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INTRODUÇÃO 
 

A Suécia está localizada no norte da Europa, entre a Finlândia e a Noruega, com a Dinamarca 
voltada para a sua costa sul.  O país é rodeado pelo Mar Báltico, o Golfo de Bótnia e o Mar do 
Norte. Com 450.295 quilômetros quadrados, a Suécia é o terceiro maior país da Europa em 
área. No início de 2017, um marco histórico populacional foi alcançado quando a população 
da Suécia atingiu a marca de dez milhões. Até o final de dezembro de 2018, a população do 
país era de 10.230.185, o que representa um aumento de 109.943 pessoas. A população 
aumentou por duas razões. As taxas de natalidade foram mais elevadas que as taxas de 
mortalidade, que representaram 22 por cento, e as taxas de imigração eram maiores que as 
taxas de emigração, que foram responsáveis em 78% do aumento populacional. A Suécia tem 
uma densidade demográfica moderada de 22,7 habitantes por km² (2018).  

 
O PIB da Suécia, em 2018, foi de US$538 bilhões. 

 
O PIB per capita foi de US$53 mil, em 2018. 

 
A Suécia depende do comércio de produtos e serviços com seus parceiros em todo o mundo. 
O país tem um dos mais altos valores de importação per capita no mundo. A maior parte dos 
produtos importados são entregues a empresas de indústria manufatureira. A Suécia faz a 
maior parte das importações de países da União Europeia (UE), por exemplo, Alemanha, Reino 
Unido e os Países Baixos. 

 
Fora da Europa, os maiores países fornecedores são China, EUA e Japão. 

 
A Suécia faz a maior parte das exportações para países da União Europeia (UE), como 
Alemanha e Dinamarca. Fora da Europa, os principais destinos das exportações são EUA e 
Noruega. 

 
A Suécia é uma democracia, com uma monarquia constitucional e o Rei Carlos XVI Gustaf 
como Chefe de Estado. A Suécia se juntou à UE, em 1995. Consequentemente, a Suécia faz 
parte da UE e importar para a Suécia é uma maneira de importar e comercializar produtos por 
toda a UE, composta por 28 Estados-membros europeus, em março de 2019. 

 
A Suécia passou pela crise mundial econômica e financeira de 2007/2008 com poucos danos, 
graças aos fortes fundamentos macroeconômicos, fiscais e financeiros. Quando aconteceram 
as crises financeiras na Europa, no começo de 2010, que girou em grande parte em torno de 
Grécia, Espanha, Portugal, Itália, Irlanda e Chipre, a Suécia contribuiu com um empréstimo 
bilateral de 600 € milhões à Irlanda. 

 
Existem muitas empresas suecas que estão bem estabelecidas no Brasil, entre elas a Axis 
Comunicações, Scania, Volvo, Alfa Laval, Ericsson, Electrolux e a Tetra Pak. A indústria sueca 
tem feito negócios no Brasil há mais de cem anos. Segundo a agência sueca “Business Sweden” 
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existem mais de 200 empresas suecas estabelecidas no Brasil por meio de subsidiárias ou 
distribuidores locais e parceiros. 

 
Tem havido uma tendência recente de empresas suecas estabelecidas no Brasil exportarem 
mais ao mercado global e quase todos as empresas têm os departamentos de pesquisa e 
desenvolvimento no Brasil. Em 2018, a Suécia importou produtos do Brasil no valor de US$603 
milhões. O Brasil importou produtos da Suécia no valor de US$834 milhões. 

 
A Suécia é a casa de muitas multinacionais, bem como de universidades reconhecidas, como 
a Escola de Economia de Estocolmo, Instituto Real de Tecnologia (KTH), Instituto Karolinska 
(KI), Universidade de Uppsala, Universidade de Estocolmo e Universidade de Lund. 
 

MAPA DA SUÉCIA 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

 

País (2018) População (milhão) PIB (US$ bilhão) 

Finlândia 5,5 US$289 

Noruega 5,3 US$443 

Dinamarca 5,8 US$364 
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Suécia 10,1 US$538 

Fonte: Statistic times 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 
Composição do PIB (2018) 

 
Agricultura: 1.5 % 
Indústria: 24 % 
Serviços: 74 % 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 

 
Crescimento do PIB: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

2.6% 4.5% 2.7% 2.1% 2.3% 

Previsão para 2019: + 1.9 %  Fonte: Estatísticas da OCDE 
 

PIB per capita (US$ mil): 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

46,6 48,4 49,1 51.4 53.1 

 
Comércio exterior (2018): 

 
Exportações: 46,8% do PIB (US$252,07 bilhões) 
- Produtos: 32,8% do PIB 
- Serviços: 14% do PIB 
Importações: 44,7% do PIB (US$240,57 bilhões) 
- Produtos: 31,7% do PIB 
- Serviços: 12,9% do PIB 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 

 
Comércio bilateral (2018): 
Exportações brasileiras (Brasil para a Suécia): US$603 milhões 

Área: 450.295 km² 
Terra cultivada: 30.001 km² 
População: 10.230.185 
Densidade populacional: 22,7 habitantes/km² 
Principais cidades: Estocolmo (Capital), Gotemburgo e Malmo 
Moeda: Svensk krona (Coroa sueca) 
Taxa de câmbio (2018): US$1 = 8,7 kr 
PIB (2018): US$538 bilhões 
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Importações brasileiras (Suécia para o Brasil): US$834 milhões 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 

 

I CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

1. População, centros urbanos e indicadores 
 

A população total na Suécia é de 10.230.185 habitantes (dezembro de 2018), resultando em 
uma densidade demográfica de 22,7 habitantes por km². 
 
A população da Suécia tem aumentado: em 2000, a população era de 8.882.792 habitantes e 
cresceu desde então 14% (2018). A previsão é que a população continue crescendo e, no ano 
de 2017, a população do país superou os 10 milhões de habitantes. A população aumentou 
por duas razões. As taxas de natalidade foram mais elevadas que as taxas de mortalidade, que 
representaram 22 por cento, e as taxas de imigração foram maiores que as taxas de 
emigração, que foram responsáveis por 78% do aumento populacional. 

 
Previsão do crescimento populacional da Suécia 

 

Ano População 

2019 10 322 201 

2020 10 421 344 

2021 10 520 066 

2022 10 612 107 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 

Principais Centros Urbanos em 31 de dezembro de 2018 
 

Cidade Habitantes Por cento do total da população 

Estocolmo (Capital) 2 336 404 22.8 

Gotemburgo 570 640 5.5 

Malmo 338 230 3.2 

Uppsala 223 993 2.1 

Vasteras 151 555 1.4 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 
Principais indicadores econômicos sociais 

 
Distribuição de renda (US$ 2018) 

 

Renda média per capita 33 300 

PIB per capita 53 100 

Rendimento doméstico disponível 20 553 
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Fonte: OCDE 
 
A Suécia tem uma distribuição de renda que é bem parecida, em comparação, com a de outros 
países da OCDE. 
 
A distribuição de renda é afetada por inúmeros fatores, entre eles, pagamentos de vários tipos 
de benefícios e níveis tributários. 
 
A habitação sueca se tornou mais cara e, como resultado, as famílias suecas gastam 
aproximadamente um quinto de seu rendimento em moradia tanto para aluguel como para 
arrendamento próprio, em 2018. Há algum tempo se discute sobre os preços de casas e 
apartamentos e o endividamento das famílias na Suécia, e se seus níveis atuais são 
sustentáveis a longo prazo ou se há uma bolha imobiliária evidente. A Suécia tem visto um 
forte crescimento em renda disponível juntamente com um crescimento populacional 
substancial e baixas taxas de juros reais nos últimos anos; estes fatores contribuíram para o 
aumento acentuado nos preços de casas e apartamentos durante o período de 1995-2008, no 
país. 

 
A imagem mostra a percentagem da população sueca com baixo padrão econômico  

 
O baixo padrão econômico implica que a renda disponível das famílias, ajustada em 
consideração ao peso da dependência, é menor que 60% do valor mediano na população. Em 
2017, o valor mediano era de US$28.552. Isto é um aumento de 0,7% desde 2016, levando a 
inflação em conta. Desde 2011, o padrão econômico aumentou em 13%. 

  

 
 

Legenda: 
HEK, family unit, old income definition = HEK, unidade familiar, antiga definição de renda 
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HEK, housekeeping unit = HEK, unidade domésticaTRIF, dwelling unit = TRIF, unidade de 
habitação 
 
As estatísticas têm como base os levantamentos das Finanças Familiares (HEK) e Receitas e 
Impostos (IoS). As estatísticas com base na HEK estão disponíveis nos anos de 1975-2013 e 
estatísticas com base no IoS a partir de 2011. Em função disso, uma quebra ocorre na 
cronologia quando as estatísticas mudam, os valores das fontes são apresentados em paralelo 
nos anos de 2011-2013. 

 
Educação 

 
Na Suécia, a escolha é obrigatória da idade dos seis até os 16 anos (ou seja, nove anos de 
escola obrigatórios). Após a escola obrigatória é possível frequentar uma educação de três 
anos, escola de ensino médio, embora não seja obrigatória, em 2018, 83% da população sueca 
com idade de 25 a 60 anos tinha ensino médio. As escolas e a educação suecas são financiadas 
pelos pagamentos de impostos. O inglês é falado amplamente na Suécia e é matéria 
obrigatória, por isso a proficiência da língua inglesa é alta no país. 

 

Média de anos na escola 11,4 

Gastos do governo com educação em proporção ao PIB 7,55% 

Fonte: Skolverket 
 

2. Organização política e administrativa 
 

Organização política 
 

A Suécia é uma democracia, com uma monarquia constitucional e o Rei Carlos XVI Gustaf 
como Chefe de Estado. O poder político é conferido ao parlamento eleito (Riksdag), resultando 
em um sistema multipartidário, no qual os 349 assentos no parlamento são divididos de 
acordo com o percentual de votos que um partido recebe na eleição. Para um partido ter 
assentos no parlamento, o partido tem de ter ao menos 4% do total de votos na eleição. A 
principal tarefa do parlamento é constituir leis e aprovar o orçamento nacional e o Primeiro 
Ministro. 

 
A última eleição geral sueca foi realizada em setembro de 2018, com o resultado de que o 
Primeiro Ministro Social-Democrata Stefan Lofven foi reeleito para o seu segundo mandato. 

