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Prefácio

Étienne Schneider  

 — Vice-primeiro-ministro de Luxemburgo
 — Ministro da Economia de Luxemburgo

Prezado(a) leitor(a),

A decisão de abrir uma embaixada no Brasil em março 
deste ano, a primeira na região da América do Sul, assinala a 
vontade luxemburguesa de garantir uma presença mais visível 
e operacional do Grão-Ducado no Brasil especificamente 
e, no geral, de reforçar suas relações político-diplomáticas, 
econômicas e culturais com o continente sul-americano. 

A abertura da embaixada constituiu assim uma etapa histórica 
nas relações diplomáticas entre os dois países, estabelecidas 
em 1911: milhares de descendentes de luxemburgueses 
emigraram desde 1828 ao sul do Brasil, bem como os 
engenheiros e técnicos da ARBED, pioneiros da indústria 
siderúrgica brasileira.

O Brasil e Luxemburgo mantêm, assim, uma relação antiga de 
amizade. Nossas duas nações partilham os mesmos valores 
e são capazes de cooperar valorizando, cada uma, seus vários 
recursos. Hoje, o Brasil é o principal parceiro comercial de 
Luxemburgo na América do Sul. O país continua a oferecer 
enormes oportunidades de investimento para empresas 
luxemburguesas, incluindo ArcelorMittal, Paul Wurth, SES, 
Cargolux, CEBI, Ceratizit, Accumalux e a empresa Etix. 

Além da abertura de uma embaixada luxemburguesa, o ritmo 
constante das visitas ministeriais e missões econômicas 
e financeiras ao Brasil comprova a dinâmica das relações 
econômicas que passam por um conhecimento perfeito 
recíproco de nossos países, para o qual esta documentação 
contribui em grande medida. Envio minhas felicitações às 
várias pessoas que contribuíram para elaborar este documento, 
permitindo que Luxemburgo e o Brasil se aproximem de 
maneira ainda mais vantajosa e eternizando sua frutífera 
cooperação. 
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Prefácio

Nilton Constantino

Associate Partner, Head of LATAM

Prezados leitores,

Ao longo da última década, o Brasil se posicionou enquanto 
ator relevante na economia mundial, revelando-se um país 
dinâmico e com forte potencial de investimentos internos e 
externos.

Luxemburgo, por sua vez, se estabeleceu como a jurisdição 
europeia mais apropriada para receber multinacionais 
e executivos brasileiros, disponibilizando soluções de 
financiamento e ferramentas de gestão empresarial 
adequadas, oferecendo assim um contexto propício para sua 
expansão econômica.

No coração da Europa, Luxemburgo é um centro financeiro 
e econômico de primeiro nível, oferecendo uma imagem 
sólida para o Brasil devido à sua expertise e know-how em 
matéria de finanças. A importância deste centro financeiro 
é demonstrada especialmente por sua classificação como 
segundo maior centro de fundos de investimento no mundo e 
maior centro de gestão de patrimônio na Zona do Euro. Tudo 
isso é proporcionado por um ambiente político-econômico 
estável, uma mão de obra poliglota e altamente qualificada e 
sua classificação AAA.

Além das relações econômicas gestadas com o gigante 
sul-americano desde a década de 1960, principalmente no 
setor siderúrgico sob a liderança da ARBED, Luxemburgo 
é hoje o quarto maior investidor no Brasil. Por outro lado, 
várias multinacionais brasileiras estabeleceram filiais no 
Grão-Ducado. Além disso, as recentes visitas oficiais de 
luxemburgueses ao Brasil em 2018 (Luxembourg For Finance, 
ministro das Finanças, ministro das Relações Exteriores e, 
mais recentemente, o Sr. Étienne Schneider enquanto vice-
primeiro-ministro e ministro da Economia) comprovam o 
interesse crescente em uma cooperação estreita entre ambos 
os países.

Este estudo sobre as relações comerciais entre o Brasil 
e Luxemburgo serve como uma ferramenta de análise e 
diagnóstico das relações econômicas atuais entre os dois 
países, identificando oportunidades de investimento recíprocas 
para o futuro, além de medidas disponíveis para estimular uma 
cooperação perpétua.

Consciente desta crescente tendência, a KPMG Luxembourg, 
através de sua LATAM Desk, voltou-se mais para o Brasil, 
disponibilizando informações e serviços sob medida para 
investidores de modo a facilitar e acompanhar sua chegada 
em Luxemburgo ou, no sentido contrário, sua instalação no 
Brasil. Com mais de 20 especialistas falando fluentemente o 
português, nossa equipe coloca sua experiência à disposição 
dos nossos clientes.

Desejamos a vocês uma boa leitura.
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Inauguração da embaixada do Grão-
Ducado de Luxemburgo no Brasil

Ministro de Relações exteriores e 
europeias de Luxemburgo, Jean 
Asselborn, ao lado do Embaixador do 
Grão-Ducado de Luxemburgo, Carlo 
Krieger, durante a inauguração, Brasília - 
março de 2018.

8 Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo

Fonte: www.gouvernement.lu

Prezados leitores deste estudo, 

Gostaria de parabenizar a todas e todos 
que idealizaram e contribuíram para a 
escrita desta importante publicação, 
analisando profundas e complexas 
relações bilaterais que datam de mais de 
um século, além do potencial deste país-
continente.

No último primeiro de março, o ministro 
das Relações Exteriores e Europeias, 
Jean Asselborn, teve o prazer de 
inaugurar a embaixada de Luxemburgo 
em Brasília. Recentemente, o vice-
primeiro-ministro e ministro da Economia, 
Étienne Schneider, foi ao Brasil para uma 
missão econômica.

A abertura da nossa embaixada é um 
momento histórico para Luxemburgo. 
Através desta decisão, o governo 
luxemburguês pretende demonstrar a 
posição crucial do Brasil nas relações 
bilaterais do nosso país. 

Cheguei em Brasília no dia primeiro 
de setembro de 2017 para efetivar 
a primeira presença diplomática de 
Luxemburgo na América do Sul. 
Relações diplomáticas bilaterais já 
haviam sido estabelecidas desde 1911. 
Elas se baseiam em intercâmbios 
ricos, inclusive através da migração 
luxemburguesa para quatro estados 
no início do século XIX, sendo estes 
o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e o Espírito Santo. Hoje, o Brasil 
conta com milhares de descendentes 
de imigrantes luxemburgueses, 
orgulhosos de suas raízes e muito bem 
integrados à sociedade brasileira, em 
todos os seus domínios. Vários deles 
conseguiram recuperar a nacionalidade 
luxemburguesa.

Mais tarde, vieram também os 
“caçadores de plantas”, colecionadores 
de orquídeas e exploradores de metais 
e minerais. Um dos primeiros industriais 

foi Charles Bettendorf, que, em 1899, 
criou uma sociedade de minas de 
manganês no estado de Minas Gerais. 
Foi ele que, mais tarde, aconselhou 
Emile Mayrisch, diretor da ARBED, a 
investir neste estado, em uma empresa 
posteriormente denominada Belgo-
Mineira. Os complexos siderúrgicos 
abertos pela Belgo-Mineira tornaram-
se uma referência na América Latina, 
em especial devido às tecnologias 
luxemburguesas e europeias trazidas 
por quase duzentos engenheiros e 
mestres de obras originários do nosso 
país. Vários de seus descendentes vivem 
no Brasil ainda hoje e seguem nessas 
carreiras. Os nomes dos diretores 
luxemburgueses da Belgo-Mineira são 
conhecidos até hoje na região, como 
eu mesmo pude constatar em uma 
viagem recente. Um bairro inteiro da 
cidade de Belo Horizonte, a terceira 
maior metrópole do país, foi nomeado 
Luxemburgo em homenagem a um de 
nossos compatriotas. 

O Brasil é o primeiro parceiro 
comercial de Luxemburgo na 
América Latina. Segundo uma 
pesquisa da Câmara de Comércio de 
Luxemburgo, o Brasil é considerado 
pelos operadores econômicos 
luxemburgueses como o segundo 
mercado mais interessante fora 
da Europa (superado apenas pela 
China). Nossas relações comerciais são 
continuamente reforçadas por novos 
acordos bilaterais e atualizações de 
acordos existentes.

Hoje, a presença econômica 
luxemburguesa no Brasil é caracterizada 
pela diversidade. A siderurgia continua 
a ser um ponto forte, beneficiando-se 
especialmente de processos produtivos 
mais modernos. Outras empresas 
luxemburguesas trazem tecnologias 
de ponta nas áreas do meio-ambiente, 
satélites, ou ainda da infraestrutura.  

No nível político, Luxemburgo e o 
Brasil trabalham juntos em foros 
internacionais com os mesmos 
objetivos e os mesmos valores, com 
um compromisso comum em relação 
à democracia, direitos humanos, 
o meio-ambiente e a cooperação 
multilateral. 

Luxemburgo estabeleceu sua presença 
física em Brasília, em um país que 
nos acolhe de braços abertos, onde 
podemos contar com vários amigos, 
além de quatro consulados honorários, 
com o objetivo comum de reforçar 
nossas relações bilaterais em todos os 
níveis. A publicação que vocês estão 
prestes a ler prova isso de maneira 
espetacular.

Boa leitura!

Carlo Krieger  
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Introdução

Fonte:  1https://www.mnhn.lu/blog/2016/04/der-jesuit-johann-philipp-bettendorff-1625-1698-sj-als-naturforscher-2742016/
             2http://data.bnf.fr/12460378/imprimerie_lemercier/
             3http://cidadanialuxemburguesa.blogspot.com/2016/06/quantos-descendentes-de-luxemburgueses.html

A chegada dos luxemburgueses no 
Brasil

A presença luxemburguesa em território 
brasileiro começa na segunda metade do 
século XVII com Gaspar Mich (1661-1697) 
e João Felipe Bettendorff (1661-1698), dois 
importantes missionários que participaram dos 
trabalhos de colonização e de missões nos 
estados do Maranhão e do Grão-Pará. Estudos 
históricos demonstraram a importância dos 
missionários jesuítas para o surgimento de 
uma identidade cultural no Brasil.

Estátua do padre João Felipe Bettendorf na cidade 
de Santarém (Pará) - local de desembarque do 
missionário em 22 de junho de 1661.1

O fluxo migratório luxemburguês para o novo mundo começou 
na primeira metade do século XIX. A primeira onda de uma 
centena de famílias luxemburguesas desembarcou no Rio de 
Janeiro no final de 1820, estabelecendo-se definitivamente no 
sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná.

Uma comunidade luxemburguesa bem-estabelecida  

Hoje, o Brasil conta com uma importante comunidade 
luxemburguesa. Segundo o portal de consultas para a 
nacionalidade luxemburguesa3 , estima-se que há 50.000 
brasileiros descendentes de imigrantes luxemburgueses nas 
regiões sul e sudeste do Brasil, um número que equivale a 
quase 8% da população total de Luxemburgo.

