamentos dos órgãos governamentais centrais, decisões 

regulamentares da Comissão Eleitoral Central da República do Cazaquistão e do Comitê de 

contabilidade para controle sobre a execução do orçamento Republicano;

• Ordens estatutárias dos chefes de departamentos das agências governamentais centrais;

• Decisões regulatórias de parlamentos locais, decretos normativos de prefeituras, decisões 

regulatórias de prefeitos.

É de salientar que os tratados internacionais ratificados prevalecem sobre a legislação nacional.

Fora desta hierarquia estão as decisões regulatórias do Conselho Constitucional da República 

do Cazaquistão, do Supremo Tribunal da República do Cazaquistão.

Proteção ao Investidor

Os investidores gozam de proteção dos seus direitos e interesses assegurados pela Constituição, 

direito de investimento, código do empresário da República do Cazaquistão e outros atos 

jurídicos regulamentares, bem como pelos tratados internacionais ratificados. Cazaquistão 

assinou 48 acordos bilaterais e multilaterais (CEE) sobre incentivo e proteção ao investimento 

(lista de países – anexo 1). 

Há direito do investidor à indenização dos danos causados pela emissão de atos legislativos 

incompatíveis com a legislação da República do Cazaquistão ou por atos ilegais (omissões) dos 

funcionários do Estado. 
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O Cazaquistão também garante a estabilidade dos contratos celebrados entre investidores e 

agências governamentais cazaques, com exceção dos casos previstos na legislação da República 

do Cazaquistão. Em particular, tais casos incluem o seguinte: 

• introdução de alterações na legislação da República do Cazaquistão, ou entrada em vigor 

ou alteração de tratados internacionais, que alteram o procedimento e as condições para a 

importação, produção e venda de bens sujeitos a impostos especiais de consumo; e 

• introdução de alterações em atos legislativos a fim de assegurar a segurança nacional e 

ambiental, a saúde e a moral.

A legislação prevê que os investidores utilizem, a seu critério, os rendimentos das suas 

atividades após o pagamento de impostos e outros pagamentos obrigatórios ao orçamento, e 

as contas abertas em moeda nacional ou estrangeira com os bancos no território da República 

do Cazaquistão.

A tomada obrigatória da Propriedade do investidor para necessidades públicas só é permitida 

em casos excepcionais estipulados por atos legislativos. Neste caso, o investidor é compensado 

pelas perdas na íntegra. 

Os litígios de investimento podem ser resolvidos através de negociações ou de acordo com 

o procedimento de resolução de litígios previamente acordado pelas partes. Os litígios de 

investimento podem também ser resolvidos de acordo com tratados internacionais e atos 

legislativos da RC em tribunais cazaques ou arbitragem internacional.

O código do empresário da República do Cazaquistão (adotado em 2015) fornece várias 

garantias que minimizam os riscos que um investidor pode incorrer na realização de atividades 

de investimento no Cazaquistão:

• Garantia de proteção jurídica dos investidores no Cazaquistão 

• Um investidor é dotado de proteção total e incondicional de direitos e interesses.

• Uma garantia de uso de renda 

Os investidores devem ter a discrição de utilizar os rendimentos gerados pelas suas operações, 

após impostos e outros pagamentos obrigatórios ao orçamento, e abrir contas bancárias na 

moeda nacional e (ou) moeda estrangeira nos bancos do Cazaquistão, de acordo com as leis 

bancárias e monetárias da República do Cazaquistão.
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Publicidade das atividades das autoridades estatais em relação aos 
investidores 

Os relatórios oficiais das autoridades estatais do Cazaquistão e dos atos jurídicos regulamentares, 

que afetam os interesses dos investidores, são publicados na forma prescrita pelas leis da 

República do Cazaquistão. Os investidores têm livre acesso à informação sobre o registro de 

entidades jurídicas, seus fretadores, registro de transações imobiliárias e licenças emitidas, 

exceto para qualquer informação que contenha segredo comercial ou outro protegido por lei.

Garantia dos direitos dos investidores em caso de nacionalização e 
requisição 

Em caso de nacionalização, as perdas efetuadas por um investidor em consequência da emissão 

da República dos atos legislativos do Cazaquistão sobre a nacionalização serão compensadas 

integralmente. A requisição de Propriedade do investidor deve ser feita com o pagamento do 

valor de mercado da propriedade.