 
O poder judiciário 

 
A Suécia tem um poder judiciário dividido em tribunais gerais (Tribunal distrital, Tribunal de 
recursos e a Suprema Corte) e tribunais administrativos (Tribunal administrativo, Tribunal 
administrativo de recursos e Supremo Tribunal Administrativo). Os tribunais gerais lidam com 
casos civis e penais. Os tribunais administrativos lidam somente com reclamações contra 
decisões governamentais. Existem também tribunais especiais para casos específicos, entre 
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eles, Tribunal do Trabalho Sueco, Tribunal Comercial, Tribunal de Terras e Meio Ambiente e 
Tribunal de Migração. 

 
SITES PARA OS ÓRGÃOS CENTRAIS DO GOVERNO SUECO 

 

Governo Sueco (Riksdagen) http://www.riksdagen.se/  

Ministério do Empreendimento e 
Inovação 

http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-enterprise-and- 
innovation/  

Ministério da Justiça 
http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-justice/  

Ministério da Educação e Pesquisa 
http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-education-and- 
research/  

Ministério do Meio Ambiente e Energia 
http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-the-environment/  

Ministério das Relações Exteriores 
http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/  

Ministério das Finanças 
https://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-finance/  

Ministério da Saúde e Assuntos Sociais 
http://www.government.se/government- 
of-sweden/ministry-of-health-and-social- 
affairs/  

Agência Sueca de Energia www.energimyndigheten.se/en 

Agência Tributária da Suécia www.skatteverket.se 

Alfândega Sueca (administração estadual 
para importações/exportações) 

www.tullverket.se 

Agência de Produtos Medicinais www.lakemedelsverket.se 

Instituto de Estatística da Suécia www.scb.se 

Agência Nacional de Alimentos www.livsmedelsverket.se/en 

 
A Suécia faz parte das seguintes organizações internacionais e acordos/tratados políticos e 
econômicos multilaterais: 

 
União Europeia 
International Finance Corporation 
Fundo Monetário Internacional 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
O Banco Mundial 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
Nações Unidas  

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-enterprise-and-%20innovation/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-enterprise-and-%20innovation/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-enterprise-and-%20innovation/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-justice/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-justice/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-education-and-%20research/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-education-and-%20research/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-education-and-%20research/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-the-environment/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-the-environment/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
https://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-finance/
https://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-finance/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-health-and-social-%20affairs/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-health-and-social-%20affairs/
http://www.government.se/government-%20of-sweden/ministry-of-health-and-social-%20affairs/
http://www.energimyndigheten.se/en
http://www.skatteverket.se/
http://www.tullverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.scb.se/
http://www.livsmedelsverket.se/en
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II ECONOMIA, MOEDA E 
DADOS FINANCEIROS 

 

1. Contexto econômico 
 

A crise econômica e financeira internacional retratou bem a política econômica e 
desenvolvimento da Suécia durante os últimos anos e sua capacidade de administrar sua 
economia em tempos de turbulência. A Suécia tem atualmente um orçamento para uma meta 
de superávit inscrito no marco regulatório da política econômica. A meta da Suécia foi 
reduzida em 2007 de 2% para 1% e será reduzida em 2019 para 0,33% do PIB. 
 
A Suécia tem uma economia voltada para exportação, tecnologia de ponta e economia bem 
diferenciada, vista como uma das mais competitivas do mundo. A maior parte dos indicadores 
econômicos para a Suécia parece boa, em especial sua concorrência internacional; de acordo 
com Especialistas, espera-se que o PIB sueco aumente em 1,9% durante 2019. 

 
Mercado de trabalho 

 
Em comum com outros países da UE, a Suécia possui uma quantidade significativa de 
pequenas e médias empresas. Em 2018, eles geraram juntos 59,7% do valor agregado e 65,5% 
dos empregos. 

 
A taxa de desemprego é baixa na Suécia em comparação a outros países. Para a faixa etária 
de 15-74, a Suécia possui a segunda taxa de emprego mais elevada em comparação a outros 
países da UE, ou seja, 73,1% em dezembro de 2018. 

 

2. Setores econômicos fundamentais 
 

Breve estatística 
 

(em milhares de dólares norte-americanos) 
 

PIB a preços de mercado 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

451.574 474.643 487.065 498.754 512.719 

Fonte: OCDE 
 

Inflação (percentual) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

-0,2 0 1 1,8 2,2 
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Taxa de desemprego para dez. (percentual) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

7,9 7,4 6,9 6,7 6,3 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 

Ciências da Vida 
 

A Suécia visa ser uma nação líder nas ciências da vida. Elas são hoje um dos setores mais 
importantes da Suécia e um mercado em rápido crescimento tanto na Suécia quanto em todo 
o mundo, que precisa enfrentar os desafios da sociedade de amanhã e manter uma vantagem 
competitiva. A Suécia tem os pré-requisitos necessários para ser pioneira nas ciências da vida, 
ter excelência em pesquisa, um dos melhores sistemas de saúde do mundo e uma população 
bem educada que adota rapidamente novas tecnologias. 

 
As Repartições Públicas instalaram uma função de coordenação das ciências da vida, um 
escritório para ciências da vida, em fevereiro de 2018. O escritório foi encarregado de 
promover o desenvolvimento do conhecimento, inovação e excelência em assistência médica 
e social e em instituições de ensino superior. Ele também foi encarregado de melhorar as 
condições para criar e operar empresas do setor de ciências da vida na Suécia. 

 
De acordo com o escritório de ciências da vida, inovação e soluções rentáveis criarão melhores 
oportunidades para serviços de assistência médica e social de alta qualidade, equitativos e 
acessíveis. 

 
A Suécia tem grandes interesses econômicos no setor de ciências da vida. Em 2018, empresas 
do setor de ciências da vida exportaram produtos avaliados em US$11 bilhões 
(aproximadamente 7% do total de exportações) 

 
A Suécia visa ser um mercado de teste internacional atrativo para a indústria global para atrair 
novos investimentos. 

 

Organizações dentro da indústria de ciências da vida 
www.lif.se  
www.swedenbio.se  
www.swednanotech.com  
www.swedishlabtech.se 

 
Agricultura e silvicultura 

 
A agricultura na Suécia é feita em grande parte por maquinário e ocupa somente 1,2% da 
população ativa. Hoje há aprox. 63.000 fazendas na Suécia, um número que tem estado em 
declínio constante desde a década de 1970. 

 

http://www.lif.se/
http://www.swedenbio.se/
http://www.swednanotech.com/
http://www.swedishlabtech.se/
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A Suécia tem a segunda maior área florestada da Europa depois da Rússia. As florestas da 
Suécia cobrem cerca de 23 milhões de hectares. Aproximadamente 7% da área da Suécia é de 
terra cultivada e 66% da área é coberta por florestas. 

 
Abeto e pinheiro são, de modo geral, espécies de árvores predominantes. Ambas contabilizam 
mais de 80% do estoque de madeira da Suécia. 
 

 
Da área florestal: 
 

Florestas privadas 50 % 

Florestas do Estado e outras formas públicas de propriedade 25 % 

Privada industrial 25 % 

 
Dos 477.685 hectares de superfície agrícola orgânica, 74,4% consistem em terra arável, 22% 
em pastagens permanentes e áreas de pastagens e 0,1% em culturas permanentes. Fazendas 
agrícolas são agora uma empresa individual de alta tecnologia. Três a cada quatro fazendas 
agrícolas são combinadas com a silvicultura. A empresa estatal Sveaskog detém cerca de 15% 
da silvicultura e é a maior proprietária privada de florestas na Suécia. 

 
Mineração 

 
A Suécia, enquanto país, tem uma longa história de mineração e metais. Já durante o século 
IX, a Suécia teve a primeira mineradora pública no mundo, STORA Kopparberg. Desde então, 
o setor tem sido uma das principais indústrias suecas e está agora dinâmico e em expansão, 
uma vez que ambos negócios estrangeiros e negócio sueco estão buscando a permissão para 
extrair minerais, principalmente no norte da Suécia. 

 
A Suécia construiu ao longo dos anos um extenso banco de dados geológico e possui a maior 
amostragem de testemunho de sondagem disponível para pesquisa do mundo. Na UE, a 
Suécia é a maior produtora de minério de ferro, segunda maior de prata, ouro, chumbo e zinco 
e a terceira maior de cobre. A Suécia desempenha um papel de liderança em P&D metalúrgico, 
bem como no desenvolvimento de mineração subterrânea avançada e ecológica. 

 

As maiores mineradoras da Suécia 
www.boliden.com  
www.wikingmineral.se  
www.nickelmountain.se  
www.lkab.com  
www.lundinmining.com 

 
Produção 

 
A indústria manufatureira é a espinha dorsal da economia sueca e totalizou 16,2% do PIB em 
2018. 

http://www.boliden.com/
http://www.wikingmineral.se/
http://www.nickelmountain.se/
http://www.lkab.com/
http://www.lundinmining.com/
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A indústria manufatureira consiste em várias orientações diferentes, e as mais estabelecidas 
são a indústria de engenharia e indústria de transformação.  Ela é uma indústria altamente 
diversificada, que abrange desde matérias-primas como metal, madeira e plástico até 
produtos químicos, maquinário e veículos. 

 
A indústria manufatureira sueca demonstrou nos últimos anos a viabilidade de utilizar 
tecnologia moderna para transformar processos de produção ambientalmente insustentáveis. 

 
As inovações suecas ganharam espaço em todo o mundo e as indústrias suecas cresceram 
bastante e obtiveram êxitos internacionais significativos. A grande capacidade de renovação 
do setor industrial foi um fator decisivo para seu sucesso. Um claro desenvolvimento nos 
últimos anos é o crescente conteúdo de serviços de bens industriais. O setor industrial está 
cada vez mais vendendo uma solução completa, em vez de simplesmente um produto. Uma 
reestruturação da indústria também resultou em mais pessoas sendo empregadas em 
prestadoras de serviços que fornecem ao setor industrial, em vez de serem empregadas 
diretamente no setor industrial, o que era frequentemente o caso no passado. Isso também 
significa que ambos o setor industrial tradicional e o setor de serviços industriais são o foco 
dessa estratégia para uma nova industrialização. 

 
Em 2016, o Governo Sueco lançou um projeto para fortalecer o desenvolvimento da indústria 
sueca. O projeto se chama Smart industry, indústria inteligente, que é uma nova estratégia de 
industrialização que visa fortalecer a competitividade do setor industrial e reforçar a posição 
da Suécia enquanto uma localização atrativa para produção industrial. 

 
O objetivo é fazer da Suécia uma líder mundial na produção inovadora e sustentável de 
produtos e serviços. 