A Catedral de São Luís do Maranhão foi projetada em 1960  por João 
Felipe Bettendorf. A catedral está localizada na Praça Pedro II, no centro 
de São Luís, capital do estado do Maranhão.2

10 Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo
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Solicitações de nacionalidade luxemburguesa no 
Brasil

Desde 2008, o Grão-Ducado de Luxemburgo abrandou sua 
legislação para que descendentes de luxemburgueses do mundo 
inteiro também pudessem se tornar cidadãos europeus. Muitos 
brasileiros já obtiveram sua nacionalidade, e alguns emigraram 
para Luxemburgo com suas famílias.

Segundo o jornal regional de Santa Catarina “Diário Catarinense”, 
apenas nessa região, ao menos 3.000 brasileiros têm o direito 
de solicitar a nacionalidade luxemburguesa.

A comunidade brasileira em Luxemburgo

Em Luxemburgo, a comunidade brasileira não para de crescer. 
Os números apresentados pelo Instituto nacional de estatística 
e estudos econômicos do Grão-Ducado de Luxemburgo 
(STATEC) indicam uma comunidade de 1.999 moradores 
brasileiros em janeiro de 2018, 796 a mais do que em 2011, o 
que corresponde a um aumento de quase 40% em 7 anos.

Fonte: http://consuladoluxemburgo.com.br

Encontro do ministro da Economia do Grão-Ducado de Luxemburgo, 
Étienne Schneider, com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços do Brasil, Marco Jorge de Lima, para a intensificação das 
relações bilaterais, Brasil - abril de 2018.

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil

Relações bilaterais

As relações entre Luxemburgo e o Brasil ultrapassam a 
dimensão histórica. A intensidade das relações bilaterais é 
demonstrada por mais de 100 anos de diplomacia.
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2017
Chegada do Sr. Carlo Krieger em Brasília para consolidar a primeira presença diplomática de Luxemburgo na América do Sul.

Março 2018
Inauguração da embaixada do Grão-Ducado de Luxemburgo pelo ministro das Relações Exteriores e Europeias de 
Luxemburgo, Jean Asselborn.

Abril 2018
Representantes do governo, acompanhados pelo vice-primeiro-ministro Étienne Schneider, foram ao Brasil para 
intensificar as relações econômicas e políticas entre os dois países. Após vários dias de visitas e reuniões com o alto 
escalão do governo brasileiro, ambos os países identificaram a possibilidade de uma cooperação no setor espacial 
e de telecomunicações e demonstraram estar prontos para trabalhar juntos no desenvolvimento do comércio e em 
investimentos bilaterais.

2016
Visita do ministro das Relações Exteriores e Europeias de Luxemburgo ao Rio de Janeiro e a Brasília: reunião de trabalho 
com o ministro Mauro Vieira.

2014
Visita ao Brasil do príncipe herdeiro Guilherme de Luxemburgo.

2013
Visita ao Brasil do chanceler Jean Asselborn.

2012
Visita ao Brasil do Grão-Duque Henri para a Conferência Rio + 20.

2007
Visita ao Brasil de Henri, Grão-Duque de Luxemburgo.

1965
Visita ao Brasil de João, Grão-Duque de Luxemburgo.

1911
Estabelecimento de relações diplomáticas.

12 Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo

Primeira visita de um ministro da Economia de Luxemburgo ao Brasil
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Acordos bilaterais  

O quadro regulatório entre Luxemburgo e o Brasil é bem-
desenvolvido. Ambos os países estão vinculados por acordos 
bilaterais nas áreas de serviços aéreos (desde 2008) e do 
reconhecimento mútuo de patentes navais (desde 2010), bem 
como um acordo de dupla tributação (em vigor desde 1980). As 
relações recíprocas na área de previdência social são regidas 
por um acordo de previdência social que entrou em vigor em 
primeiro de abril de 2018. Ainda, os serviços de segurança 
luxemburgueses e brasileiros colaboram sob um acordo relativo 
à troca e proteção recíproca de informações confidenciais. 
Negociações estão em curso para reforçar ainda mais o quadro 
regulatório nas áreas marítima e fiscal.

Essa dinâmica demonstra a força do processo em andamento, 
que visa reforçar o diálogo político bilateral de maneira 
intensiva, encorajar a cooperação em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação, e por fim aprofundar as relações 
econômicas e comerciais.

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do Brasil, 
Gilberto Kassab, recebe o Ministro da Economia do Grão-Ducado de 
Luxemburgo, Étienne Schneider, com o objetivo de intensificar as 
relações no âmbito do domínio espacial e de telecomunicações - Brasil, 
abril de 2018.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do 
Brasil

Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo 13
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40 % 
DO PIB DA UE

60 % 
DO PIB DA UE

700km

500km

Fonte: Ministério da Economia de Luxemburgo

Posição estratégica no coração do 
mercado europeu

Capítulo 1 - POR QUE 
LUXEMBURGO HOJE?

Dinamismo, abertura e estabilidade 
econômica fazem parte do DNA de 
Luxemburgo. Esse pequeno país, mas com 
grande potencial, está localizado no coração 
da Europa. Sua localização geográfica constitui 
um ativo para qualquer empreendedor ou 
implantação de atividades por constituir um 
ponto de entrada estratégico no mercado 
europeu. De fato, o país opera como central 
para a distribuição de bens e serviços 
nos países vizinhos. Luxemburgo recebe 
constantemente as mais altas classificações 
em termos de competitividade em estudos 
internacionais. 

Através deste estudo, buscamos colocar 
em evidência as vantagens, talvez pouco 
conhecidas, em investir em Luxemburgo hoje.

1. Os recursos de um país no coração da Europa

1.1 Um país influente no contexto europeu

Apesar do tamanho de seu território, Luxemburgo demonstrou 
sua influência no contexto europeu. O grão-ducado foi membro 
fundador de diversas organizações internacionais, tais como:

 — a Organização das Nações Unidas, organização 
intergovernamental com a missão de promover a cooperação 
internacional, criada em outubro de 1945 e contando com o 
Brasil também como membro fundador;

 — a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança 
intergovernamental militar entre a América do Norte e a 
Europa criada em abril de 1949; 

 — o Conselho Europeu, organização intergovernamental 
instituída pelo tratado de Londres de maio de 1949;

 — a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), criada em setembro de 1961;

 — a União Europeia (UE), união político-econômica criada em 

1993, constituída por 28 Estados que hoje utilizam o Euro 
como moeda única.

Luxemburgo também é uma das capitais administrativas da União 
Europeia. Várias instituições europeias decidiram se estabelecer 
nela, como o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de 
Contas Europeu, o Banco Europeu de Investimento e outras mais.

1.2 Luxemburgo como via de acesso ideal ao mercado europeu

Luxemburgo constitui uma porta de entrada ideal para o mercado 
europeu. Esse mercado reúne 28 países e é uma das principais 
potências comerciais do mundo. A União Europeia representa uma 
superfície de aproximadamente 4.272.000 km2, uma população 
de 500 milhões de consumidores potenciais em vinte e oito 
países. Bens, serviços e capitais circulam livremente no espaço 
econômico europeu.

Ainda que este bloco contenha apenas 7% da população mundial, 
suas transações comerciais com o resto do mundo representam 
mais de 15% do volume total de importações e exportações 
mundiais. Os 28 países da UE representam a segunda maior 
parcela de importações e exportações mundiais de bens em 2017.

Ainda, a qualidade da infraestrutura é excelente nos diferentes 
Estados membros, facilitando assim as transações comerciais.
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2. Um ambiente favorável para negócios 

2.1 A atratividade do contexto fiscal luxemburguês

Luxemburgo desfruta de um alto nível de estabilidade 
financeira. Os custos de transações e as incertezas 
ligadas à flutuação da taxa de câmbio são eliminados 
através da adoção da moeda única: o euro.

O regime fiscal luxemburguês oferece um ambiente 
estável aos empreendedores. Trata-se de um dos países 
mais vantajosos na Europa para empreender e instalar 
atividades. 

Vários tratados bilaterais foram celebrados com 
diferentes países, incluindo o Brasil. O tratado de não 
dupla tributação entre o Brasil e Luxemburgo oferece 
vantagens para o regime fiscal de dividendos, juros, 
royalties e rendimentos. As condições específicas 
deste tratado bilateral poderão ser alteradas no futuro 
pela administração luxemburguesa para favorecer 
vantajosamente as transações entre o Brasil e 
Luxemburgo em relação às vantagens já existentes com 
outros países europeus.

2.2 Uma economia aberta e diversificada voltada para o 
desenvolvimento sustentável

Luxemburgo faz fronteira com a Bélgica, a França e a 
Alemanha e exporta mais de 80% de seus produtos e 
serviços aos países vizinhos. 

O país também é ativo em suas relações comerciais 
com a China, a Europa Oriental, a Rússia, a Suíça e a 
América do Norte graças a seus meios logísticos e de 
comunicação avançados.

O caráter robusto de sua economia foi construído ao 
longo dos anos graças a uma política macro-econômica 
prudente e estável, sustentada por um regime fiscal 
vantajoso. Esses são os principais motivos pelos quais 
investidores e empreendedores mais informados 
escolhem o Luxemburgo para instalar e desenvolver 
suas atividades com total segurança. Hoje, Luxemburgo 
contém 33.733 empresas que se beneficiam de um 
ambiente robusto e eficaz para sua atividade.
 

Nos últimos anos, o governo luxemburguês buscou 
diversificar suas atividades econômicas, privilegiando 
novos setores como pesquisa, tecnologia da informação, 
biotecnologia e o setor madeireiro. O governo também 
implementou a Luxembourg Cluster Initiative visando 
promover uma economia diversificada.

Esta política visa favorecer tecnologias e setores 
identificados como parte do desenvolvimento econômico 
sustentável, além de promover uma coalizão entre os 
setores público e privado. 
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3. Uma plataforma privilegiada para investidores 
internacionais e empreendedores  

Uma infraestrutura excelente   

O país se distingue pela excelência de sua infraestrutura. 
Com sua localização geográfica, Luxemburgo se impõe como 
importante plataforma logística no coração da Europa. O país 
serve o mercado único europeu com frete aéreo, uma central 
de carga internacional denominada Eurohub Center, rotas 
modernas e um sistema ferroviário desenvolvido (Eurohub Sud). 
Ainda, um porto fluvial conecta os portos do Mar do Norte, do 
Mar Báltico e os portos mediterrâneos.

Essa sinergia logística permite que atenda um mercado 
que representa 80% do PIB europeu em menos de um 
dia através do transporte aéreo. As empresas instaladas 
dispõem de vantagens estratégicas para conduzir suas 
atividades em Luxemburgo para a Europa como um todo.