Oportunidades para exportações brasileiras

Código Etiqueta do produto Valor importado 2014 (USD mil)

Total Todos os produtos 41.295.456

 8703 Carros (incl. vagão Station) 2.330.002

 2710 Óleos petrolíferos, não brutos 1.412.536

 3004 Misturas de  medicamento (não 3002, 3005, 3006), por dosagem 1.108.357

 8517 App elétrico para a linha telefonia, incl. sistema de linha corrente 1.064.901

 7304 Tubos, tubos e perfis ocos, sem emenda, ou ferro ou aço 688.553

 8802 Aeronaves (helicópteros, aviões) e espaçonaves (satélites) 633.838

 8471 Máquinas automáticas de processamento de dados; leitor óptico, etc. 630.421

 8481 
Torneira, torneira, válvula para a tubulação, tanque para o tipo, incl válvula 

redutor de pressão
597.911

 8474 
Maquinaria para triagem/triagem/washg; agglomeratg/shapg mineral 

producs
562.540

 8704 Caminhões, veículos a motor para o transporte de mercadorias 524.437

 8429 Bulldozer auto hélice, angledozer, graduador, escavadeira, etc. 428.211

Tabela 14

50 itens que o 

Cazaquistão mais importa 
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Código Etiqueta do produto Valor importado 2014 (USD mil)

 7308 Estruturas (hastes, ângulo, chapas) de ferro e aço NES 400.434

 8708 Peças e acesso de veículos a motor 393.428

 4011 Pneus pneumáticos novos, da borracha 382.954

 8413 Bombas para líquidos; elevadores líquidos 380.928

 2711 Gases petrolíferos 371.277

 7326 Artigos de ferro ou de aço NES 356.305

 6402 Calçado NES, solas exteriores e partes superiores de borracha ou plásticos 350.960

 9403 Outros móveis e suas partes 345.039

 8419 
Maquinaria, planta/laboratório, envolvendo uma mudança de aquecimento 

ex temp, cozinhar, etc.
330.103

 8544 Fio/cabo isolados 320.317

 8707 Corpos para veículos a motor 318.415

 8537 Board & panels, equipados com dois/mais switches, fusíveis 307.660

 8606 Ferrovia ou bonde mercadorias vans & vagões, não auto propelido 287.377

 8701 Tratores (exceto tratores de posição n. o 87, 9) 285.681

 8504 Transformador elétrico, conversor estático (por exemplo retificadores) 278.960

 9018 Aparelhos eletro médicos (eletrocardiogramas, infravermelho) 277.596

 8421 Centrífugas, secadores incl centrífugos; máquinas de filtragem/purificação 275.269

 7305 Tubos e tubo NES, ext diâmetro > 406,4 mm, de ferro e aço 269.748

 8528 Receptores de televisão (incl vídeo monitores e projetores de vídeo) 260.998

 3002 Sangue humano e animal; vacinas, toxinas, microrganismos 260.076

 1701 
Cana ou açúcar de beterraba e sacarose quimicamente pura, em forma 

sólida
252.102

 8479 Maquinas mecânicas, NES 239.973

 8431 Parte da maquinaria (HD 84,25 a 84,30) 239.739

 8601 Locomotivas do trilho alimentado de uma fonte do ext da eletricidade 228.005

 8705 Veículos a motor (Fire Fight Veh, guindaste Lorry) 220.412

 2616 Minérios de metal preciosos e concentrados 217.586

 3901 Polímeros de etileno, em formas primárias 217.525

 8414 Ar, bombas de vácuo; capuzes 213.803

 1806 Chocolate e outras preparações alimentares contendo cacau 213.045

 8418 Frigorífico, congelador, etc. 212.034

 7216 Ângulos, formas e secções de ferro ou aço não ligado 206.821

 8433 Colhendo/debulhando máquinas, segadeira de feno, etc. 203.613

 2607 Minérios de chumbo e concentrados 197.809

 1905 Pão, bolachas, bolachas, bolos e pastelaria 189.220

 9406 Edifícios pré-fabricados 188.495

 2709 Óleos de petróleo brutos 188.048

 3402 Agentes orgânicos superfície-ativos, lavagem e limpeza, NES 185.073

 2106 Preparações alimentícias, NES 182.307
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Regime de vistos entre Brasil e Cazaquistão

Entrou em vigor, em 6 de setembro de 2016, o acordo de isenção de vistos de curta duração 

entre o Brasil e o Cazaquistão. 