 
Energia 

 
A Suécia investiu amplamente na busca de fontes de energia alternativas desde a crise do 
petróleo no início da década de 1970. Durante os anos 1970, 75% do fornecimento de energia 
provinha do petróleo. Até 2012, esse número apresentou uma redução para 21,5% e 
permaneceu neste nível desde então. A UE estabeleceu diretrizes com relação ao uso de 
energia com o objetivo de reduzir o efeito estufa. Isso muito provavelmente aumentará o uso 
de novos e melhores sistemas de energia. A Suécia tornou livre para cada consumidor a 
escolha do fornecedor de energia, bem como o nivelamento de preços nacional. Isso 
aumentou os negócios no mercado de fornecimento de energia e hoje, mais de 130 empresas 
vendem eletricidade para consumidores suecos. 

 

Empresas de energia 
www.vattenfall.se  
www.skelkraft.se  
www.varbergenergi.se  
www.eon.se  

http://www.vattenfall.se/
http://www.skelkraft.se/
http://www.varbergenergi.se/
http://www.eon.se/
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www.telgeenergi.se 

 
Bioenergia 

 
Conforme mencionado, a Suécia tem a segunda maior silvicultura da Europa. 85% da 
bioenergia hoje provém do setor de silvicultura. A bioenergia representa cerca de 30% do 
fornecimento do total de energia da Suécia, que em grande parte é usado no aquecimento 
urbano e em processos industriais. 

 
 

Para ler mais sobre bioenergia, acesse: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1416  
 

Energia das ondas 
 

Por enquanto, a energia das ondas ainda está na fase inicial de P&D para sua viabilidade. 
Estudos-piloto estão em andamento na costa oeste sueca para determinar se a tecnologia 
poderá ser comercialmente viável no longo prazo. 

 
Energia Solar 

 
A Suécia tem um mercado de células solares muito limitado em comparação a outros países 
europeus. O problema do uso de células solares na Suécia é que ele só é possível 
principalmente durante o verão, devido à localização do país e aos longos e escuros invernos. 
No entanto, o uso de células solares tem mostrado algum potencial de crescimento desde 
2005. A capacidade instalada total em 2011 foi de aproximadamente 14 MW. Durante 2013-
2016, a Agência Sueca de Energia investirá 123 milhões de coroas suecas em pesquisa de 
células solares, energia solar térmica e combustíveis solares, visando estimular o uso de 
energia solar no sistema de energia sueco. 

 
Leia mais sobre o investimento em células solares em: 
https://www.energimyndigheten.se/Forskni ng/Kraftforskning/Solkraft/Solceller/  

 

3. Moeda e dados financeiros 
 

Visão Geral 
 

O PIB da Suécia, em 2018, foi de US$538 bilhões. A Suécia passou pela crise econômica e 
financeira global com danos limitados graças a sólidos fundamentos macroeconômicos, fiscais 
e financeiros. De acordo com o Ministro das Finanças na época, Anders Borg, o motivo pelo 
qual a Suécia pode gerir a crise financeira em 2008/2009 foi o fato de o país ter evitado 
medidas caras, como por exemplo, o apoio ao setor bancário e à indústria. De acordo com a 
fundação Bertelsmann, outro fator importante pode ter sido o fato de que o governo optou 
por não alterar os marcos regulatórios, o que poderia ter posto a estabilidade em risco, como, 
por exemplo, as condições do mercado de trabalho. 

 

http://www.telgeenergi.se/
http://www.bioenergiportalen.se/?p=1416
https://www.energimyndigheten.se/Forskni%20ng/Kraftforskning/Solkraft/Solceller/
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Sveriges riksbank 
www.riksbank.se  
Moeda padrão 
Svensk krona 
(Coroa sueca) 

 
Moeda 

 
A moeda oficial da Suécia é a Svensk krona (coroa sueca). Embora vários Estados Membros da 
União Europeia tenham optado por utilizar o Euro como moeda, a Suécia votou, por meio de 
um referendo realizado em 2003, por manter a Svensk krona como a moeda oficial do país. 

 
Sistema bancário 

 
O Banco Central da Suécia (Sveriges Riksbank) é uma autoridade subordinada ao Parlamento 
sueco. A principal tarefa do Banco Central da Suécia é emitir cédulas e moedas e garantir que 
a coroa sueca mantenha seu valor com o passar do tempo, o que significa manter o aumento 
geral dos preços em um nível baixo e estável. O Banco Central da Suécia estabeleceu uma 
meta de inflação de 2%. 

 
Outra tarefa é garantir que os pagamentos possam ser efetuados de modo eficiente e seguro. 

 
O Banco Central da Suécia também deverá agir para promover a estabilidade no sistema 
financeiro sueco como um todo. 
 

Dívida e déficit do governo geral Unidade 2014 2015 2016 2017 

Déficit do governo % do PIB -1,6 0,2 1,1 1,6 

Dívida do governo geral % do PIB 63,4 61,6 60,3 57,9 

Receita do governo geral % do PIB 49,52 49,79 50,80 50,86 

Gastos governamentais gerais % do PIB 51,08 49,64 49,69 49,33 

Fonte: OCDE 

III VISÃO GERAL DO 
COMÉRCIO EXTERIOR DO 
PAÍS 

 

1. Acontecimentos recentes: Considerações gerais 
 

Suécia 
 

http://www.riksbank.se/
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A Suécia é um país que depende tanto de exportações quanto de importações. Em 2018, o 
valor das importações de produtos apresentou um aumento de 12 por cento em comparação 
a 2017. A maior parte dos produtos importados é destinada ao mercado. Maquinário e seus 
componentes, bem como combustível e produtos químicos, são alguns dos produtos 
importados mais importantes. Apenas um quarto dos produtos importados é composto 
estritamente de bens de consumo, como alimentos, produtos eletrônicos e roupas. As 
importações desempenham um importante papel na exportação sueca, pois peças e 
componentes normalmente são importados para exportação como produto acabado por 
meio de cadeias globais de valor. Em 2018, cerca de 71% das importações suecas foram de 
comercialização de produtos, sendo que os 29% restantes foram de comercialização de 
serviços. Com relação aos serviços importados, os serviços mais valiosos foram os serviços 
comerciais como, por exemplo, os serviços relacionados a pesquisa e desenvolvimento, 
marketing e tecnologia. 

 
O valor das exportações de produtos apresentou um aumento de 10 por cento em 
comparação a 2017, o que resultou em um déficit comercial líquido de US$3,78 bilhões em 
2018. As importações foram avaliadas em US$240,57 bilhões, ao passo que as exportações 
foram avaliadas em US$252,07 bilhões. 

 

 
Legenda: 
Source: Statistics Sweden = Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
Data up to and including December = Dados até, e incluindo, dezembro 

 
Em 2018, cerca de 70% das importações suecas foram de comercialização de produtos, sendo 
que os 30% restantes foram de comercialização de serviços. Em 2018, o setor mais valioso era 
o de bens de fabricação como maquinário, produtos eletrônicos, telecomunicação e veículos. 
No que diz respeito aos serviços exportados, os setores mais valiosos foram pesquisa e 
desenvolvimento, marketing e tecnologia. A maior parte das exportações da Suécia, 75%, é 
destinada ao restante da Europa. 

 
(em bilhões de dólares norte-americanos) 
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EXPORTAÇÃO 
Valor 

Jan-Nov 
Valor 

Jan-Nov 
 IMPORTAÇÃO 

Valor 
Jan-Nov 

 

Valor 
Jan-Nov 

Ano 2018 2017  Ano 2018 2017 

TOTAL 153 137 TOTAL 156 138 

Europa 114 101 Europa 131 116 

 

Parte em % Variação em %  Parte em % Variação em % 

2018 2017/2018 2018 2017/2018 

100 11 100 13 

74,4 12 83,9 12 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 

2. Origem e destino (em milhões de dólares norte-americanos) 
 

2018 IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 
TOTAL 156 201 152 947 
Europa 131 111 113 832 
Países membros da UE (UE 28) 109 844 91 198 
Outros países europeus 22 633 18 103 
África 3018 2 889 
África Setentrional 706 1 475 
África Ocidental 1 987 293 
África Central/Oriental/do Sul 324 1120 
América 5 803 14 574 
América do Norte 10 831 11 704 
América Central/do Sul 1 590 2 869 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 

 

3. Composição por produto (Suécia) 
 

IMPORTAÇÃO em milhões de 
dólares norte-americanos 

 EXPORTAÇÃO em milhões de 
dólares norte-americanos 

 

    
Produtos florestais 4.583 Produtos florestais 15.396 
Produtos minerais 12.617 Produtos de madeira 3.331 
Ferro e aço 6.023 Pastas de madeira 2.609 
Metais não ferrosos 2.418 Papel 8.760 
Minérios, sucata 1.685 Produtos minerais 15.532 
Produtos químicos 18.677 Pedra ferro 2.158 
Elementares, compostos 4.662 Ferro e aço 7.053 
Produtos farmacêuticos 3.902 Metais não ferrosos 3.021 
Plástico 3.881 Produtos químicos 19.695 
Produtos de borracha 1.870 Elementares, compostos 2.083 
Produtos de energia 18.705 Produtos farmacêuticos 8.746 
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Petróleo bruto 9.803 Plástico 3.677 
Produtos de petróleo 6.920 Produtos de energia 12.258 
Peças de veículos 67.328 Produtos de petróleo 10.477 
Obras de metal 4.893 Produtos mecânicos 69.708 
Maquinário 16.028 Obras de metal 4.151 
Produtos de telecomunicações 23.552 Maquinário  22.806 
Veículos rodoviários 17.913 Produtos de telecomunicações 15.760 
Veículos particulares 7.962 Veículos rodoviários 22.718 
Veículos de tração, caminhões 1.314 Veículos particulares 10.750 
Peças, acessórios 1.200 Veículos de tração, caminhões 3.680 
Produtos e instrumentos 
ópticos 

3.627 Peças, acessórios 6.768 

Outros produtos 34.292 Outros meios de transporte 910 
Produtos alimentícios 16.725 Produtos e instrumentos ópticos 3.364 
Produtos têxteis, calçados 7.997 Outros produtos 20.357 

  Produtos alimentícios  9.773 
  Produtos têxteis, calçados 3.496 

 
    

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
 

 
Legenda: 

 
Basic metals = Metais básicos 
Computer, electronic, optical products = Computadores, produtos eletrônicos, produtos 
ópticos 
Machinery and equipment n.e.c = Maquinário e equipamentos não classificados em outra 
parte 
Motor vehicles trailers, semi-trailers = Veículos motorizados, reboques, semirreboques 
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Source: statistics Sweden = Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Suécia 
Data Up to and including November = Dados até, e incluindo, novembro 

 

  
 

4. Comércio exterior geral do Brasil 
 

O Brasil é a 8ª maior economia do mundo (2019), e a maior economia da América Latina. A 
economia do Brasil é expressiva e diversificada, abrangendo petróleo e gás, mineração, 
produção, agricultura e serviços. 