Investimentos públicos 

A pesquisa, o desenvolvimento e a inovação fazem parte da 
estratégia do governo, que busca estabelecer uma política 
de diversificação, aumentar a competitividade e promover 
o crescimento. Várias partes interessadas participam e 
contribuem para o desenvolvimento de seus setores.

Um contexto favorável para empreendedores

Certas entidades do setor público têm a missão de 
promover a criação, o desenvolvimento e a aquisição de 
empresas inovadoras ou voltadas para novas tecnologias.

Complementando os auxílios públicos, certas empresas 
do setor privado apoiam empreendedores disponibilizando 
escritórios e espaços de formação.
  

Um regime atrativo para a propriedade intelectual

Uma das características de Luxemburgo é o regime 
fiscal atrativo que privilegia direitos ligados à propriedade 
intelectual, o que reflete a vontade do governo de promover 
uma sinergia entre a propriedade intelectual e a inovação. 
Assim, os lucros e rendimentos resultantes do uso de 
certos direitos ligados à propriedade intelectual podem ser 
sujeitos a isenções significativas.

Luxemburgo é um local ideal para a exploração e proteção 
de direitos intelectuais.

Força de trabalho fora do comum

Luxemburgo oferece um ambiente cosmopolita em relação 
à população e sua força de trabalho. 160.000 pessoas 
atravessam as fronteiras com a França, a Bélgica e a 
Alemanha para vir trabalhar todos os dias. Além disso, 
aproximadamente 48% dos moradores são estrangeiros 
vindos do mundo inteiro. Os idiomas oficiais ensinados nas 
escolas são o luxemburguês, o francês e o alemão. Mais 
de um terço da força de trabalho luxemburguesa fala outro 
idioma além do inglês, com exemplos incluindo português 
(16%), italiano, espanhol e holandês. Com essa força de 

A6 e E44 PARA A 
BÉLGICA

A4 e A3 PARA  
A FRANÇA

A1 PARA A 
ALEMANHA

A13 PARA A 
ALEMANHA
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Fonte: Ministério da Economia de Luxemburgo

AEROPORTO 
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TERMINAL 
DE ROTAS/
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PARQUE LOGÍSTICO 
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PARQUE LOGÍSTICO 
EUROHUB CENTER
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trabalho multicultural e poliglota, Luxemburgo dispõe de um hub de habilidades internacionais.

Um sistema social competitivo

As alíquotas de impostos e as contribuições sociais estão entre as mais baixas da Europa. O objetivo desta política é atrair jovens 
talentos de países vizinhos. Assim, Luxemburgo tem uma das taxas de desemprego mais baixas da Europa (5,8% em 2017). As 
empresas internacionais instaladas no país dispõem de uma mão de obra qualificada que atende suas necessidades. 

Qualidade de vida elevada

A qualidade do sistema de saúde dá uma ideia da qualidade de vida oferecida por este pequeno país. As receitas são geralmente 
mais altas do que nos países vizinhos e as famílias dispõem de um poder de compra superior à média europeia.

Fonte: Ministério da Economia de Luxemburgo

 

Uma rede de transporte multimodal

MALASZEWICZE

POZNAN

HERNE
ROTTERDAM

ZEEBRUGGE
CALAIS

DUISBOURG

LE BOULOU

LYON

ISTANBUL

IZMIR MERSIN

TRIESTE
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PARA A CHINA

Transporte por navios  
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Fonte :  4https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/01/growth-promise-indicators-report-2018.pdf Growth Promise Indicators ou “Indicadores de Promessa de Desenvolvimento” fazem parte de um indicador criado pela      
              KPMG UK que visa dar a investidores e tomadores de decisões políticas uma visão geral dos potenciais de desenvolvimento sustentável de um país para além do PIB. O indicador se baseia em uma metodologia que com 
              preende 15 critérios, 4 indicadores-chave e um método de ponderação.
              5https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/01/growth-promise-indicators-report-2018.pdf

Em resumo: 9 bons motivos para investir em Luxemburgo hoje

9 bons motivos... ... para investir em Luxemburgo

Acesso direto ao mercado 
europeu

 — Luxemburgo se situa no coração da Europa e dá acesso aos 
28 Estados europeus, com 500 milhões de consumidores em 
potencial;

 — 60% da Europa pode ser acessado em uma hora de voo;
 — Capitais, produtos, serviços e trabalhadores podem circular 

livremente no espaço econômico europeu;
 — O euro é a moeda única utilizada.

Um país favorável aos 
negócios e aos investidores

 — Luxemburgo ocupa uma posição promissora nos contextos europeu 
e mundial:

 – 3° lugar no Growth Promise Indicators (GPI)4;
 – 1° país em termos de produtividade de mão de obra no 

contexto mundial.
 — Os contextos jurídico e regulatório e o regime fiscal são vantajosos;
 — Além disso, vários eventos de investidores são realizados 

regularmente.

Um sistema econômico 
robusto 

 — Robustez macroeconômica (AAA);
 — 2° lugar na Europa em termos de macro-economia;
 — Estabilidade econômica. 

Uma infraestrutura excelente  — 3° lugar no mundo em termos de qualidade de infraestrutura5.

Um ambiente de trabalho 
atraente

 — 3° país mais atrativo para expatriados;
 — O país mais produtivo da Europa;
 — Regime salarial vantajoso tanto para o empregador quanto para o 

empregado;
 — Hub de mão de obra qualificada, jovem e internacional;
 — O país que lidera a inovação na Europa.

Mão-de-obra qualificada e 
poliglota

 — 1° país no mundo para emprego qualificado;
 — 3° Global Talent Competitiveness;
 — 170 nacionalidades representadas;
 — Produtividade de mão-de-obra mais elevada da Europa.

Programas de incentivo a 
investimentos e à pesquisa 
e desenvolvimento

 — Incubadoras (start-up, ONG) e coaching para o estabelecimento e o 
início da atividade;

 — Subsídios (por exemplo: empresas inovadoras);
 — Empréstimos;
 — Alíquotas de IVA do crédito para exportação mais baixas da Europa.

Um país seguro que oferece 
uma qualidade de vida 
elevada

 — Um dos países mais seguros do mundo;
 — Sistema educacional de qualidade;
 — 1° país do mundo em relação ao sistema de saúde.

O tamanho do país 

O tamanho do país permite um ganho de tempo que não pode ser 
ignorado:

 — O acesso a diferentes partes interessadas é facilitado;
 — Grande reatividade das autoridades públicas e administrativas;
 — Burocracia e obstáculos administrativos reduzidos.
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Capítulo 2 - POR QUE  
O BRASIL HOJE? 

1. Um gigante da América latina
 
O forte crescimento e os progressos sociais 
consideráveis das duas últimas décadas 
tornaram o Brasil um brilhante exemplo 
de crescimento. A estabilidade macro-
econômica, as tendências demográficas 
favoráveis e as boas relações com o exterior 
permitiram que o país se tornasse uma das 
principais economias do mundo.

Importante player no comércio internacional, 
o Brasil tem se mostrado um país aberto e 
dinâmico, com uma economia diversificada 
e um dos maiores mercados consumidores 
do mundo. O país possui uma agricultura 
muito produtiva, uma base industrial vasta e 
sofisticada e recursos naturais abundantes. 
Além do mais, seu setor financeiro é regulado 
com prudência e é um dos mais sólidos do 
G20.

1.1 Uma potência territorial e demográfica  

O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto do mundo 
em termos de superfície. Com proporções continentais, o país 
se estende sobre uma superfície de mais de 8,5 milhões de 
km².

O país é dividido em cinco regiões: (Nordeste, Norte, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul) e inclui 26 Estados, bem como um 
distrito federal.

 — Região Norte: composta pelos Estados do Acre, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins;

 — Região Nordeste: formada pelos Estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia;

 — Região Centro-Oeste: composta pelos Estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;

 — Região Sudeste: composta pelos Estados de Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo;

 — Região Sul: composta pelos Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

Os aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais, artísticos 
e religiosos do povo brasileiro são fruto da interação entre 
povos europeus, africanos e indígenas. Desde a segunda 
metade do século XIX, o país recebeu várias correntes 
migratórias (especialmente de alemães, italianos, espanhóis e 
japoneses) que também contribuíram para a formação étnica 
atual da população.

O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo depois da 
China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Em termos 
de crescimento demográfico, o levantamento mais recente do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que 
o Brasil atualmente conta com 209 milhões de habitantes e 
passou por uma taxa de crescimento demográfico de 0,77% 
entre 2016 e 2017. A projeção demográfica do IBGE prevê que, 
até 2030, a população brasileira chegará a 228 milhões, com 
um crescimento de 19 milhões de pessoas dentro de 12 anos.

O país ocupa a sétima posição na classificação de países com 
o maior número de jovens (51 milhões). Hoje, o Brasil tem uma 
situação de “bônus demográfico”7.

Fonte: 6https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
                    7Communiqué des Nations Unies au Brésil: https://nacoesunidas.org/unfpa-populacao-mundial-de-18-bilhao-de-jovens-e-a-chave-para-o-desenvolvimento-global/
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Brasil

Do ponto de vista econômico, um período de bônus demográfico significa que o país dispõe de uma força de trabalho maior 
para produzir e contribuir para as receitas fiscais, beneficiando-se assim do crescimento. Essa dinâmica ocorre em 59 países, 
essencialmente nos países em desenvolvimento.

Mapa político do Brasil: divisão por estados

Região Norte Região Nordeste Região Centro-Oeste Região Sudeste Região Sul

OCEANO 
PACÍFICO 

OCEANO
ATLÂNTICO 
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1.2 Um player importante e influente nos níveis regional e internacional  

O Brasil tem um papel importante na busca de soluções para grandes problemas internacionais enfrentados pela humanidade.  
A participação em organizações internacionais é uma das frentes da política externa brasileira.

Mercosul 

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi fundado em 1991 pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai para reforçar 
o comércio e a integração regional. Com 27 anos de existência, o Mercosul já foi considerado a iniciativa mais completa da 
América Latina.
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*A Venezuela foi integrada recentemente (2012) mas teve todos os seus direitos e obrigações suspensos desde dezembro de 2016 por 
desrespeitar seu protocolo de acesso e, desde agosto de 2017, por violar a cláusula democrática do bloco.