A isenção é para vistos de turismo e de negócios, por até 30 dias por ano, prorrogáveis por igual 

período: http://astana.Itamaraty.gov.br/pt-br/vistos_para_o_brasil.xml

Visto de investidor

Visto de investidor é emitido para:

- estrangeiros-gestores e altos executivos de entidades jurídicas estrangeiras envolvidas no 

investimento na economia da República do Cazaquistão;

- participantes do centro financeiro regional de Almaty.
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VII – RECOMENDAÇÕES ÀS 
EMPRESAS BRASILEIRAS

Formalidade

Os Cazaques têm um estilo formal. Apertam as mãos no início e no final de uma reunião e se 

dirigem mutuamente por títulos honoríficos e sobrenomes. Para a maior parte do Cazaquistão, 

vista-se conservadoramente. É comum as pessoas fazerem avaliações sobre o status de alguém 

baseado em suas roupas e acessórios.

As reuniões são mais formais do que em muitas culturas. O cazaque pode ser cauteloso em torno 

de pessoas que ele não conhece. Espere que ele tome algum tempo para este distanciamento 

diminuir. Uma vez que você desenvolva um relacionamento pessoal, os cazaques podem tornar-

se menos formais, embora raramente se tornem emocionais, exceto quando estão tentando 

defender um ponto de vista. 

O cazaque tende a estar ansioso para mostrar hospitalidade e convidar outros para sua casa 

para jantar ou tomar chá, como uma maneira de conhecê-los melhor. No entanto, a maioria 

dos cazaques vê uma grande diferença entre conhecidos e amigos. Você pode trabalhar com 

alguém por anos e nunca ser seu "amigo", meramente um conhecido. A maioria dos cazaques 

desenvolve amizades para a vida como crianças ou o mais tardar na universidade. Pode ser 

muito difícil para um estrangeiro se tornar algo mais do que um conhecido.

Os cazaques pouco falam com estranhos. Por isso é necessária uma introdução adequada. Seu 

estilo de comunicação depende de regras básicas de etiqueta e mostra respeito e deferência. 

Pode ser rude chamar alguém pelo seu primeiro nome até que você seja convidado a fazê-lo. 

Não faça perguntas pessoais em um ambiente social a menos que você tenha desenvolvido um 

relacionamento próximo com alguém.

Verifique com um colega ou nacional local sobre regras de protocolo e etiqueta sobre 

circunstâncias específicas.
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Visita de mulheres estrangeiras

Os empresários cazaques podem ficar relutantes em aceitar uma mulher de negócios 

estrangeira como um tomador de decisões. Empresárias estrangeiras podem achar que seus 

colegas cazaques repetidamente fazem perguntas sobre suas credenciais e experiência.  

Ao mesmo tempo, as mulheres estrangeiras podem esperar serem tratadas com maneiras 

graciosas e galanteria, especialmente por homens com mais de 40 anos. 

Quando os homens e as mulheres se encontram, cabe à mulher decidir se ela quer apertar 

as mãos ou se ela simplesmente quer sorrir e acenar com a cabeça em saudação. Quando 

uma mulher cumprimenta uma figura religiosa, ela deve acenar com a cabeça ou curvar-se 

ligeiramente e não oferecer a mão.

As empresárias devem ser assertivas em reuniões sem levantar sua voz ou parecer arrogantes. 

O Cazaquistão respeita empresários confiantes.

Empresárias são esperadas se vestir conservadoramente, mas com um toque feminino. Esta 

não é uma cultura onde os ternos de negócio severos devem ser usados.

Sociedade orientada para grupos

A cazaque é uma sociedade relativamente orientada para grupos. As pessoas valorizam seu 

papel como membro da família ou da equipe. Elas geralmente se identificam primeiro como 

parte de um grupo, então como um indivíduo. Pode ser incômodo se o foco é colocado sobre eles 

individualmente. A tomada de decisão pode exigir uma boa dose de construção de consenso.
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Sociedade hierárquica

Os cazaques têm, com frequência, uma cultura hierárquica onde todos têm um lugar distinto 

na hierarquia baseada em suas relações familiares. As pessoas são respeitadas por causa da sua 

idade e posição. Os mais velhos são vistos como sábios e são tratados com respeito. Em uma 

situação social, estas são servidas primeiramente. Os anciãos são introduzidos primeiro. 