 
O Brasil é um mercado de exportações atrativo, ainda mais depois de ter sediado a Copa do 
Mundo FIFA, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. O PIB em paridade de poder de compra 
(PPC) per capita brasileiro em 2017 foi de US$15.651, de acordo com a OCDE. 

 
O Brasil é responsável por 34,4% do comércio total da UE com a América Latina. No que diz 
respeito aos investimentos, o Brasil detém 53% de todas as ações de investimento de toda a 
UE na América Latina. A UE é responsável por 21,4% do comércio total brasileiro, ao passo 
que o Brasil é responsável por 2,1% do comércio total da UE, o que, segundo a Comissão 
Europeia, indica uma sólida relação comercial. 

 
As importações da UE são constituídas principalmente de produtos agrícolas, que 
representam 40,4%, o que faz do Brasil o maior exportador isolado de produtos agrícolas à 
UE. Combustíveis e produtos de mineração representam 28,8%. Cerca de um quarto dos 
produtos exportados do Brasil é composto de produtos industrializados, o que indica que 
esses produtos também são importantes. 

 
As exportações da UE para o Brasil contêm, em grande parte, produtos industrializados como 
maquinário, equipamentos de transporte e produtos químicos. Historicamente, a UE tem um 
déficit comercial geral com o Brasil, embora em 2013 a UE tenha registrado um superávit 
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comercial em produtos (mais do que o dobro do superávit registrado em 2012) que continuou 
em 2017. A UE também tem um superávit no comércio de serviços comerciais. 

 
Com relação a investidores no Brasil, a UE representa a maior parte, que é representada em 
muitos setores da economia brasileira. 

 
Contraprestações 

 
A UE incentiva consistentemente o Brasil a reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias, o que 
está protegendo o mercado brasileiro com uma tarifa aduaneira média de 13,5%. 

 
Todos os importadores devem estar cadastrados no Registro de Exportadores e Importadores 
(REI) para realizar operações internacionais. Os importadores também devem ser registrados 
em um sistema eletrônico, o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), um Serviço 
da Receita Federal do Brasil que processa todos os procedimentos aduaneiros. Cada operação 
de importação deve ser registrada no SISCOMEX para obter uma declaração de importação 
para o desembaraço aduaneiro dos produtos. 

 
Também é importante estar ciente de que o Código Brasileiro de Proteção e Defesa do 
Consumidor exige que os rótulos de produtos forneçam informações claras, precisas e de fácil 
leitura sobre a qualidade dos produtos, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o 
prazo de validade, a origem e eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor. Os 
produtos importados para o Brasil também devem conter uma tradução para o português. 

 
Origens e principais produtos importados/exportados 

 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/  

 

5 principais produtos exportados pelo Brasil 5 principais produtos importados pelo Brasil 
Soja 12% Petróleo Refinado 8,1% 
Minério de Ferro 9,2% Peças de Veículos 3,6% 
Petróleo Bruto 7,9% Medicamentos Embalados 2,2% 
Açúcar Bruto 5,2% Circuitos Integrados 2,1% 

Carros 3,1% 
 

Carros 2,1% 

5 principais destinos das exportações do Brasil 5 principais origens das importações do Brasil 
China 22% China 19% 
Estados Unidos 11% Estados Unidos 15% 
Argentina 8.1% Argentina 6,6% 
Países Baixos 3,4% Alemanha 6,6% 
Alemanha 2,8% Coreia do Sul 3,9% 

 
Exportações brasileiras 2016-2017 

 
Exportações por mês (em milhões de dólares norte-americanos) 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/
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Fonte: www.tradingseconomics.com  

 
Legenda: 
SOURCE: TRADINGECOMICS.COM = FONTE: TRADINGECOMICS.COM 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

 
Importações brasileiras 2016-2017 

 
Importações por mês (em milhões de dólares norte-americanos) 

 

 
Fonte: www.tradingseconomics.com  

 

IV RELAÇÕES ECONÔMICAS 
ENTRE BRASIL-SUÉCIA 

 

1. Comércio bilateral 
 

UE e Mercosul 

http://www.tradingseconomics.com/
http://www.tradingseconomics.com/
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A Suécia é membro da UE e não conclui nenhum acordo de livre comércio por conta própria. 
Entretanto, a Suécia participa ativamente das preparações e do trabalho durante as 
negociações atuais lideradas pela EU. Como a Suécia faz parte da UE e a UE ao menos tem 
uma legislação aduaneira harmonizada, a Suécia é afetada nos acordos que a UE faz com o 
Brasil. A UE encoraja o Brasil de forma consistente a reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias, 
protegendo o mercado brasileiro com uma tarifa aduaneira média de 13,5%. 

 
O Brasil faz parte do Mercosul, uma união aduaneira que inclui Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela. O Mercosul é semelhante à UE e tem objetivos semelhantes, criar e 
promover o livre comércio e o fluxo de produtos e serviços dentro da união aduaneira. Uma 
parte importante das negociações atuais da UE para um acordo de livre comércio é com o 
Mercosul. 

 
Após quase duas décadas de negociação, o acordo de associação UE-Mercosul encontra-se 
muito próximo de ser concluído. Um futuro Acordo de Associação UE-Mercosul deve 
impulsionar a integração do comércio regional entre os países do Mercosul e estimular novas 
oportunidades para comércio e investimentos com a UE ao eliminar barreiras tarifárias e não 
tarifárias ao comércio e ao Investimento Estrangeiro Direto (IED), embora existam ainda 
muitas questões para discutir e acordar. E a UE está revisando sua estratégia comercial e 
reavaliando sua carteira de negociações internacional. 

 
O Acordo de Associação UE-Mercosul abrangerá, entre outras questões, a comercialização de 
produtos e serviços, aspectos dos direitos de propriedade intelectual, incluindo a proteção de 
indicações geográficas, investimento, contratos de aquisição com o governo, barreiras 
técnicas ao comércio e aspectos sanitários e fitossanitários. 

 
Comércio bilateral entre Brasil e Suécia em US$ 2012-2018 
 

Ano 
Total 

Exportaciones 
FOB USD 

Var.Anual 
Total 

Importaciones 
FOB USD 

Var.Anual Balanza FOB USD 

2012 578 810 829 - 9,06% 2 365 541 022 -7,76% -1 786 730 192 

2013 545 329 796 -5,78% 2 377 944 536 0,52% -1 832 614 740 

2014 583 978 479 7,09% 1 998 452 202 -15,96% - 1 414 473 723 

2015 579 206 818 -0,82% 1 446 977 495 -27,60% - 867 770 677 

2016 606 709 529 4,75% 1 309 675 333 -9,49% - 702 965 805 

2017 530 206 341 -12,61% 1 580 251 742 20,66% - 1 050 045 401 

2018 671 901 484 26,72% 1 470 648 136 -6,94% - 798 746 652 

Fonte: site oficial do Mercosul 
 
 

2. Principais acordos econômicos com o Brasil 
 

Acordo bilateral 
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Existem acima de tudo dois acordos muito importantes entre a Suécia e o Brasil que 
fortaleceram o relacionamento de comércio e investimento atual e criaram novas 
oportunidades para integrar ainda mais as economias. 

 
O primeiro acordo é o Acordo Bilateral de cooperação econômica, industrial e tecnológica 
assinado em abril de 1984. Por esse Acordo, uma cooperação mais sólida e profunda entre 
pesquisadores de institutos suecos e brasileiros foi facilitada. 

 
Em 2009 Brasil e Suécia assinaram mais protocolo adicional ao acordo. O protocolo estabelece 
que as partes pretendem estabelecer um diálogo sobre políticas como uma forma de estreitar 
os laços e abordar questões de interesse mútuo. Esse interesse mútuo poderia ser ações 
direcionadas a cooperação para pesquisa, cooperação para desenvolvimento e inovação entre 
pequenas e médias empresas, troca de experiências sobre processos e sistemas de inovação 
e, entre outros, também estimular um aumento no comércio bilateral e investimentos. 

 
Esse protocolo tem o objetivo de estimular o comércio bilateral e investimentos entre a Suécia 
e o Brasil, assim provavelmente aumentará os valores comerciais no futuro. O acordo torna 
mais fácil para estudantes e trabalhadores em áreas específicas vir à Suécia e ir ao Brasil para 
aprender com os diferentes empreendimentos em ambos os mercados. Todas as conexões 
poderão levar a novos negócios internacionais, bem como a um aumento na inovação. Com 
relação à visita da Presidente Dilma Rousseff à Suécia em 2015, decidiu-se avançar ainda mais 
os laços bilaterais adotando-se um novo Plano de Ação para a Parceria Estratégica Brasil-
Suécia. 
 
 
O projeto Gripen 
 
Informações gerais 

 
Um contrato que honrará o compromisso no acordo de cooperação econômica, industrial e 
tecnológica é o “projeto Gripen”. Em 18 de dezembro de 2013, a Saab, uma empresa de defesa 
e segurança sueca, assinou um contrato com o Comando da Aeronáutica, COMAER. O contrato 
abrange a produção e desenvolvimento de 36 aviões de caça Gripen NG para a Força Aérea 
brasileira, no valor de até US$4,5 bilhões. 

 
Os Ministros resgataram o Plano de Ação de 2009 da Parceria Estratégica Suécia-Brasil, que 
identificou com antecedência o potencial da cooperação bilateral adicional na área da defesa, 
incluindo projetos conjuntos, parcerias industriais, transferência de tecnologia, educação e 
capacitação, especialmente no campo aeronáutico. 

 
De acordo com os Ministros ao assinar o acordo, essa associação não estava apenas limitada 
a equipar a Força Aérea brasileira, mas sim tratava-se de uma cooperação estratégica de longa 
duração. Ao reiterar suas altas expectativas com relação à Parceria Estratégica entre o Brasil 
e a Suécia na Aeronáutica Militar, os Ministros reafirmaram as intenções de seus Governos de 
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explorar conjuntamente sinergias com relação a testagem, treinamento, logística, operações 
e futuros upgrades do sistema Gripen. 

 
Espera-se que o contrato gere acordos semelhantes entre os países, bem como abra os olhos 
dos investidores e exportadores brasileiros para fazer negócios na Suécia e com empresas 
suecas. 