**A Bolívia está no processo de adesão.

Mercosul
O Mercosul em números

Bolívia**
População - 11,1 milhões
Superfície - 1,1 milhão de km²
PIB - 37 bilhões de USD

Brasil
População - 209,2 milhões
Superfície - 8,5 milhões de km²
PIB – 2.055 bilhões de USD

Paraguai
População - 6,9 milhões
Superfície - 0,4 milhão de km²
PIB – 39 bilhões de USD

Argentina
População - 44,5 milhões
Superfície - 2,8 milhões de km²
PIB – 638 bilhões de USD

Total
População - 306,5 milhões
Superfície - 13,87 milhões de km²
PIB – 3.037 bilhões de USD

Venezuela*
População - 31,4 milhões
Superfície - 0,9 milhão de km²
PIB – 210 bilhões de USD

Uruguai
População - 3,4 milhões
Superfície - 0,17 milhão de km²
PIB – 58 bilhões de USD
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Fonte:  World Economic Outlook Database 2018

onde o Brasil representa   

52% do PIB sul-americano

PIB total da América do Sul 

3.939 bilhões de USD

onde o Brasil representa   

48% do território da 
América do Sul (equivalente 
a duas vezes a superfície da 
Europa)

Superfície total da América do 
Sul 

17.840.000 km²

onde o Brasil representa   

48% da população 
sul-americana 

População total da América do 
Sul   

433 milhões
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Fonte:  World Economic Outlook Database 2018, Banco Mundial Fonte: OCDE, Ministério de Relações Exteriores do Brasil

O Mercosul e a União Europeia

O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai 
iniciaram negociações com a União Europeia 
(UE) para celebrar um acordo de livre comércio 
em 2000 que, após ficar praticamente 
paralisado entre 2004 e 2010, obteve um novo 
impulso em 2017.

Em um cenário internacional marcado pelo 
crescente protecionismo e um governo 
americano hostil ao livre comércio, a 
celebração de um acordo entre o Mercosul e 
a UE não apenas será uma mensagem a favor 
do multilateralismo, mas também oferecerá 
excelentes oportunidades a ambas as partes.

As negociações estão em sua fase final. Os 
pontos mais sensíveis destas negociações 
referem-se às tarifas sobre carne bovina, 
etanol, açúcar, o setor automobilístico e 
serviços marítimos.

O Mercosul e a UE formam juntos um 
importante bloco comercial

G20

O G20 é composto por 20 membros, sendo o Brasil um dos membros 
fundadores. O G20 é uma plataforma eficaz para líderes mundiais em 
discussões de questões financeiras internacionais.

O grupo representa 90% do PIB mundial, 80% do comércio mundial, 2/3 
da população mundial e 84% das emissões de gases que geram o efeito 
estufa.

O comércio internacional do G20 chegou ao nível máximo em sua 
história. No primeiro trimestre de 2018, as transações entre os países 
do grupo chegaram ao nível mais elevado de sua história, segundo o 
relatório da OCDE publicado em abril de 2018.

Número de consumidores 
potenciais somando Mercosul 

e UE: 806,5 milhões

Mercosul UE 

+

PIB do bloco: 38.779 
bilhões de USD, o que 
corresponde a 46% du 
PIB mundial.

46%
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OCDE

Em maio de 2018, o Brasil apresentou oficialmente solicitação de participação da OCDE e se prepara desde então para o processo 
de adesão.

Nesse contexto, o Brasil intensificou a efetivação de medidas de adequação determinadas pela organização. Em setembro de 
2017, o governo adotou 31 novos instrumentos jurídicos da OCDE e está realizando a análise final de mais 30 deles. Este conjunto 
de 61 instrumentos cobre diversas áreas:

Consumo de energia Circulação segura de 
detritos perigosos

Educação

Proteção do consumidor Simplificação das  
práticas fiscais

Boas práticas ambientais
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O termo BRIC foi criado em 2001, quando o ex-chefe do Goldman Sachs, Jim O’Neill, utilizou o acrônimo em seu estudo8 para 
designar os países emergentes (Brasil, Rússia, Índia e China) que mais cresceriam no futuro.

Os países do BRIC tiveram sua primeira reunião formal em 18 de maio de 2008, afirmando-se como uma nova entidade político-
diplomática.

Em 2011, a África do Sul foi integrada ao grupo e o acrônimo foi atualizado, tornando-se BRICS.

A crise mundial de 2008 afetou vários países, criando obstáculos ao crescimento econômico. O Brasil e a Rússia passaram por 
intensas crises internas.

BRICS 

Fonte: 8Building Better Global Economic BRICS
                    9World Economic Outlook Database 2018: dados estimados

foto: Reuters/Kenzaburo Fukuhara

O presidente do Brasil, Michel Temer, o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; o presidente da China, Xi Jinping; da Rússia, Vladimir Putin e da 
África do Sul, Jacob Zuma, durante a cúpula do BRICS 

Juntos, estes países cobrem 
do território 
mundial, com uma 25% população de 3,2 bilhões 

da população 
mundial.53% 

O grupo possui
um dos maiores mercados 
emergentes e cresce de maneira 
notável. 

O PIB dos BRICS 
em 2018 chegará a

quase o quarte da economia mundial.20.000 bilhões9, 
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Apesar disso, as perspectivas do Banco Mundial indicam um crescimento acelerado e superior à média mundial:

Figura1: Evolução das taxas de crescimento econômico dos BRICS em relação à da economia mundial (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BRICS 4 4,4 5,3 5,4 5,4 5,4

Economia mundial 3,4 3,2 3,7 3,8 3,8 3,7
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Os BRICS estão em processo de institucionalização para explorar plenamente o potencial econômico de seus membros.  
Em 2015, o grupo decidiu criar seu próprio banco de investimento. O NDB (New Development Bank) foi criado para sustentar 
os esforços de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias em desenvolvimento.

O gráfico abaixo mostra o crescimento dos países emergentes e em desenvolvimento em relação ao dos países desenvolvidos:

Fonte: Banco mundial  

*2018, 2019: dados estimados

Figura 2: Perspectivas do crescimento da economia mundial  
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Em dez anos, o grupo BRICS terá um peso econômico ainda maior do que o de 
hoje, sobretudo devido ao forte crescimento na Índia e na China, que logo será a 
maior economia do mundo […]. Não é possível resolver desafios mundiais - como a 
mudança climática, a instabilidade financeira mundial ou conflitos mundiais - sem a 
participação ativa dos membros do BRICS.

 — Oliver Stuenkel
Professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas  

e doutor em ciência política e autor de “BRICS e o futuro da ordem global”10

“

“
As projeções de longo prazo apresentadas pela OCDE indicam que, em 2025, entre as dez maiores potências econômicas do 
mundo, quatro serão países do BRICS:

Projeções do PIB em 2025 (OCDE) (USD):

Fonte: 10Entrevista ao Grupo Editorial Record (outubro 2014).

1 ° China
22.000 bilhões

2 ° Estados Unidos 
20.000 bilhões

3 ° Índia
8.400 bilhões

5 ° Rússia
3.500 bilhões

6 ° Alemanha 
3.300 bilhões

4 ° Japão 
4.600 bilhões

7 ° Reino Unido
2.900 bilhões

8 ° Brasil 
2.800 bilhões

9 ° França
2.600 bilhões

10 ° Coreia 
2.300 bilhões
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2. Um ambiente favorável aos investimentos 

2.1 A retomada do crescimento

Durante as últimas décadas, o Brasil passou por um forte crescimento e apresentou progressos sociais consideráveis, o que 
permitiu que o país se afirmasse como uma das principais economias do mundo. A dívida externa e a inflação diminuíram 
consideravelmente, o desemprego foi controlado, milhares de famílias saíram da pobreza e o acesso ao crédito e ao consumo 
aumentou. O Brasil chegou ao pico da atratividade para a economia internacional antes de passar por uma crise súbita.

Os principais motivos desta crise, que congelaram a economia principalmente em 2015 e 2016, foram o aumento das 
despesas públicas, a ausência de políticas orçamentárias e monetárias, a queda do preço dos metais e a escalada da 
corrupção.

Apesar da profunda recessão, a economia se recuperou para além das previsões de crescimento fixadas a 0,3% pelo FMI no 
início de 2017. Contrariando todas as expectativas, o Brasil encerrou o ano de 2017 com o crescimento do PIB a 1,0%. A safra 
recorde foi o principal fator para o crescimento econômico brasileiro em 2017. Favorecido pelo clima, o PIB agrícola progrediu 
13%, refletindo o desempenho da agricultura, especialmente dos cultivos do milho e da soja. Trata-se do melhor resultado 
desde 1996 (240,6 milhões de toneladas)11.

Fonte: 11https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/19474-ibge-preve-safra-de-graos-6-8-menor-em-2018.html
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Figura 3: Evolução da inflação no Brasil de 1998 até hoje

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Outros fatores também contribuíram para a recuperação da economia, com alguns deles ainda apresentando impacto no contexto 
atual.

Uma queda histórica da inflação

A inflação brasileira encerrou o ano de 2017 a 2,95%, o nível mais baixo desde 1998. A baixa nos preços de alimentos induzida 
pela safra excepcional de 2017 foi o principal fator de influência sobre a inflação.
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A queda da taxa de juros

A taxa de juros também chegou ao nível mais baixo da história12. 

Em outubro de 2016, o Banco central do Brasil iniciou uma sequência de doze diminuições da taxa de juros diretora até maio 
de 2017. Neste período, a taxa de juros passou de 14,25% ao ano para 6,5%.

Fonte: 12https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp

Fonte: Banco central do Brasil
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Figura 4: Evolução da taxa de juros no Brasil entre 2012 e 2018
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Previsões otimistas

As previsões para 2018 e 2019 são de inflação controlada, 
crescimento elevado e taxa de juros em um dígito - um 
contexto que cria um ambiente propício para o investimento 
e o emprego.

Segundo projeções do FMI publicadas em abril de 2018,  
o PIB deve crescer a 2,26% em 2018 e a 2,54% em 2019.

2.2 Medidas para estimular a economia e aumentar a 
transparência das instituições

O Brasil também busca melhorar sua competitividade e sua 
produtividade adotando medidas que visam melhorar suas 
condições comerciais.

Plano Nacional de Exportação

O governo federal brasileiro lançou o plano nacional de 
exportação visando reforçar as relações comerciais do país.

O plano é composto por cinco pilares de ações:

 — Validar novos acordos de livre comércio;

 — Desburocratizar processos aduaneiros;

 — Promover o comércio;

 — Melhorar regimes fiscais especiais aplicáveis às 
indústrias;

 — Reforçar os instrumentos financeiros ligados à 
exportação, seguros e garantias.

O regime especial aduaneiro pode assumir diversas 
formas. Ele não só permite a isenção de impostos sobre 
as importações de bens estrangeiros destinados a entrar 
na cadeia de produção industrial, mas também reduz a 
incidência de impostos e os custos dos produtos finais. 
Isso contribuirá para a obtenção de uma melhor base 
concorrencial para exportações, o que criará instâncias 
favoráveis à balança comercial e fiscal.
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Operação Lava Jato da polícia federal

Durante os últimos quatro anos, o Brasil passou por um dos 
maiores escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, 
implicando políticos, agentes públicos, grandes empresários e 
o alto escalão da Petrobrás.