As grandes empresas tendem a ser hierárquicas e a autoridade de tomada de decisão é limitada 

àqueles em posições de nível sênior. 

Espere encontrar mais burocracia em organizações e agências governamentais; os processos 

podem ser demorados. 

Conhecer pessoas

Ao cumprimentar uns aos outros, os cumprimentos mais comuns em cazaque são "Salem" 

(olá) ou em russo "Privyet" (olá).

O aperto de mão é a saudação comum. O aperto de duas mãos é frequentemente usado entre 

os homens e é um sinal de respeito. 

Dirija-se às pessoas pelo título e sobrenome, não mediante o primeiro nome (até que adquira 

intimidade para tal).  

Os cazaques são orgulhosos de sua hospitalidade e desfrutam de visitantes em suas casas. Se 

você for convidado para a casa de um cazaque, é um sinal de maior respeito e nunca deve ser 

recusado ou cancelado.

Pontualidade é apreciada. Vista-se conservadoramente com roupas que você pode usar no 

escritório. Tire os sapatos antes de entrar na casa. Você pode trazer chinelos ou seus anfitriões 

podem dar-lhe alguns para usar na casa.
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Quando convidado a uma casa, você é esperado trazer um presente pequeno. A escolha mais 

segura é uma caixa de doces, um bolo ou sua lembrança nacional.

Telefone para os anfitriões no dia seguinte para dizer obrigado. 

Maneiras à mesa

As maneiras à mesa não são muito formais no Cazaquistão. Quando em dúvida, observe o que 

os outros fazem e emule o seu comportamento.

O arranjo de assentos é extremamente importante.

Alguns alimentos são feitos para serem comidos à mão.

Pode ser servida uma refeição exótica, como carne de cavalo, intestinos de animais e cabeças. 

Os cazaques preferem chá ao café. A variedade usual de chás inclui chá preto com leite e, por 

vezes, chá verde (geralmente no sul do Cazaquistão).    

Caldo e chá são muitas vezes servidos em uma tigela, em vez de um copo. Quando você não 

quer mais, signifique isto cobrindo seu copo com sua mão.

As refeições são eventos sociais e muitas vezes tomam uma grande quantidade de tempo.

Deixe uma pequena quantidade de alimentos em seu prato quando você terminar de comer 

para mostrar que já foi servido o suficiente. Terminar tudo indica que você ainda está com fome 

e você será servido de novo. 

Fuso horário

A diferença entre Astana e Brasília são nove horas à frente. A diferença entre Astana e Moscou 

são três horas à frente.  
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Vistos

Os cidadãos brasileiros que detêm passaportes nacionais têm isenção de visto de entrada no 

Cazaquistão por até 30 dias, potencialmente renováveis por mais 30, no período de um ano. 

Registro

Ao entrar no Cazaquistão, você será normalmente solicitado a completar um cartão de registro 

e apresentá-lo aos oficiais de fronteira, que irá carimbar e devolvê-lo com o passaporte. 

Mantenha o cartão durante a estada e apresente quando sair do país. Se o cartão tiver dois 

selos está registrado com a polícia de migração por até 90 dias. Se contem apenas um carimbo, 

deve ser cadastrado com a polícia de migração dentro de cinco dias de calendário. Alguns hotéis 

em todo o Cazaquistão também podem registrar hóspedes estrangeiros.
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Dinheiro

Pagamentos em dinheiro, cheques e cartões de crédito, todos aceitos em grandes hotéis e 

restaurantes de Astana, Almaty e outras cidades de importância no país. Vendedores menores 

e áreas rurais só aceitam pagamentos em dinheiro. 

Na maioria das cidades, ATMs são abundantes e geralmente podem ser encontradas em 

shoppings ou perto de bancos locais.

Palavras-chave/frases 

Russo é uma das línguas oficiais do Cazaquistão e é mais frequentemente utilizado para os 

negócios. No entanto, a língua cazaque está ganhando importância. No sul e no oeste do país, 

a língua cazaque é falada amplamente. 