 
Com relação à mencionada intenção dos Ministros e talvez mais importante para o futuro 
fortalecimento do relacionamento entre o Brasil e a Suécia, foi assinado um acordo de 
cooperação para entregar transferência de tecnologia substancial da Saab para a indústria 
brasileira, simultaneamente ao projeto Gripen. Os projetos de cooperação, em conformidade 
com o acordo a respeito da transferência de tecnologia deve permanecer em vigor por 
aproximadamente 10 (dez) anos. 

 
Em 2016 o Ministério do Empreendimento e Inovação sueco deu à Agência Sueca para Análise 
da Política de Crescimento a tarefa de analisar as oportunidades, limitações e possíveis efeitos 
de transmissão, não somente dentro do projeto e da aeronáutica, mas também nas partes 
estendidas de ambas as economias. A principal conclusão do estudo foi que o arranjo Gripen 
da Saab com o Brasil resultou em uma situação de transmissão internacional completamente 
nova que alterou a forma de produzir e desenvolver caças, explorando as oportunidades nas 
fronteiras organizacionais e geográficas em vez de, como no passado, confiar em grande parte 
nas empresas e organizações domésticas. Como resultado disso, a dependência de uma oferta 
e cadeia de valor global aumentou, não apenas o para desenvolvimento tecnológico, mas 
também para o compartilhamento de risco. Diversos novos canais de transmissão binacionais 
foram identificados. Uma consequência é o aumento na importância do financiamento 
público e privado para pesquisa e inovação e as universidades como parceiras de pesquisa na 
criação e difusão de transmissão. 

 
Detalhes e futuras possibilidades 

 
Uma verificação e validação da primeira aeronave produzida em série ao consumidor sueco 
acontecerá em 2019. As entregas da produção em série continuarão durante 2020. A primeira 
aeronave será entregue ao Brasil para o início da campanha de teste de voo, em Linköping, 
Suécia, em 2019. As outras serão entregues no Brasil a partir de 2021. 

 
Conforme apresentado acima, o projeto Gripen, bem como o acordo de cooperação são muito 
importantes para o desenvolvimento do relacionamento entre a Suécia e o Brasil. Espera-se 
que o acordo de cooperação leve a uma boa integração do conhecimento dos dois países e a 
uma cooperação adicional para fortalecer o comércio e os investimentos. 

 
Além disso, o COMAER terá um papel de liderança como parceiro estratégico no programa F-
X2. Como parte do plano de transferência de tecnologia, a indústria brasileira terá um papel 
importante no desenvolvimento e será responsável pela fabricação da versão de dois assentos 
do Gripen NG para a Força Aérea brasileira. 
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Junto com a Suécia, o Brasil será o primeiro cliente da próxima geração do Gripen, que terá o 
mesmo design inteligente e tecnologia de inovação que as versões atuais do Gripen. O avião 
Gripen atualmente está operacional em vários outros países, p. ex., Hungria, Suécia, República 
Tcheca, África do Sul e Tailândia, bem como é utilizado pela Escola de Pilotos de Teste do 
Reino Unido (ETPS). Isso proporciona ao Brasil uma boa oportunidade, como parte do atual 
desenvolvimento do avião, de criar boas conexões em outros lugares. 

 
O plano é que a de próxima geração do Gripen atenderá a demanda dos mercados por um 
avião de combate sofisticado e flexível com custos sustentáveis. O avião deve oferecer maior 
propulsão, resistência e alcance estendido, bem como uma expansão na capacidade de armas, 
novos sensores, incluindo radar de varredura eletrônica ativa (AESA), sistemas de guerra 
eletrônicos altamente efetivos e comunicações multifuncionais. 

   
O Gripen NG do Brasil e o Gripen E da Suécia compartilharão todos os atributos de design da 
próxima geração Gripen, bem como serão adaptados para atender as exigências nacionais 
específicas de cada país. A Saab afirma que os compromissos entre a Suécia e o Brasil 
garantem o futuro industrial e operacional do Gripen até 2050. Se essa afirmação for 
verdadeira, existem grandes oportunidades de investimento para ambas os setores no Brasil 
como investidores no mercado de tecnologia para os próximos 35 anos. 

 
Espera-se, conforme mencionado anteriormente, que o acordo com relação à transferência 
de tecnologia gere projetos adicionais envolvendo mais ou talvez outros setores que possam 
utilizar o conhecimento tanto da Suécia quanto do Brasil.  

 

Para ler mais sobre o projeto Gripen, acesse o website da Saab: 
www.saab.com 

 

3. Oportunidades: principais produtos importados por país 
 

MERCADO DE CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA 
 

Oportunidade 
 

Como o tráfego na Suécia aumentou, principalmente nas grandes cidades e principais rotas 
do país, o governo sueco adotou um plano nacional de infraestrutura para o período de 2018-
2029. O investimento total totaliza US$80,5 bilhões e é o maior investimento em 
infraestrutura já feito na Suécia. O plano abrange investimentos de grande monta tanto na 
construção de novas infraestruturas quanto na restauração e modernização de infraestruturas 
existentes. A decisão também abrange investimentos significativos em infraestrutura de 
transporte marítimo e rodovias. 

 
O mercado de infraestrutura e construção sueco atualmente é dominado por poucas 
empresas que executam vários projetos diferentes em todos os setores da construção. Os 
grandes investimentos realizados no mercado sueco de infraestrutura mostram que existe 

http://www.saab.com/
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espaço para empresas internacionais do ramo de construção e empresas do ramo de 
equipamentos de construção que desejem participar de projetos de infraestrutura futuros. 

 
Equipamentos de construção 

 
As empresas suecas de construção e infraestrutura são muito competentes no uso de novas 
tecnologias e métodos inovadores. O ambiente de trabalho da Suécia fez com que elas 
encontrassem métodos de construção adequados a climas e condições extremos e, dessa 
forma, elas trabalham diretamente com institutos de pesquisa para desenvolver novos 
materiais para seus produtos. Com relação a isso, haverá uma possibilidade para que as 
companhias brasileiras no ramo do maquinário para construção trabalhem em conjunto com 
líderes globais para melhorar suas próprias ofertas e, além disso, uma oportunidade para 
participar em projetos contínuos de P&D em institutos de pesquisa suecos, desenvolvendo 
técnicas de construção e métodos ambientais e sustentáveis de construção. 

 
Com relação ao comércio de equipamentos de construção ou suas partes entre a Suécia e o 
Brasil, os produtos das fabricantes de caminhões Scania e Volvo no Brasil são 
perceptivelmente proeminentes. Em 2018, um terço do valor total das importações do Brasil 
proveio de peças de veículos. 

 
A intensidade do comércio que envolve equipamentos de construção é explicada 
principalmente pela integração natural das cadeias de negócios que têm estabelecimentos na 
Suécia e no Brasil. Uma integração é necessária para a realização do mercado, bem como para 
o ajuste às variações de preço e de mercado. As empresas também têm uma melhor 
oportunidade para aumentar o número de produtos diferentes que podem ser apresentados. 
Como consequência do projeto Gripen, a previsão é de que a interação entre Suécia e Brasil 
aumente, principalmente no setor da alta tecnologia. 

 
Indústrias suecas no Brasil 

 

www.volvo.se 
www.scania.se  
www.abb.se  
www.autoliv.se  
www.sandvik.se  
www.electrolux.se  
www.ericsson.se  
www.tetrapak.com  
www.skf.com  
www.alfalaval.co 

 
 
MERCADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
 
Alimentos orgânicos 

http://www.volvo.se/
http://www.scania.se/
http://www.abb.se/
http://www.autoliv.se/
http://www.sandvik.se/
http://www.electrolux.se/
http://www.ericsson.se/
http://www.tetrapak.com/
http://www.skf.com/
http://www.alfalaval.co/
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Nos últimos anos, o mercado sueco e a demanda por alimentos orgânicos apresentaram uma 
expansão rápida. Devido à localização geográfica da Suécia, a importação desses produtos é 
necessária. A maior parte das importações do mercado de produtos alimentícios é de 
produtos que não crescem na Suécia devido à localização. Esses produtos incluem vinho, 
frutas, verduras e legumes orgânicos, milho verde, arroz, óleos, café cru, chá e cacau, bem 
como vários frutos do mar. 

 
Consumo 

 
Aproximadamente 20% da renda total da Suécia foi gasta em alimentos e bebidas em 2009. O 
preço dos alimentos aumentou nos últimos seis anos. As importações de alimentos e bebidas 
têm apresentado um aumento constante nos últimos anos e, durante 2006 e 2012, o valor de 
importação cresceu 40%, quando aferido em coroas suecas. As principais importações de 
alimentos consistem em alimentos que não são produzidos na Suécia. Isso inclui produtos 
como: nozes, café verde, chá, frutas cítricas, especiarias e vinho. Além disso, os produtos que, 
devido à sua localização geográfica, são produzidos na Suécia apenas durante parte do ano, 
são importados durante o resto do ano. Esses produtos incluem frutas e verduras e legumes 
frescos. 

 
De acordo com a Câmara do Comércio da Suécia, cerca de 70% de todas as importações de 
alimentos geralmente é importada do continente europeu, dos quais outros países da UE 
representam a parte dominante, embora caiba observar que algumas dessas importações 
podem ter sua origem em países de fora da UE. 

 
A Suécia é um dos maiores consumidores de produtos orgânicos do mundo, com $240 per 
capita por ano. Nove por cento de todos os alimentos e bebidas vendidos na Suécia são 
orgânicos, o que é, juntamente com a Dinamarca, o maior percentual do mundo. De acordo 
com a associação sueca do setor orgânico, a KRAV, o motivo do aumento se deve à 
conscientização cada vez maior sobre a saúde entre os suecos. Também há um aumento da 
disponibilidade de produtos orgânicos e do desenvolvimento de novos produtos. A fim de 
acompanhar a aumento da demanda, o governo sueco divulgou um plano ambicioso para 
dobrar a área de cultivo orgânico até 2020. É possível encontrar produtos orgânicos em 
qualquer supermercado na Suécia. Não existem seções especiais para produtos orgânicos; 
eles são colocados em uma categoria de produtos ao lado dos produtos convencionais. Como 
o consumidor na Suécia está se tornando mais consciente sobre estilos de vida saudáveis, isso 
abriu um novo mercado para alternativas saudáveis a produtos alimentícios comuns. 

 
Para que os produtos importados sejam classificados como produtos orgânicos na Suécia ou 
sejam comercializados como tais, os produtos orgânicos devem ser certificados por uma 
organização de controle. 

 
No que diz respeito ao Regulamento da Comissão Europeia (CE), o parlamento sueco designou 
fiscais oficiais para produtos orgânicos. As duas organizações de produtos orgânicos da Suécia, 
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a KRAV (Associação Sueca da Agricultura Orgânica) e a Associação Sueca Deméter, foram 
nomeadas órgãos de fiscalização oficiais. 