Iniciada pela polícia federal em 2014, a operação ”Lava Jato“ 
rendeu 953 mandados de busca e apreensão, com dois deles 
levando a 123 condenações pelo crime de corrupção.

Segundo os procuradores, no total, 11 bilhões de reais foram 
devolvidos aos cofres públicos. As investigações foram 
facilitadas por uma nova lei anticorrupção e pelo instrumento 
das “Delações Premiadas“13. 

O relatório econômico da OCDE sobre o Brasil publicado em 
fevereiro de 2018 aborda o contexto atual da “Lava jato” como 
uma oportunidade de mudanças que terão um impacto positivo 
sobre a economia:

Reformas em curso

Reformas importantes foram aprovadas recentemente e outras 
estão em processo de discussão14. 

 — A Instituição Fiscal Independente (IFI) foi criada e começou 
a produzir relatórios mensais de alta qualidade;

 — A concorrência no setor de petróleo e gás foi reforçada;

 — As regras nacionais foram aliviadas e a petrolífera pública 
brasileira Petrobrás não precisa mais participar de todos os 
projetos de perfuração offshore;

 — A reforma trabalhista eliminou obstáculos a um 
crescimento mais forte do emprego;

 — A reforma fornece uma base jurídica para práticas 
contemporâneas e reduz incertezas jurídicas;

 — O Brasil solicitou a adesão ao Código de Liberação para 
movimentos de capitais da OCDE;

 — Um conjunto vasto de privatizações de empresas públicas 
foi anunciado;

 — Planos de reforma fiscal estão em discussão.

Isso permite que o Brasil se afaste do passado e continue a reforçar sua 
estrutura institucional, o que poderá reduzir vulnerabilidades futuras e reforçar as 
perspectivas de crescimento no longo prazo. 

 — OCDE 2018

“

“

Fonte: 13Mecanismo de delação utilizado para obter provas durante uma investigação em troca de redução da pena (que pode incluir até mesmo sua isenção) ou de uma mudança no regime carcerário.
            14Relatórios econômicos da OCDE - Brasil 2018 (www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-brazil.html)
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2.3 O influxo dos investimentos estrangeiros no Brasil

Com a retomada da economia e o aumento na confiança, o país recebe cada vez mais investimentos estrangeiros. Em 2017, o 
Brasil registrou um aumento de 7% no influxo de investimentos diretos estrangeiros (IDE) em relação ao ano anterior15.

Fonte: Banco central do Brasil 

*Dados estimados de 2018 e 2019

Fonte: 15http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
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Figura 5: Investimentos diretos estrangeiros no Brasil
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Investidores buscam oportunidades, especialmente no Brasil. Das 10 maiores aquisições realizadas na América Latina em 2016 por 
empresas estrangeiras, nove ocorreram no Brasil e sete envolvem um comprador chinês16.  

O Brasil ficou no Top 10 em termos de IDE em 2017, ocupando a 4a posição, ficando à frente de Singapura, dos Países Baixos e da 
França.

TOP 10 dos países receptores de investimento direto estrangeiro em 2016 e 2017

Bilhões de USD

País 2016 2017

1 Estados Unidos 457 275

2 China 134 136

3 Hong Kong, China 117 104

4 Brasil 58 63

5 Singapura 77 62

6 Países Baixos 86 58

7 França 35 50

8 Austrália 48 46

9 Suíça 48 41

10 Índia 44 40

Fonte: 16https://news.un.org/pt/story/2018/01/1607391

Fonte: UNCTAD/ Relatório 2018 - Investment trends monitor
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Os investidores estão confiantes quanto ao potencial do mercado brasileiro

Segundo levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) de janeiro de 2018, o índice de confiança dos empresários 
estava no nível mais alto desde abril de 2011.

*Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

Fonte : Confederação Nacional da Indústria do Brasil
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Gigantes mundiais de diversos setores preveem investimentos de bilhões no Brasil em 2018 e 2019.

Quatro grandes empresas automobilísticas (General Motors, Volkswagen, Mercedes e Toyota) anunciaram um plano de 
investimento de curto prazo de 24 bilhões de reais. Isso confirma a retomada do crescimento no setor, que havia caído nos 
últimos anos.

O CEO da Heineken Brasil reafirmou a confiança e o compromisso de investir no Brasil17.

Outras grandes multinacionais também anunciaram sua intenção de investir no Brasil, incluindo Walmart, EDN, Arcos Dorados, 
Shell, ExxonMobil e Total.

Embora estejamos em um cenário desafiador, acreditamos no potencial do 
mercado e estamos aqui para ficar e crescer. Nesses oito anos, o mercado 
brasileiro respondeu muito bem aos nossos avanços e produtos.

 — Didier Debrosse (CEO, Heineken Brasil) 

“

“

Fonte: 17http://www.valor.com.br/empresas/5555711/mesmo-com-crise-no-brasil-ceo-da-heineken-no-pais-tem-visao-otimista
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3. Particularidades do sistema local brasileiro

Nos últimos anos, o Brasil consolidou sua posição de 
player mundial forte e atrativo, com um grau elevado 
de diversificação econômica, atualmente considerado 
a sétima maior economia do mundo. O país é uma 
democracia vigorosa, com eleições multipartidárias livres 
e instituições fortes.

Posição geográfica estratégica 

O país ocupa uma posição privilegiada na porção central 
e oriental da América do Sul, fazendo fronteira com 
quase todos os outros países sul-americanos (10 de 
12), o que permite às empresas um acesso fácil aos 
mercados da América Latina e da África.

Progressos sociais frente à desigualdade

O desenvolvimento econômico dos últimos anos gerou 
um mercado consumidor de massa ainda maior, uma 
equidade social notável, um ambiente de estabilidade 
institucional e melhor coesão social. Quase 40 milhões 
de brasileiros, o que beira 20% da população, viram suas 
condições de vida melhorarem consideravelmente. 

Novo ciclo de crescimento sustentável 

A economia brasileira está passando por um vasto 
processo de ajuste que visa criar condições para um 
novo ciclo de crescimento sustentável, buscando 
garantir as conquistas sociais dos últimos anos e reduzir 
marcadamente a pobreza e as desigualdades.

Recursos naturais abundantes

Poucos países têm ecossistemas tão ricos, diversificados 
e importantes para o bem-estar da população quanto os 
do Brasil. O país tem um terço das florestas tropicais e 
vinte por cento da água doce do planeta, contando com 
o maior índice de biodiversidade do planeta. Grande 
parte da economia brasileira depende do uso de recursos 
naturais. Além disso, as florestas brasileiras são enormes 
reservatórios de carbono e um importante recurso para 
manter o equilíbrio climático mundial.
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Em resumo: 9 bons motivos para investir no Brasil hoje

9 bons motivos... ...para investir no Brasil

O major mercado de 
consumidores da América 
do Sul

 — 209 milhões de consumidores (9° maior mercado consumidor do 
mundo18 e 48% da população sul-americana);

 — Sua superfície representa 48% do território da América do Sul, que 
representa aproximadamente o dobro do tamanho da União Europeia.

Uma demografia em franco 
crescimento

 — 5o país mais populoso depois da China e da Índia;
 — 7o lugar na classificação de países com o maior número de jovens 

(51 milhões);
 — “Bônus demográfico” - fase extremamente favorável no que se 

refere à contribuição da variável demográfica ao crescimento 
econômico.

Um player global de peso e 
influente 

 — Membro do super bloco BRICS - cinco países representando juntos 
25% do território mundial, 53% da população mundial e 25% da 
economia mundial;

 — Papel cada vez mais importante no cenário internacional;
 — Membro de importantes organizações internacionais (MERCOSUL, 

G20, FMI);
 — Parceiro-chave da OCDE e candidato a adesão em 2017.

As condições para o 
crescimento são favoráveis

 — PIB - 2 bilhões de USD (76% do PIB sul-americano);
 — Retomada do crescimento crescimento do PIB de 1,0% em 2017;
 — Projeções de crescimento do PIB de 2,26% para 2018 e 2,53% 

para 2019;
 — Inflação em a 2,95% em 2017, nível mais baixo desde 1998;
 — Taxa de juros mais baixa na história. A taxa passou de 14,25% 

(2016) a 6,75% (2018).

Vontade de aumentar 
a transparência e a 
governança

 — Crescimento da transparência das instituições através de novas 
medidas políticas institucionais;

 — Grande operação policial contra a corrupção (Lava Jato);
 — Vasto programa de reformas em diversos setores, criando diversas 

oportunidades.

Ambiente propício ao 
investimento 

 — 4o lugar na classificação de países que mais recebem investimentos 
diretos estrangeiros (mais da metade dos IDE da América do Sul);

 — Ambiente controlado para investidores.

Progresso nas condições 
sociais

 — Classe média em pleno crescimento;
 — Poder de compra crescente;
 — Melhoria nas condições de vida para quase 20% da população.

Posição geográfica 
estratégica

 — O Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul;
 — Porta de entrada para o mercado sul-americano.

Viveiro de recursos naturais 
únicos no mundo

 — Líder mundial na produção e exportação de produtos agrícolas e 
minerais;

 — Ecossistema e biodiversidade únicos (1o no mundo em termos de 
biodiversidade);

 — Maiores reservas disponíveis de água doce e 1/3 das florestas 
tropicais, grande fonte de riqueza para o futuro.

Fonte: 18http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Brazil
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4. Luxemburgo no Brasil: depoimentos de empresas e entrevistas

”A Cebi Brasil irá comemorar 20 anos de atividade no próximo ano.“

“A Cebi possui 11 unidades de produção ao redor do mundo. Mais 
de 3.000 funcionários são responsáveis pelo desenvolvimento 
e produção de componentes eletromecânicos para a indústria 
automobilística e de eletrodomésticos. A Cebi é a líder mundial 
atual para acionadores de escotilhas de gás e sistemas de 
lavagem.

Após sua expansão europeia, a Cebi decidiu implantar-se no 
continente americano. Em 1999, o Grupo escolheu o Brasil, 
especificamente o município paulista de Indaiatuba, para fundar 
sua sexta unidade de produção. A região de Indaiatuba é um local 
relevante por ser cercado de regiões que reúnem unidades das 
maiores empresas automobilísticas, como a General Motors, o 
grupo Volkswagen, a Fiat e a Renault-Nissan, com os quais a Cebi 
trabalha desde o início de suas atividades no Brasil. Além disso, 
a mão-de-obra brasileira é motivada e bastante qualificada em 
diversos setores, o que constitui um recurso que não deve ser 
ignorado.