Português Cazaque Russo

Olá Sälemetsiz ser? Zdravstvujte

Prazer em conhecê-lo Tanisqanimizga quanishtymyn Otchen ' priatno

Bom dia Qayirli tañ Dobre utra

Boa tarde Qayirli kün Dobre Den '

Boa noite Qayrli Kesh Dobre vetcher

Como está? Qaliñiz qalay? Kak dilá?

Favor ---- Pajalsta

Obrigado Rahmet Spassiba

Desculpe-me Keshiriñiz Izviníte

Adeus Sau boliñiz Dasvidania
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ANEXOS

Contatos Úteis
Embaixada do Brasil em Astana

Tel.: +7 (7172) 244684 (ramal 102)

Plantão consular: +7 (701) 5380300

E-mail: brasemb.astana@itamaraty.gov.br

www.astana.itamaraty.gov.br

Presidência da República do Cazaquistão

www.akorda.kz

“Akorda”, Astana 

Tel.: (7172) 74-56-84

Escritório do Primeiro Ministro

Tels.: (3172)74-54-00 / 75-25-05

www.government.kz

Parlamento – Senado 

Tel.: (7172) 74-70-95

Fax: (7172) 24-35-48

www.parlam.kz

Parlamento – Mazhilis (câmara baixa)

Tel.: (7172) 74-63-01~03

E-mail: Smimazh@parlam.kz

www.parlam.kz

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Tel.: (7172) 72-01-47

Fax: (7172) 72-01-30

E-mail: pressa@mfa.kz

http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa
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Ministério da Agricultura

Tel.: (7172) 55-59-95

Fax: (7172)55-59-95

www.minagri.gov.kz

Ministério da Economia

Tels.: (7172) 743-033 / 743-798 / 743-291 / 743-512 / 743-801

E-mail: info@economy.gov.kz

www.economy.gov.kz

Ministério do Investimento e Desenvolvimento

Tel.: (7172) 754-411, 754-455, 754-323, 754-328, 754-321

E-mail: mid@mid.gov.kz

www.mid.gov.kz

Agência de Estatísticas

Tel.: (7172) 74-90-16

Fax: (7172)74-94-94

E-mail: statistika@stat.kz

http://www.eng.stat.kz

Banco Nacional do Cazaquistão

Telefax: (7272)70-47-03 / 61-73-52 / 70-47-99

E-mail: hq@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz

Câmara Nacional de Empreendedores do Cazaquistão “Atameken”

Tel.: 1432, 8-800-080-80-10

www.atameken.kz

Fundo Nacional “Samruk-Kazyna” 

Tel.: (7172) 79-05-98

Fax: (7172) 79-04-00, 97-94-45

E-mail: press@s-k.kz, f.kossayaeva@s-k.kz

www.samruk-kazyna.kz
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JSC “Samruk-Energy” 

Tel.: (7172) 55-30-21, 55-31-28

Fax: (7172) 55-30-30

E-mail: info@samruk-energy.kz

www.samruk-energy.kz

Corporação Estatal de Seguros para Crédito à Exportação e ao Investimento 

Tel.: (7272) 50-00-21

Fax: (7272) 93-88-37

E-mail: info@kecic.kz

Banco de Desenvolvimento do Cazaquistão

Tel.: (7172) 79-26-06

Fax: (7172) 79-26-38

E-mail: info@kdb.kz

www.kdb.kz

Agência de fomento às exportações – Kaznex

Tel.: (7172) 79-93-93

Fax: (7172) 79-93-93

E-mail: info@kaznex.kz

www.kaznex.kz

KazMunayGas JSC

Telefax: (7172) 97-60-00, 97-60-01

E-mail: info@kmg.kz

www.kmg.kz

Kazenergy Associação

Tel.: (7172) 79 01 82

www.kazenergy.com

O Banco Mundial no Cazaquistão

Tel.: (7172) 691-440

E-mail: astana_office@worldbank.org

http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan
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Nações Unidas no Cazaquistão

Tel.: (7172) 696-550

Fax: (7172) 696-540

E-mail: registry.astana.kz@undp.org

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/en/home.html

Aeroporto Internacional de Astana

Telefax: (7172) 77-72-38

E-mail: a.smailova@astanaairport.kz

www.astanaairport.kz
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