 
 

 
 

O KRAV é o certificado mais bem conhecido da Suécia no mercado orgânico. Segundo estudos, 
esse certificado é conhecido por 98% da população sueca. 

 
Para obter o rótulo KRAV para seu(s) produto(s), a produção do café deve atender a exigências 
especiais. Em primeiro lugar: 

 

• Encontrar um importador sueco para atuar como licenciado. 
 

O importador sueco licenciado pela KRAV registra o(s) produto(s) em questão e recebe o 
certificado, podendo comercializar o produto na Suécia com o rótulo KRAV. 

 
Em segundo lugar: 

 

• Baixar as normas KRAV, que são as exigências que devem ser atendidas, e garantir o 
cumprimento dessas normas. 

 
As normas KRAV podem ser encontradas no endereço: 
www.krav.se  

 

 
 

O Fairtrade é outro certificado comum para café na Suécia. O Fairtrade é uma abordagem 
alternativa ao comércio convencional e tem como base uma parceria entre produtores e 
consumidores. Quando os agricultores vendem nos termos do Fairtrade, isso lhes proporciona 
um negócio melhor e melhores condições de negociação. 

 

http://www.krav.se/
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Quando um produto leva a marca Fairtrade, isso significa que os produtores e os comerciantes 
cumpriram as Normas emitidas pela Fairtrade, que são destinadas a resolver o desequilíbrio 
de poder nas relações comerciais, os mercados instáveis e as injustiças do comércio 
convencional. 

 
Para ler mais sobre o certificado Fairtrade, acesse: 

 
www.fairtrade.net  

 
Regulamentos 
 

• Rotulagem de alimentos: 

• (Diretiva 2000/13/CE) 

• Alimento para bebês (Diretiva 2006/125/CE) 

• Extratos de café 

• (Diretiva 1999/4/CE) 

• Frutas, verduras e legumes frescos 

• (Regulamento (CE) 1234/2007 em conjunto com o Regulamento (CE) 1580/2007) 

• Sucos de frutas (Diretiva 2001/112/CE) 

• Congelados (Diretiva 89/108/CEE) 

• Mel (Diretiva 2001/110/CE) 

• Azeite de oliva (Regulamento (CEE) 2568/91) 

• Açúcares (Diretiva 2001/111/CE) 

• Alimentos orgânicos (Regulamento (CE)) 

• 834/2007, Regulamento (CE) 889/2008 

• e Regulamento (CE) 1235/2008) 

• Suplementos alimentares (Diretiva 2002/46/CE) 
 

Em caso de não-conformidade ao importar alimentos à Suécia, os produtos podem ser 
retirados a qualquer momento na cadeia de suprimento. A Suécia atua por meio do sistema 
de alerta rápido para alimentos para consumo humano e animal (RASFF) para evitar que 
consumidores sejam expostos a intoxicação alimentar. 

 

Importadores/atacadistas de alimentos 
Grupo ICA 
Grupo Coop 
Axfood 
Grupo Bergendahls 
Atacadistas de lojas de conveniência 
Axfood Narlivs 
Menigo 
Privab 
Atacadistas de serviços de alimentação 
Servera (Axel Johnson) 
Menigo 

http://www.fairtrade.net/
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Svensk Cater 
Martin Olsson 

 
MERCADO TÊXTIL 

 
Moda sustentável 

 
Em 2015, o Conselho de Ministros Nórdicos do Ambiente chegou a um acordo sobre um plano 
de ação nórdico para uma indústria da moda e uma indústria têxtil sustentável. O plano de 
ação enfatiza a importância de desenvolvimento sustentável na moda e nos têxteis, uma área 
na qual a Região Nórdica é líder. O plano de ação visa desenvolver condições estruturais para 
design, produção e consumo sustentáveis e para dar uma contribuição positiva ao 
desenvolvimento sustentável e crescimento verde, tanto na Região Nórdica quanto 
globalmente no período até 2050. Quase não há produção doméstica de têxteis e vestuário 
na Suécia, assim como no resto dos países nórdicos. Esses produtos são importados de outros 
países. 

 
Consumo 

 
Assim como para alimentos orgânicos certificados, os consumidores suecos estão dispostos a 
pagar a mais por têxteis que são favoráveis ao meio ambiente e sustentáveis. Os consumidores 
suecos são exigentes e conscientes, com um bom conhecimento dos materiais, dos cuidados 
e do impacto ambiental. Um tecido certificado que está chegando ao mercado é o algodão 
orgânico, do qual o tingimento e a produção devem ser tão compatíveis com a natureza 
quanto possível. Uma das razões dessa nova tendência poderia ser que a OMS afirmou que, 
de acordo com seus cálculos, cerca de 40.000 dos agricultores que cultivam algodão morrem 
devido ao biocida que é usado para prevenir infestação de insetos durante o período de 
cultivo do algodão. Isso tornou os consumidores mais conscientes das circunstâncias do 
agricultor em todo o mundo. 

 
Para empresas, isso também é uma questão de RSC (Responsabilidade Social Corporativa), 
bem como a demanda e consciência dos clientes. 

 
Muitos dos grandes varejistas de tecidos e roupas têm uma linha, na qual roupas são feitas 
exclusivamente de algodão orgânico. Exemplos disso são a conscious, pela H&M; a 
Sustainable, pela Lindex; e a ECO, pela Indiska. 

 

 
  

Acima estão as cinco marcas têxteis certificadas mais comuns. Links para cada um dos 
websites das marcas, da esquerda, abaixo. 

 
Svanen: 



32 
 

 
www.svanen.se/en/  

 
EU ecolabel (Rótulo ecológico da UE): 

 
www.svanen.se/en/Criteria/EU-Ecolabel-criteria/  

 
Global organic Textile Standard: 

 
www.global-standard.org/certification.html  

 
OEKO-TEX Standard 100: 
 
www.oeko-tex.com  
 
Good environmental Choice: 
 
www.naturskyddsforeningen.se/in-english  
 
Regulamentos 
Produtos têxteis (Diretiva 2008/121/EC) 
 

V ACESSO AO MERCADO 
 
SUÉCIA 

1. Sistema tarifário 
 
A Suécia faz parte da União Aduaneira Europeia, o que significa que não há barreiras entre os 
Estados Membros na união. Assim, quando produtos entram por uma fronteira aduaneira em 
qualquer um dos Estados Membros na União Aduaneira Europeia, é possível transferir os 
produtos a qualquer um dos outros países dentro da união, sem que se trate de uma nova 
importação/exportação. Consequentemente, quando produtos entram em um Estado 
Membro e as formalidades alfandegárias são concluídas, os produtos são liberados para livre 
circulação na área do mercado único.  

 
Como a Suécia faz parte da União Aduaneira Europeia, a Suécia compartilha uma política 
aduaneira e comercial com os outros Estados Membros, por exemplo, a nomenclatura 
aduaneira e taxa alfandegária para produtos importados são as mesmas em todos os Estados 
Membros. A nomenclatura aduaneira é um número formado por oito dígitos que é criado a 
partir da nomenclatura do SH.  SH é uma abreviatura do Sistema Harmonizado de designação 
e de codificação de mercadorias. Há cerca de 1.200 nomenclaturas do SH, cada uma aplicada 
a uma determinada descrição de produtos. 
 

http://www.svanen.se/en/
http://www.svanen.se/en/Criteria/EU-Ecolabel-criteria/
http://www.global-standard.org/certification.html
http://www.oeko-tex.com/
http://www.naturskyddsforeningen.se/in-english
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Dado que um número de regulamentos não pôde ser atendido apenas pelo uso deste número, 
também há categorias nos termos da nomenclatura aduaneira, taxa alfandegária. Em 2010, a 
taxa alfandegária incluía cerca de 11.200 códigos de mercadorias declaráveis, cada um 
formado por um número de dez dígitos. Esse número é chamado número da Taxa ou código 
de classificação de mercadorias. Este número da taxa determina qual tributo e impostos serão 
pagos ao importar, bem como se há quaisquer documentos especiais necessários ao declarar 
as mercadorias. 
 
A UE tem um grande número de exigências para produtos importados que a Suécia, enquanto 
Estado Membro, tem de incorporar à legislação nacional sueca. Embora haja algumas áreas 
onde as regras com relação a comércio não estão harmonizadas, nestas áreas, a lei nacional é 
aplicável. A Suécia também faz parte da Organização Mundial do Comércio e concordou em 
seguir a configuração da estrutura e política da organização. 
 

Sistema Geral de Preferências (SGP) 
 
O SGP é criado para auxiliar os países em desenvolvimento, facilitando-lhes a exportação 
de seus produtos à União Europeia. Isso é feito na forma de tarifas reduzidas para suas 
mercadorias ao entrarem do mercado da UE. 
 
Desde 1o de janeiro de 2014, o Brasil não está mais de acordo com o Sistema Geral de 
Preferências (SGP). Isso significa que todas as exportações brasileiras à União Europeia e 
Suécia estarão, a partir daquele momento, sujeitas ao direito alfandegário normal, impostos 
e taxas. 

 
 
Lista dos Estados Membros Europeus* 
 

Bélgica Lituânia Alemanha 

Bulgária Luxemburgo Hungria 

Chipre Malta Áustria 

Dinamarca Países Baixos Espanha 

Estônia Polônia Reino Unido 

Finlândia Portugal República Tcheca 

França Romênia Irlanda 

Suécia Eslováquia Itália 

Grécia Eslovênia Letônia 

 Croácia  

 
* Em março de 2019 
 

2. Regulamentação de atividades de comércio exterior 
 
Autorização de importação na Suécia? 
 



34 
 

Geralmente, ao importar na Suécia, não há necessidade de ter uma determinada autorização. 
Embora seja necessário ter um número de registro especial denominado número de Registro 
e Identificação dos Operadores Econômicos (EORI). É possível solicitar um número EORI na 
Alfândega Sueca, também é possível usar um número EORI de outro Estado Membro ao 
importar na Suécia. 
 
Mercadorias que podem estar no âmbito de restrição 
 
Algumas mercadorias se enquadram em restrições quando exportados à Suécia. Os motivos 
mais comuns para as restrições aplicáveis são: 
 

− Política comercial 

− Meio Ambiente 

− Saúde ou segurança 

− Proteção contra a difusão de doenças de animais e plantas. 
 