Ao longo dos anos, as atividades da Cebi Brasil se desenvolveram 
fortemente. De fato, a Cebi Brasil tem seu próprio centro de 
pesquisa e desenvolvimento e seus próprios laboratórios para 
componentes eletromecânicos destinados ao mercado brasileiro. 
Investimentos foram feitos em várias ocasiões para permitir que 
essa empresa se desenvolvesse e se tornasse um líder em sua 
área. A empresa também recebeu prêmios de excelência de 
diversas fabricantes do setor automobilístico. Entre os principais 
produtos da Cebi Brasil, pode-se destacar os sistemas de 
lavagem, os tanques de combustível flexíveis, os tanques de fluido 
de freio, ou ainda outros acionadores.

A Cebi Brasil irá comemorar 20 anos de atividade no próximo ano. 
O governo brasileiro está fazendo de tudo para promover seu país 
de maneira vantajosa, buscando facilitar a administração e lançar 
novas reformas trabalhistas e fiscais, sendo estes os maiores 
desafios do país no momento.“

René Elvinger
Presidente e CEO, Cebi International
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Jurandir Moreira Pitsch 
Vice President Sales, Latin America & 
Caribbean, SES Video

“A SES está presente no mercado brasileiro desde 1999. 
Inicialmente, havia um único satélite que operava no mercado 
de radiodifusão. Posteriormente, a empresa somou novas 
capacidades, utilizando posições orbitais estrangeiras autorizadas a 
operar no Brasil pela Anatel.

Ao longo dos anos, cada vez mais satélites foram adicionados 
e a operação brasileira foi ainda mais desenvolvida. Em 2014, a 
empresa tomou a decisão estratégica de estender sua presença no 
Brasil adquirindo a posição orbital de 48 graus a Oeste do Brasil, na 
qual o satélite SES-14 foi lançado em 2018 e entrará em serviço no 
terceiro trimestre deste ano. Este será o maior satélite SES na 
América Latina.

Em 2018, a empresa também investiu na construção de um 
teleporto na cidade de Hortolândia-São Paulo. O satélite SES-14 
será controlado a partir desta instalação, na qual serviços de dados 
e vídeo serão oferecidos.

O escritório da SES Brasil coordena os esforços de venda para 
toda a América Latina no setor de vídeo junto à SES. Além deste 
escritório, temos presença na cidade do Rio de Janeiro, na qual se 
concentra nosso pessoal especializado na área de redes.

O Brasil é o cliente mais importante de DTH (Direct Satellite 
Television) da SES na América Latina. Mais de 1,5 milhão de 
clientes operam em sua plataforma, uma das mais comercialmente 
prósperas no Brasil. O Brasil representa cerca de 60% do volume 
de negócios da empresa na América Latina, com uma forte 
presença no mercado de vídeo.

O Brasil também se tornou uma das prioridades nas regiões 
emergentes na nossa frota de satélites MEO, apoiando 
importantes prestadores de serviços de telefonia celular nas 
regiões isoladas da Amazônia brasileira. A SES tornou-se parte da 
infraestrutura de telecomunicações no Brasil, com seis satélites 
em órbita geoestacionária e com permissão para a nossa frota OPE 
(O3b). Todas as operadoras brasileiras usam os satélites SES para 
suas diversas aplicações e geradores de conteúdo de áudio.“
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satélites MEO, apoiando importantes prestadores de serviços de telefonia celular nas regiões 
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Georges Rassel  
Diretor Geral, Paul Wurth

“O grupo Paul Wurth é um dos líderes mundiais na área de 
tecnologias de produção de ferro fundido.

Estabelecida em Luxemburgo desde sua criação em 1870, 
a empresa se transformou ao longo de sua história em uma 
sociedade de engenharia com vocação internacional que, após 
uma política de expansão, tornou-se uma construtora de conjuntos 
inteiros.

Criada em 1977, a filial brasileira Paul Wurth do Brasil em Belo 
Horizonte (MG), que emprega quase 150 pessoas em uma 
oficina, é um player reconhecido entre os grupos siderúrgicos 
locais, tendo participado da construção de mais de dezesseis  
altos-fornos no Brasil. Através da entidade Paul Wurth do Brasil 
Montagens e Manutenção Industrial Ltda, a Paul Wurth efetua 
regularmente importantes intervenções de manutenção e reparos 
em locais de clientes das áreas siderúrgica e petroquímica.

Mercado Brasileiro - Perspectivas

Nos últimos anos, a Paul Wurth consolidou sua posição enquanto 
prestadora de serviços no Brasil. É especialmente através de 
sua entidade Paul Wurth do Brasil Montagens e Manutenção 
Industrial Ltda que o grupo efetua missões de manutenção e 
reparos de grande envergadura para grandes grupos siderúrgicos 
brasileiros. Essa atividade de serviço é ainda mais importante 
dado que os investimentos locais em novos projetos são poucos, 
e o Brasil, enquanto segundo exportador de aço para os Estados 
Unidos, deve ser especialmente afetado pelos impostos sobre 
importações de aço e alumínio anunciados por Washington. Com 
essa experiência, a Paul Wurth oferece estes mesmos serviços 
hoje também à indústria petroquímica local. Tendo conseguido se 
qualificar como provedor de referência para grandes grupos, esse 
mercado ainda deve ter um grande potencial para o futuro.

Levando em conta as vastas fazendas locais, a Paul Wurth 
está no processo de promover suas soluções sob medida 
na área de design e construção de pequenas unidades 
descentralizadas de produção de energia a partir de biomassa.

Finalmente, o Brasil também poderá dar novos impulsos em 
relação ao desenvolvimento de processos siderúrgicos alternativos 
com emissões reduzidas. De fato, alguns altos-fornos são 
abastecidos com carvão vegetal como combustível e agente 
redutor, em vez do carvão fóssil (coque). Estudos sobre os 
fatores ecológicos e econômicos relativos ao assunto estão em 
andamento.“

“Levando em conta as vastas fazendas locais, a Paul Wurth está no processo de promover suas 
soluções sob medida na área de design e construção de pequenas unidades descentralizadas de 
produção de energia a partir de biomassa.“
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Capítulo 3 - ANÁLISE 
DA SITUAÇÃO 
ECONÔMICA E 
DOS SETORES EM 
EXPANSÃO

Luxemburgo possui vários recursos para atrair investidores. O país 
dispõe de uma das economias mais abertas no mundo, na qual 
há poucos controles cambiais e os capitais estrangeiros circulam 
livremente, permitindo que o país disponha de um ambiente 
profissional inquestionável.

A economia brasileira e seus indicadores de crescimento emitem 
sinais muito promissores desde a recessão de 2015-2016. Com 
uma taxa de crescimento novamente positiva e taxas provisórias 
semelhantes para os dois próximos anos, tudo leva a crer que o 
Brasil está entrando em uma fase de crescimento contínuo que 
deve atrair a atenção dos investidores.
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1. Os principais indicadores macro-econômicos  

A tabela a seguir compara os principais indicadores macro-econômicos de Luxemburgo e do Brasil:

Luxemburgo Brasil 

Superfície 2.586 km2
8.515.800 km2 
Correspondendo aproximadamente a duas 
vezes o tamanho da União Europeia.

Demografia
602.005 habitantes (2018), com 47,9% 
estrangeiros e 16% portugueses.

209 milhões (2018) (5o país mais populoso 
do mundo)
Equivalente à população somada de 
Luxemburgo, da Alemanha, da França, da 
Bélgica e da Espanha. 

Crescimento 
demográfico 1,92%/ano (2017) 0,77%/ano (2017) 

Taxa de inflação anual 
em% 1,7% (2017) 2,95% (2017) 

PIB 49,4 bilhões de EUR (2017) 2,055 trilhões de USD (2017) 

PIB por habitante 82.084 EUR (2017) 9.832 USD (2017)

Taxa de crescimento 
do PIB

+ 2,3% (2017)
+ 3,9% (2018)
+ 4% (2019)

+ 1,0% (2017) 
+ 2,3% (2018)
+ 2,5% (2019)

Total de importações 18,98 bilhões de EUR (2017) 150,74 bilhões de USD (2017)

Total de exportações 12,66 bilhões de EUR (2017) 217,74 bilhões de USD (2017) 

Balança comercial - 6,3 bilhões de EUR (2017) + 67 bilhões de USD (2017)

Taxa de desemprego
5,8% (2017)
5,6% (2018)
5,4% (2019)

12,7% (2017)
11,6% (2018)
10,5% (2019)

Índice de percepção 
da corrupção 

82 (2017) em uma escala de 0 (fortemente 
corrompido) a 100 (irrepreensível)

37 (2017) em uma escala de 0 (fortemente 
corrompido) a 100 (irrepreensível) 

Taxa de endividamen-
to (2017)

23% do PIB
23.850 USD por habitante

78% do PIB
6.826 USD por habitante

Classificação de per-
spectivas (2018)

Moody’s

S&P

Fitch 

Aaa (estável)
AAA (estável)
AAA (estável)

Ba2 (estável)
BB- (estável)
BB- (estável)

Fonte: CIA World Factbook; IBGE; FMI; Statec; Transparency International; OCDE
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2. Análises SWOT e PEST

Luxemburgo está na 63a posição, enquanto o Brasil está na 125a posição de 190 na classificação Doing business 2018 do Banco 
mundial quanto à facilidade de fazer negócios.

Antes de entrar nos mercados, convém ter uma visão geral das forças, fraquezas, oportunidades e riscos próprios de cada país.

Luxemburgo Brasil

Forças

 — Mão-de-obra qualificada e poliglota com 
grande poder de compra;

 — Infraestrutura de qualidade, conectando 
o país às principais cidades e capitais 
estrangeiras (autoridades, avião e trem) e 
regulações favoráveis às empresas;

 — Centro financeiro internacional relevante;
 — Polo financeiro complexo, com um sistema 

bancário sólido e a segunda maior indústria 
de fundos de investimento no mundo;

 — Ambiente favorável às empresas, com 
uma infraestrutura moderna e autoridades 
receptivas;

 — Sólida reputação nacional quanto à 
regulação financeira sofisticada;

 — Uma das dívidas públicas mais baixas e 
superavit orçamentário entre os mais altos 
da União Europeia.

 — Um dos maiores mercados consumidores 
do mundo;

 — Economia diversificada, com um setor 
industrial competitivo;

 — Economia robusta e resiliente em face do 
risco financeiro sistêmico internacional;

 — Destino atrativo de investimentos diretos 
estrangeiros;

 — Crescimento da classe média - milhões de 
brasileiros viram aumentar seu poder de 
compra e sua qualidade de vida;

 — Demografia em pleno florescimento 
(bônus demográfico);

 — Papel importante na escala internacional e 
regional;

 — Porta de entrada para o mercado sul-
americano;

 — Mão-de-obra responsável, jovem e 
dinâmica;

 — Potência agrícola: motor da economia;
 — Abundância de recursos naturais.

Fraquezas

 — Economia fortemente dependente do setor 
financeiro;

 — Economia vulnerável da Zona do Euro;
 — Mercado de trabalho que depende 

fortemente de trabalhadores “fronteiriços”, 
resultante de uma população ativa 
doméstica pouco numerosa e em 
envelhecimento.

 — Economia dependente do fluxo de 
matérias primas (65% das exportações);

 — Infraestrutura muito díspar;
 — Custos de produção elevados;
 — Alíquota de imposto elevada e burocrática;
 — Tensões políticas e sociais;
 — Impacto da corrupção sobre a confiança 

dos investidores estrangeiros;
 — Desigualdade social;
 — Repartição econômica territorial desigual 

(80% da economia concentrada na costa);
 — Taxa de criminalidade elevada.
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Luxemburgo (continuação) Brasil (continuação)

Oportunida- 
des

 — Presença de um centro financeiro atrativo e 
de instituições europeias;

 — Mão-de-obra qualificada;
 — Perspectivas de crescimento otimistas;
 — Posição geográfica na Europa.

 — Desenvolvimento de programas de 
investimento em infraestrutura;

 — Desenvolvimento de privatizações e 
modelo de concessões em diversos 
setores;

 — Possibilidade de financiamento via Green 
Bonds;

 — Novas medidas políticas anticorrupção 
aumentando a transparência;

 — O investidor estrangeiro tem acesso 
aos mesmos programas de incentivo do 
investidor local (acordo de empréstimos 
subsidiados, isenções ou reduções fiscais);

 — Crescimento da confiança das empresas;
 — Vasto programa de reformas em diversos 

ramos da economia, criando novas 
oportunidades;

 — Baixa histórica da inflação, levando à queda 
da taxa de juros e consequentemente 
aumentando o investimento e o consumo.

Ameaças

 — Concorrência de países do leste com a 
expansão da União Europeia (concorrência 
do custo da mão-de-obra);

 — Risco de crise imobiliária com efeitos de 
propagação.

 — Volatilidade do mercado financeiro devido 
às eleições;

 — Risco de déficits públicos com impacto 
negativo sobre a educação, a saúde e a 
segurança;

 — Variação da taxa de juros em favor dos 
Estados Unidos e da Europa, diminuindo a 
apelo do Brasil junto a investidores;

 — Várias barreiras administrativas para 
empresas.
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Luxemburgo Brasil

Política

 — O sistema político do Grão-Ducado de 
Luxemburgo é uma democracia parlamentar 
e se apresenta na forma de uma monarquia 
constitucional;

 — Desde outubro de 2013, Luxemburgo 
é administrado pela coalizão política 
tripartidária dos liberais, socialistas e 
verdes, sob a direção do liberal Xavier 
Bettel.

 — Em comparação com os outros países da 
América Latina, as instituições brasileiras 
são sólidas;

 — O Brasil é uma república federativa 
presidencial, formada pela União, pelos 
Estados, o distrito federal e os municípios, 
na qual o exercício do poder é atribuído 
a organismos distintos e independentes, 
submetidos a um sistema de controle para 
garantir o respeito às leis e à Constituição;

 — Após vários anos de estabilidade e de 
crescimento, um escândalo político 
levou ao impeachment da presidente 
Dilma Rousseff em maio de 2016. Seu 
vice-presidente, Michel Temer, assumiu 
interinamente até 2018;

 — Como na Europa, o Brasil também 
passou por tempos marcados por 
protestos populares, pela emergência 
de movimentos antissistêmicos e pelo 
retorno do populismo;

 — A corrupção no Brasil também é um 
motor dos protestos e da indignação, 
alimentando e reforçando argumentos e 
discursos populistas;

 — Este cenário cria um clima de incerteza 
quanto aos resultados das eleições de 
outubro de 2018.

Economia

 — Em 2017, a atividade econômica 
permaneceu forte e o PIB aumentou 
em 2,3%. A demanda doméstica, as 
exportações líquidas de serviços e o setor 
financeiro são os principais fatores de 
impulso do crescimento;

 — As projeções são otimistas e preveem uma 
alta de 3,9% em 2018 e 4% em 2019, o que 
está bastante acima da média europeia;

 — No que concerne a criação de empregos e a 
educação, no contexto da estratégia Europe 
2020, Luxemburgo obtém bons resultados.

 — O Brasil atravessou uma recessão 
profunda, durante a qual o PIB recuou em 
-3,6% em 2016, devido especialmente à 
queda dos custos de commodities e do 
consumo;

 — Hoje, o cenário econômico anuncia uma 
retomada do crescimento. Segundo o FMI, 
o crescimento projetado do Brasil para 
2018 e 2019 é de respectivamente 2,26% 
e 2,54%;

 — Com uma inflação controlada, crescimento 
elevado e a taxa de juros mais baixa na 
história, o Brasil cria um ambiente de 
incentivo ideal para o investimento e o 
emprego.

A tabela a seguir propõe uma análise comparativa de Luxemburgo e do Brasil nas áreas política, econômica, social e tecnológica:
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Luxemburgo (continuação) Brasil (continuação)

Social

 — A população de Luxemburgo representa 
aproximadamente 0,1% da população da 
União Europeia;

 — O crescimento populacional é um dos 
mais fortes da União Europeia. Em 2017, o 
aumento foi de 19 pessoas para cada 1.000 
residentes;

 — Esse crescimento demonstra a qualidade 
de vida oferecida pelo país, superior à 
média da União Europeia. Os gastos sociais 
representam quase 22% do PIB;

 — A estrutura demográfica de Luxemburgo 
evoluiu consideravelmente nos 
últimos vinte anos. A população ativa 
residente, bem como os trabalhadores 
transfronteiriços, está envelhecendo.  
O custo das aposentadorias para as 
finanças públicas constituirá um potencial 
desafio no futuro;

 — O salário social mínimo de um adulto não 
qualificado é fixado a 1.998 euros (2018).

 — Desde o início do século XXI, o Brasil se 
esforça para melhorar a qualidade de vida 
de seus cidadãos;

 — O governo de Luiz Inácio Lula da Silva  
implantou diversos programas sociais, 
incluindo o Bolsa Família - o maior e mais 
ambicioso programa na história do país;
O Bolsa Família nasceu de uma tentativa 
de enfrentar o maior desafio da sociedade 
brasileira - a luta contra a fome e a miséria, 
promovendo a emancipação de famílias 
em situação de maior pobreza no país. 
A miséria no Brasil foi reduzida em 75% 
entre 2001 e 2014 segundo a Organização 
das Nações Unidas para a alimentação e a 
agricultura19;

 — O mercado de trabalho dinâmico, 
associado a um melhor acesso à educação 
e a vastos programas sociais permitiu 
que milhões de brasileiros obtivessem 
empregos melhores e um nível de vida 
mais elevado. Esse fenômeno estimulou o 
crescimento da classe média brasileira. No 
entanto, o Brasil ainda enfrenta problemas 
referentes à desigualdade e à segurança;

 — O país é marcado por uma grande 
diversidade étnica: 47,6% de brasileiros 
de ascendência europeia, 8% de afro-
brasileiros, 0,4% de ameríndios, 1% de 
brasileiros de origem asiática e 43% de 
mestiços;

 — O salário mínimo estabelecido pelo 
governo federal brasileiro equivale a 954 
reais, que correspondem a 215 euros 
(2018).

Fonte: 19http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BRA
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Luxemburgo (continuação) Brasil (continuação)

Tecnológica

 — Luxemburgo está na 24a posição de 63 
no ranking mundial de competitividade 
digital segundo o relatório World Digital 
Competitiveness Ranking Report 2018 e é o 
líder europeu em matéria de inovação. Trata-
se de um centro de excelência em defesa 
cibernética;

 — O crescimento de Luxemburgo se deve 
em grande medida ao desenvolvimento 
sustentável. Consequentemente, o país 
busca soluções para a redução da poluição 
e da produção de resíduos, parques eólicos 
e transporte público elétrico;

 — A pesquisa é fortemente subsidiada pelo 
governo;

 — Por um lado, o governo traz o suporte 
financeiro necessário para empresas 
inovadoras. Por outro lado, o governo 
contribui para a criação de sinergias levando 
os diferentes players a agir conjuntamente 
em projetos colaborativos.

 — O Brasil está na 57a posição de 63 no 
ranking mundial de competitividade 
digital segundo o relatório World Digital 
Competitiveness Ranking Report 201820.  
O país não dispõe de infraestrutura 
tecnológica e investimento suficientes. 
O potencial pleno do país ainda não foi 
concretizado;

 — No entanto, o Brasil está se preparando 
para o futuro. Os pontos em que o Brasil é 
mais avançado:

 – P&D (8o);
 – Investimentos em educação (10o);
 – Conexões sem fio (26o);
 – Exportação de produtos high-tech (26o);
 – Posse de smartphones (28o).

 — O país trabalha cada vez mais para 
melhorar seu desempenho tecnológico, 
desenvolvendo novos centros em várias 
partes do país;

 — O Brasil é um dos 10 maiores mercados 
tecnológicos do mundo. Em 2017, o setor 
de tecnologia progrediu em 4,5% para 
atingir 38 bilhões de USD. Com esse 
desempenho, o Brasil cravou sua posição 
no 9o lugar no ranking mundial;

 — O Brasil tem competências tecnológicas 
avançadas na extração de petróleo em 
águas profundas. O sistema de automação 
brasileiro é o mais avançado do mundo 
segundo o Banco mundial e o FMI. O 
país também dispõe de um sistema de 
telecomunicações e de televisão digital 
considerado um dos mais avançados do 
mundo.

Fonte: 20https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/

Fonte: Eurostat, FMI, Statec, World Digital Competitiveness Ranking Report 2018.
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3. Os setores especializados e em desenvolvimento 

3.1 Os principais setores em Luxemburgo

Produtos comercializados na plataforma central:

Soluções personalizadas da cadeia de logística

Eletrônica e high-tech Comércio digital

Indústria Alimentos perecíveisAutomóveis

Saúde e produtos 
farmacêuticos

Animais vivos Bens de alto valor

O país, estrategicamente posicionado no coração da Europa, oferece soluções de logística importantes e especializadas para 
responder às necessidades de diversos tipos de atividade. De fato, o país se distingue por sua estratégia de especialização 
multiproduto, oferecendo às empresas soluções adaptadas a certos produtos que exigem um cuidado ou um armazenamento específico.

Além disso, Luxemburgo oferece soluções de transporte sustentáveis com baixas emissões de carbono, serviços logísticos de 
valor agregado e medidas de desburocratização eficazes.