Exemplos de algumas mercadorias em que podem surgir restrições são: 
 

− Animais e produtos de origem animal: 

− Plantas 

− Produtos alimentícios 

− Munição e armas 

− Bebidas alcoólicas 

− Produtos químicos 

− Medicamentos e drogas 

− Comércio de animais e plantas em perigo de extinção (Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção, CITES) 

− Produtos falsificados (propriedade intelectual) 
 
Para importar armas à Suécia, é preciso ter uma licença de importação especial da polícia. Em 
relação a animais, só é possível desembaraçá-los em algumas cidades na Suécia. 
 
Deve-se iniciar o contato com um ou mais dos seguintes departamentos na Suécia antes de 
começar a exportar para a Suécia. 
 
Alfândega Sueca 
www.tullverket.se  
 
Agência Tributária da Suécia 
www.skatteverket.se  
 
Junta Comercial Nacional 
www.kommers.se  
 

http://www.tullverket.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.kommers.se/
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Conselho Agrícola 
www.jordbruksverket.se  
 
Câmara de Comércio 
www.handelskammaren.com  
 
Administração Nacional de Alimentos 
www.slv.se  
 
Classificação de produtos 
 
Fazer uma classificação correta de produtos que são exportados à Suécia é fundamental para 
o seguinte procedimento comercial.  
 
Geralmente, o direito alfandegário e outros impostos e taxas serão pagos no momento da 
importação. Para calcular os custos, os produtos têm de ser classificados de acordo com os 
códigos tarifários fornecidos. 
 
Os códigos tarifários indicam se uma licença ou autorização especial é necessária ou não ao 
importar os produtos. 
 
Se os produtos são difíceis de classificar, é possível solicitar uma informação pautal vinculativa, 
que consiste em uma decisão emitida para os produtos que será válida em toda UE. 
 
Direito alfandegário 
 
O direito alfandegário é contabilizado sobre o valor ou sobre a quantidade dos produtos. Para 
alguns códigos tarifários, o direito alfandegário é zero, o que significa que não há direito 
alfandegário a ser pago na importação. O valor aduaneiro tem como base o preço que o 
importador tem de pagar ao exportador pelo produto. Há alguns outros custos que serão 
incluídos ao calcular o direito alfandegário, ainda que estes custos nem sempre estejam 
incluídos no preço faturado. Um exemplo disso está nos custos de transporte, carregamento, 
descarregamento, seguro e manuseio. Se o direito alfandegário e outros impostos na UE 
estiverem incluídos nos preços faturados, estes custos serão deduzidos antes de contabilizar 
o valor aduaneiro. 
 
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) 
 
Um imposto geral sobre as vendas foi introduzido na Suécia na década de 1960. As regras do 
IVA também são harmonizadas na UE, embora a taxa do IVA não seja. 
 
Gradualmente, a taxa de imposto sobre as vendas aplicável aumentou de 4% nos anos 1960 
até a taxa normal de IVA atual de 25%. Há também duas taxas reduzidas de 12% e 6%. A taxa 
de 12% é aplicável a alimentos, restaurantes, hospedagem em hotéis e acampamentos. O IVA 

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.handelskammaren.com/
http://www.slv.se/
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de 6% é aplicado a jornais, livros, revistas, eventos culturais e esportivos, bem como a 
transportes. 
 

Sistema de Consulta da Pauta Aduaneira Integrada da União Europeia (TARIC) 
O Sistema de Consulta da TARIC dá acesso online gratuito à Taxa Alfandegária. Ele contém 
códigos de commodities atrelados à taxa do tributo aplicável para diferentes produtos e 
quaisquer outros encargos a serem pagos na importação ou se uma licença de importação 
ou qualquer autorização especial for necessária para importar o produto para a União 
Europeia. 
http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature/  

 

3. Documentação e exigências 
 
Os documentos seguintes devem ser reunidos pelo exportador ao importar à Suécia. 
 

− Fatura 

− Declaração de valor aduaneiro 

− Fatura de frete 

− Certificado de Origem que implica tributação preferencial 

− Certificado de Origem que comprove a Origem dos produtos, embora não 
implique tributação preferencial 

− Lista de embalagem 

− Outra documentação que venha a ser necessária para aplicação do 

− Livre circulação de produtos, como licença e prova de exportação 

− Se os produtos se enquadram em restrições a importação 
 
Desembaraço aduaneiro na Suécia 
 
A UE apresentou as regras para desembaraço aduaneiro que devem ser aplicadas ao exportar 
à Suécia. É possível pagar diretamente na fronteira ou por crédito, se alguns critérios forem 
atendidos. Em todos os casos em que os produtos são descartados antes do pagamento do 
tributo na entrada, a Alfândega Sueca recebe uma garantia sobre isso. 
 
O procedimento normal de desembaraço aduaneiro é que a declaração dos produtos seja 
entregue à Alfândega Sueca, em papel ou eletronicamente. Após a Alfândega Sueca ter 
analisado a declaração dos produtos, uma decisão de disposição para os produtos será 
deixada. No caso em que não houver contrato de abertura de crédito, o tributo na entrada 
será pago imediatamente. 
 
Responsabilidade por Produtos 
 
Se o exportador não importar os produtos por conta própria na Suécia e em vez disso usar um 
importador na Suécia, é possível que o comprador sueco possa ser responsabilizado pelos 
consumidores se um produto for defeituoso e o defeito causar dano, de acordo com a 

http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature/
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legislação da UE. Isso é denominado responsabilidade por produtos. Pedidos de indenização 
financeira por danos causados por produtos defeituosos poderão ser repassados a você por 
seu comprador, caso ele esperasse um determinado nível de segurança do produto, o que 
normalmente é acordado no contrato entre as partes. Se uma empresa atua tanto como 
importadora quanto exportadora, a empresa será responsabilizada diretamente contra o 
consumidor no caso de danos. 
 

Assistência a exportadores 

Alfândega Sueca 
www.tullverket.se 

Centro de Comércio Internacional 
www.intracen.org 

Agência de Cooperação na promoção comercial das Câmaras Suecas (SIDA) 
www.sida.se 

Programa de promoção comercial das Câmaras Suecas 
maketrade.se 

Open Trade Gate Sweden 
www.opentradegate.se  

 
EXPORTAÇÕES DO BRASIL 
 
Procedimentos e documentação 
 
O procedimento de exportação está previsto no Capítulo IV da SECEX. Todos os procedimentos 
são realizados eletronicamente através do SISCOMEX. 
 
Todos os exportadores registrados automaticamente no Registro de Exportadores e 
Importadores (REI) da SECEX no momento de sua primeira operação de exportação. Este 
registro não se aplica caso a exportação seja enviada por correio e o valor seja inferior a US$50 
mil, embora com algumas exceções. 
 
Impostos de exportação 
 
A lei brasileira prevê a aplicação de um imposto sobre exportação de 30%, que pode ser 
reduzido ou aumentado em até 150% para atingir os objetivos de taxa de câmbio ou política 
comercial. Na prática, o imposto de exportação é de taxa zero, exceto em peles e couros crus, 
cigarros e armas e munições. Durante 2013, as taxas aplicadas no Brasil permaneceram 
inalteradas. 
 
Não há preços mínimos de exportação, exceto no cálculo do imposto de exportação. As 
exportações são isentas do Imposto sobre Produtos Industriais, da Contribuição para o 
Programa de Integração Social, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e 
do imposto estadual sobre circulação de Produtos e Serviços. 
 
Proibições 

http://www.intracen.org/
http://www.sida.se/
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Alguns produtos estão sob proibição de exportação devido à proteção ambiental e ao 
cumprimento de acordos internacionais. 
 

Para saber mais sobre a exportação do Brasil, visite: 
http://portal.siscomex.gov.br/  

 

VI ESTRUTURA DE VENDAS E 
MARKETING 
 

1. Canais de distribuição 
 
O canal de distribuição de produtos exportados depende tanto do mercado quanto do 
produto exportado. 
 
Os produtos exportados são importados principalmente por varejistas e atacadistas, ou seja, 
fornecedores tradicionais de marcas e companhias de captação. Na maioria dos casos, a 
iniciativa para o comércio vem do lado da importação. 
 
Para alimentos, é comum com grupos comerciais. Os grupos comerciais suecos mais comuns 
são ICA, Coop, Axfood e Bergendahls, que lidam com atividades de varejo e atacado. Esses 
quatro grupos estão dominando o mercado sueco de alimentos importados. 
 

2. Promoção de Vendas 
 
Participe e visite feiras profissionais, é uma forma extraordinária de obter contatos no 
mercado quando se está planejando iniciar operações de exportação. Nas feiras suecas, é 
comum que muitas das partes participantes sejam atacadistas e importadores cujos públicos-
alvo são varejistas. Ao visitar uma feira, o exportador pode obter informações sobre o 
mercado e a situação atual do mercado. É uma boa oportunidade de demonstrar e testar 
novos produtos e procurar novos clientes. Para os participantes que já estejam exportando 
para a Suécia, é uma oportunidade de aumentar as vendas e o faturamento atuais. 
 
Para ver quais feiras profissionais na Suécia são interessantes para o seu negócio, visite: 
www.svenskamassan.se/en  
 

3. Práticas comerciais 
 
Quando o mercado foi examinado e o exportador sabe quem e onde operar o mercado, é hora 
de se aproximar do comprador. As reuniões suecas são normalmente bem rigorosas, o 
importador espera que o exportador esteja preparado, a tempo e consiga responder a todas 
as perguntas relevantes relacionadas à exportação iniciada. Os suecos normalmente sentem-

http://portal.siscomex.gov.br/
http://www.svenskamassan.se/en
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se confortáveis em ter reuniões em inglês. 
 
Em alguns casos, o importador sueco prefere visitar o importador em vez do contrário. Isso 
pode depender do(s) tipo(s) de produtos que estão em discussão sobre a exportação, bem 
como com qual país e com qual companhia o importador está planejando fazer negócios. 
 
Como mencionado acima, há uma tendência típica de que os produtos devem ser certificados 
por diferentes normas, dependendo de qual produto se trate. Isso também pode ser uma 
razão para o importador visitar o exportador, para garantir que o exportador possa atender 
aos requisitos estabelecidos nas normas. 
 
Para obter informações úteis, visite: 
 
www.maketrade.se  
 
Do preço de exportação ao preço de varejo 
 
Ao calcular o preço de exportação, há uma série de fatores a serem considerados. Entre eles, 
os custos e o lucro dos exportadores. Alguns dos fatores mais importantes são: 
 

• Qual é o segmento de mercado visado? 
 

• Qual mercado e produto? Como está a situação do fornecimento? Há algum substituto 
direto para o seu produto? Qual é o tipo de produto, é de fácil utilização? É de luxo? 

 

• Como é a concorrência no mercado? Que preços eles têm? 
 

VIII RECOMENDAÇÕES PARA 
COMPANHIAS BRASILEIRAS 
 
A Suécia tem um alto número de empresas operando no Brasil, com grande potencial de 
crescimento. Uma empresa brasileira que gostaria de exportar para a Suécia e entrar no 
mercado sueco, bem como no mercado da UE, poderia facilmente entrar em contato com 
qualquer uma das empresas suecas que operam no Brasil ou entrar em contato com qualquer 
uma das autoridades suecas mencionadas neste documento. 
 
A Suécia e o Brasil têm uma boa relação comercial e de investimento, aumentando de forma 
constante devido a novos acordos e grandes contratos comerciais, entre eles o projeto Gripen. 
 
Como a Suécia faz parte da UE, exportar do Brasil para a Suécia fará com que os produtos 
entrem em livre circulação dentro de toda a UE, o que aumentará a possibilidade das 
empresas brasileiras exportarem mais produtos. 

http://www.maketrade.se/
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ANEXOS 

I ENDEREÇOS 
 

NA SUÉCIA 
 
Embaixada do Brasil em Estocolmo, Suécia 
 
Kungsgatan 88 
112 27 Stockholm, Suécia 
Número: (+46) 8 545 163 00 
Fax: (+46) 8 545 163 14 
brasemb.estocolmo@itamaraty.gov.br  
consular.estocolmo@itamaraty.gov.br  
www.estocolmo.itamaraty.gov.br/en-us  
Horários de funcionamento da Seção Consular: 
Ao público: 9h00 – 12h30 
Por telefone: 9h00 – 11h00 
 
Órgãos locais oficiais de interesse para os executivos brasileiros: 
 
Câmara de Comércio brasileira em Estocolmo 
Diretora Executiva Elisa Sohlman 
Vàstra Tràdgàrdsgatan 8 
111 53 Stockholm, Suécia 
info@brazilcham.se  
Telefone: +46 73 584 18 11 
 
Escritório em São Paulo (Câmara de Comércio sueca no Brasil) 
 
Rua Oscar Freire, 379 – 12º andar – cj. 121 
CEP: 01426-001 – São Paulo / SP – Brasil 
Telefone: +55 (11) 3066-2550 
Fax: +55 (11) 3066-2598 
brazil@swedcham.com.br  
 

NO BRASIL 
 
Coordenação-Geral de Promoção Comercial: 
 
Coordenação-Geral de Promoção Comercial - CGPR 

mailto:brasemb.estocolmo@itamaraty.gov.br
mailto:consular.estocolmo@itamaraty.gov.br
http://www.estocolmo.itamaraty.gov.br/en-us
mailto:info@brazilcham.se
mailto:brazil@swedcham.com.br
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Ministério das Relações Exteriores 
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo 1, sala 541 
70.170-900 Brasília-DF 
Telefone: +55 (61) 2030.8989 
E-mail: dic@itamaraty.gov.br  
 
 
Departamento de Operações de Comércio Exterior: 
 
Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, sala 918 
70053-900 – Brasília – DF 
Telefone: (61) 2027.7000 
www.desenvolvimento.gov.br  
decex.gabin@mdic.gov.br  
 
Embaixada Sueca em Brasília, Brasil 
 
SES Avenida das Nações quadra 807 lote 29 
70.419-900 – Brasília – DF 
Brasil 
Telefone (+55) 61 3442 5200 
E-mail: ambassaden.brasilia@foreign.ministry.se  
www.swedenabroad.se/brasilia  
 
Business Sweden em São Paulo 
 
Rua Joaquim Floriano 466 – Cj. 1908, 
BR-04534-002 São Paulo, Brasil 
Telefone: +55 11 2137-4400 
E-mail: brazil@business-sweden.se  
www.business-sweden.se/kontakt/vara--utlandskontor/Brasilien/Sao-Paulo/  
 
Câmara de Comércio em São Paulo 
 
Rua Boa Vista 51 – Center – São Paulo, SP – Brasil 
CEP: 01014-911 
Telefone: (+55) 11 3180-3262 
www.spchamber.com.br  
 

CÂMARAS DE COMÉRCIO 
 
www.sverigeshandelskamrar.se  
 

mailto:dic@itamaraty.gov.br
http://www.desenvolvimento.gov.br/
mailto:decex.gabin@mdic.gov.br
mailto:ambassaden.brasilia@foreign.ministry.se
http://www.swedenabroad.se/brasilia
mailto:brazil@business-sweden.se
http://www.business-sweden.se/kontakt/vara--utlandskontor/Brasilien/Sao-Paulo/
http://www.spchamber.com.br/
http://www.sverigeshandelskamrar.se/
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PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS LOCAIS 
 
(Links) 
www.business-sweden.se 
www.trade.gov  
 

PRINCIPAIS BANCOS 
 
www.nordea.se  
www.swedbank.se  
www.SEB.se  
www.handelsbanken.se  
 

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES E FEIRAS 
 
Para ver as maiores exposições e feiras na Suécia, acesse: 
 
www.stockholmsmassan.se  
 

OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

II INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Moeda e subdivisões: 
Moeda – Coroas Sueca (SEK) 
Papel – 20 SEK, 50 SEK, 100 SEK, 200 SEK, 500 SEK e 1000 SEK 
Moeda – 1 SEK, 2 SEK, 5 SEK e 10 SEK 
 
Pesos e medidas: 
 
1 quilo (kg)* 
2.205 libras 
1 litro (l)* aproximadamente 1 quarto estadunidense 
0,22 Galão Imperial 
1.75 Pints imperiais 
1 quilômetro (km)* 0,621 milha 
1 metro (m)* = 1,094 jardas 
1 centímetro (cm)* = 0,39 polegada 
*A marcação com asterisco indica o uso na Suécia. 
 
Feriados: 
 

http://www.business-sweden.se/
http://www.trade.gov/
http://www.nordea.se/
http://www.swedbank.se/
http://www.seb.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.stockholmsmassan.se/
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Os principais feriados, nos quais as agências governamentais, estabelecimentos comerciais e 
bancos estão fechados. Observe que nem todos os estabelecimentos comerciais fecham nos 
feriados, é provável que algumas lojas de alimentos estejam abertas. 
 
Páscoa – para 2019, 18-22 de abril 
Primeiro de Maio – 1º de maio 
Ascensão – para 2019, 30 de maio 
Dia Nacional Sueco – 6 de junho 
Pentecostes – para 2019, 8 de junho 
Celebração do Meio do Verão – para 2019, 21 de junho 
Dia de Todos os Santos – para 2019, 2 de novembro 
Festas de Fim de Ano – 23-26 de dezembro 
Ano Novo – 1º de janeiro 
 
Fusos horários: 
Suécia – UTC/GMT +1 hora 
Brasil, Brasília – UTC/GMT -3 horas 
Brasil, Manaus – UTC/GMT -4 horas 
Brasil, Rio Branco – UTC/GMT -5 horas 
 
Horário comercial: 
Funcionamento dos bancos – de segunda-feira a sexta-feira das 10h00 às 16h00 
Funcionamentos das lojas – de segunda-feira a sexta-feira das 10h00 às 18h00 e sábado das 
10h00 às 16h00 
 
Observe que esses são os horários de funcionamento mais comuns, embora na maioria das 
cidades os estabelecimentos comerciais também abram aos domingos entre 12h00 e 16h00. 
 
Energia elétrica: Voltagem (ns) e ciclo (s). 
 
Voltagem – 230 V 
Frequência – 50 Hz 
Tomadas de energia Tipo F 
 
Períodos recomendados para viagens: 
 
A Suécia é linda tanto durante o inverno quanto no verão. O turismo é popular durante o verão 
no sul e no norte durante o inverno. O clima na Suécia é de cerca de 20 graus (Celsius) no 
verão e zero ou menos (Celsius) no inverno. Os preços dos hotéis são normalmente mais 
elevados durante os períodos de férias, ou seja, durante julho e início de agosto, bem como 
durante feriados, como Natal e Ano Novo. 
 
Visto de entrada: 
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Como parte do tratado de Schengen não há necessidade de visto quando um brasileiro deseja 
visitar a Suécia, isto é aplicável quando a viagem não for superior a 90 dias. A Suécia participa 
de toda a cooperação Schengen desde março de 2001. Isso significa que as pessoas podem 
viajar livremente entre os países membros de Schengen. O limite de 90 dias não é somente 
para visitar a Suécia, é aplicável a visitas para todos os países do tratado de Schengen. Assim, 
não é possível viajar para a Suécia para ficar 90 dias, ir para outro país Schengen e depois 
voltar para a Suécia. 
 
Documentos que poderão ser solicitados ao visitar a Suécia como turista: 
 
De acordo com o site oficial do Departamento de Imigração da Suécia, os seguintes 
documentos são necessários para a entrada no país: 
 

• Passaporte: Bom para uma estadia pretendida de 90 dias de duração. 
 

• Extrato bancário 450 coroas suecas por pessoa por dia, ou carta convite com segurança 
alimentar e acomodação do interessado durante sua estadia. 

 

• Seguro de saúde/seguro-viagem: Cobertura de €30.000,00 válida em países Schengen 
 
Leve consigo um comprovante fixo de emprego no Brasil para mostrar no controle ao entrar 
na Europa. 
 
Acesse o website de Schengen: www.schengenvisainfo.com para obter informações a respeito 
de quais países fazem parte do acordo. 
 
Vacinas: 
 
Hepatite A – É possível pegar por meio de alimentos ou água contaminados na Suécia. 
 
Hepatite B – É possível pegar por meio de contato sexual, agulhas contaminadas e 
hemoderivados. 
 
Raiva – Está presente em morcegos na Suécia. Contudo, não é encontrada em cães e não é 
um grande risco para a maioria dos viajantes. É recomendado para viajantes que estarão 
envolvidos em atividades ao ar livre e outras em áreas remotas (risco de picadas de morcegos) 
e pessoas que trabalharão com ou perto de morcegos (por exemplo, profissionais da vida 
selvagem e pesquisadores). 
 
Costumes e moeda: 
 
Requisitos e/ou restrições para portadores de visto temporário/de negócios na entrada e 
saída do país. 
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Ao viajar para a Suécia, é possível trazer dinheiro através da fronteira, embora o valor da 
quantia não possa exceder 10.000 euros. Se o valor for mais elevado, o dinheiro deve ser 
declarado na alfândega sueca, o que é feito preenchendo um Formulário de Declaração de 
Dinheiro. Essas regras de dinheiro são as mesmas em toda a UE. 
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