O país continua a desenvolver sua estratégia estendendo continuamente sua malha aérea, ferroviária e rodoviária, além 
de aumentar a capacidade dos entrepostos para oferecer o melhor serviço logístico e otimizar o tempo de transporte de 
mercadorias em uma economia globalizada.

Uma logística moderna e eficaz

54 Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo



Fonte: 21Ensemble de techniques utilisé aux fins d’analyse des marqueurs biologiques dans le génome et protéome.

Luxemburgo é especialista de longa data em termos de fabricação e transformação, não apenas de bens tradicionais mas 
também de produtos inovadores compostos por aço de alto desempenho, polímeros, plásticos, compostos de valor agregado, 
painéis de madeira, vidro reutilizado e papel.

Este setor, fortemente voltado ao âmbito internacional, representa 8,3% dos empregos nacionais e 4,6% do valor agregado nacional.

A expertise reside nas linhas de produção fortemente automatizadas, na robótica e na redução do consumo de energia e dos 
resíduos da produção.

Indústria: uma forte experiência

Graças à política de diversificação implantada pelo governo, Luxemburgo se desenvolveu notavelmente no setor de transporte 
marítimo.

Setor Marítimo

Já é bem conhecido que Luxemburgo é líder em serviços financeiros na Europa, ocupando a 12a posição no mundo neste 
sentido. Trata-se do segundo maior fundo de investimento a nível mundial.

Voltado para o futuro, este país é o local ideal para lançar produtos e serviços em um contexto transfronteiriço. Luxemburgo 
se impôs enquanto pioneiro na finança inovadora com o lançamento da primeira plataforma internacional de distribuição de 
fundos, realizando o IPO das primeiras Eurobond e Green Bond. Essa expertise na área bancária se estende também aos 
seguros e resseguros.

Finanças

Trata-se de um setor jovem que passou por um forte desenvolvimento nos últimos anos. Atualmente, o setor se especializa na 
telemedicina, na bioinformática e na medicina especializada. O governo afirma sua vontade de tornar Luxemburgo um centro 
de excelência no diagnóstico molecular21, pilar da medicina personalizada.

Biotecnologia: um centro de excelência em desenvolvimento
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O volume de negócios anual chega a 1,5 bilhão de euros para 40 empresas no setor. Elas exportam principalmente para países 
fronteiriços que estocam peças de reposição entregues no mesmo dia graças a uma plataforma logística de alto desempenho.

Automóveis

Segundo um estudo conduzido pela Comissão Europeia sobre transformação digital, Luxemburgo está na 6a posição na Europa 
e na 4a em termos de infraestrutura digital e de investimento. As infraestruturas são os centros de dados, a conectividade e a 
internet. Trata-se de um local ideal para startups, pequenas e grandes empresas.

Luxemburgo se posiciona como centro de excelência na segurança cibernética e na proteção de dados. Este setor é o novo 
vetor de desenvolvimento econômico do país.

Tecnologias da informação

O setor é o mais recente criado a partir de clusters. Ele faz parte de uma lógica de valorização da madeira enquanto material 
sustentável. Bosques e florestas cobrem cerca de 35% do país (quase 90.000 hectares). O número de empresas que exercem 
uma atividade ligada a este recurso chega a 1.500. Essas empresas operam principalmente no setor da construção.

A madeira tem um papel importante na política de crescimento verde adotada recentemente por Luxemburgo. Ela constitui 
uma fonte de atividades variadas com um grande potencial de desenvolvimento. De fato, trata-se de um recurso renovável que 
permite lutar contra a mudança climática em um contexto de desenvolvimento sustentável.

Madeira

Este setor se desenvolveu de maneira considerável, com um volume de negócios de 2 bilhões de euros desde a criação da 
pioneira SES em 1985. A SES é hoje uma líder mundial no setor de mídia e telecomunicações. Várias empresas dinâmicas do 
setor também estão consolidadas.

Espaço

O ambiente econômico está propício para empresas cientes do impacto de suas atividades sobre o meio-ambiente. Assim, as 
empresas instaladas desenvolvem suas atividades nas áreas de construção ecológica, energias renováveis, gestão de resíduos 
e mobilidade do abastecimento de água.

Cleantech
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3.2 Os principais setores no Brasil

Os setores apresentados a seguir são os motores da economia brasileira.

Agroindústria 

Com uma agricultura moderna, eficaz e competitiva, o Brasil tornou-se um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do 
mundo ao longo das duas últimas décadas. Os ganhos de produtividade, eficácia de gestão, pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico revolucionaram o setor agroalimentar do país.

Fonte: FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação)
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3o Produtor 
mundial de carne bovina



O Brasil tem todas as condições para aumentar sua produtividade, o território é vasto e produtivo, o clima é favorável à produção 
de uma ampla variedade de alimentos e, ainda, o país tem a maior disponibilidade de água doce do planeta.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Brasil utiliza apenas 7,6% do seu território no cultivo. 
A Dinamarca cultiva 76,8% de suas terras, dez vezes mais do que o Brasil (Irlanda: 74,7%, Países Baixos: 66,2%, Reino Unido: 
63,9%, Alemanha: 56,9%). Isso significa que o Brasil é um dos raros países que ainda é capaz de expandir sua área cultivada, 
deixando espaço considerável para o crescimento do setor agrícola comercial do país. No futuro, o país poderá se consolidar como 
um dos principais fornecedores de alimento para a população mundial.

O Brasil é o segundo maior produtor de culturas biotecnológicas no mundo. A safra brasileira de outubro de 2016 a setembro 
de 2017 foi excepcional. Esse aumento se deve principalmente ao maior uso de soja transgênica e à disponibilidade de créditos 
subsidiados para agricultores.

A indústria automobilística é um pilar da economia brasileira, representando 22% do seu PIB industrial, o que corresponde 
a 4% do PIB total. 27 fabricantes no mundo têm atividades no Brasil, totalizando 65 unidades industriais divididas entre 10 
estados. O Brasil é o sétimo maior mercado automobilístico do mundo e está na décima posição depois da China, dos Estados 
Unidos, do Japão, da Alemanha, da Índia, da Coreia do Sul, do México, da Espanha e do Canadá.

Em 2016, a indústria automobilística brasileira produziu 2,1 milhões de veículos e vendeu 1,8 milhão de unidades, mas esses 
números podem aumentar ainda mais.

Automóveis

Com a geração anual de 560 bilhões de quilowatts/hora de eletricidade, o Brasil é um dos 10 maiores produtores de energia 
do mundo. O país se beneficia de um território vasto e diversificado que favorece a produção de energias renováveis. 80% da 
capacidade de produção de eletricidade do país provêm de fontes renováveis, em relação à média mundial de apenas 23%, o 
que torna o Brasil um verdadeiro campeão na produção de energia sustentável.

Segundo o plano energético do Ministério da Energia para 2024, os 73 gigawatts que o Brasil deve produzir serão reservados 
principalmente a energias renováveis.

Energia
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Há cerca de 10 anos, a produção de energia eólica era praticamente inexistente no Brasil. Em 2009, o governo lançou uma 
série de programas visando estimular este setor. Desde então, a produção de energia eólica continuou a crescer.

O país ainda não explorou muito esses recursos, já que as represas hidrelétricas fornecem uma energia limpa e barata. No 
entanto, em períodos de seca (setembro e outubro de 2017), o rendimento dessas represas pode ser reduzido a 20%. A 
energia eólica parece ser um complemento ideal à energia hidrelétrica.

Hoje, o país conta com 429 parques eólicos com uma capacidade total de 10,7 gigawatts, ultrapassando a Itália, que produz 
9,2 gigawatts. O setor contribui para 7% da capacidade energética, elevando o Brasil à 9a posição entre os maiores países do 
mundo em termos de capacidade eólica segundo o instituto Global Wind Energy Council.

Com quase 7.500 quilômetros de litoral, o Brasil tem um enorme potencial para a produção de energia eólica. O Brasil dispõe 
dos terceiros melhores ventos depois da China e da Índia segundo World Energy Council. De fato, a qualidade notável dos 
ventos se deve ao fato de que são unidirecionais e estáveis, especialmente nos estados do Nordeste. Até 2020, considerando 
apenas os contratos já assinados, o objetivo é atingir 18 gigawatts.

Energia eólica

Os parques solares instalados no Brasil geram apenas 27 megawatts, 0,02% da capacidade nacional. O governo pretende 
levar este número a 3,3% da capacidade total graças à geração de 7.000 megawatts.

Para esta finalidade, uma série de investimentos está em andamento para estimular o setor, em um país no qual o sol brilha 
em mais de trezentos dias por ano em certas regiões. Segundo o programa do governo, até 2030, cerca de 39,9 bilhões 
USD serão investidos. A porcentagem da capacidade energética total do Brasil nos parques fotovoltaicos deve aumentar 
significativamente nos próximos anos, à medida que os incentivos para estimular investimentos e os preços da tecnologia 
diminuírem.

Energia solar
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Com recursos naturais ricos e uma indústria agrícola forte, o Brasil é um mercado ideal para biocombustíveis e líder mundial 
nessa indústria. O país se consolidou enquanto importante exportador mundial de biocombustíveis. O país já é o segundo 
maior produtor deste tipo de combustível limpo no mundo, atrás dos Estados Unidos. Segundo a ANP, a agência nacional 
responsável pela regulamentação dos combustíveis, 18% dos combustíveis consumidos no Brasil hoje são originados de 
fontes renováveis, principalmente o etanol e o biodiesel.

 Biocombustíveis

A exploração e a produção formam a base da indústria petrolífera. Importantes recursos são investidos no desenvolvimento 
tecnológico, na expansão do conhecimento geológico e na formação de uma cadeia de bens e serviços que os sustentam.

As descobertas brasileiras na zona do pré-sal situada na costa são consideradas as maiores descobertas no mundo desde 
2000 e as maiores no Ocidente desde 1976. Consequentemente, o Brasil está otimista quanto à posse de reservas de energia 
suficientes para responder à demanda mundial.

A atratividade do setor de petróleo e gás é considerável, dado que o Brasil conta com 29 bacias sedimentares, o equivalente 
a 7,5 milhões de quilômetros quadrados (cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no fundo do mar). No entanto, neste 
momento, menos de 4% dessas bacias foram objeto de concessões para exploração e produção.

Petróleo e gás
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Aeronáutica e astronáutica

Moderna e competitiva, a indústria aeroespacial brasileira opera no 
mercado internacional, estabelecendo-se como líder em diversos 
segmentos de mercados graças ao seu domínio tecnológico e à 
qualidade de seus produtos.

O segmento aeronáutico oferece uma vasta gama de produtos, 
tais como: aviões comerciais e militares, aviões leves e médios, 
helicópteros, planadores, lança-foguetes e lançadores de satélites, 
equipamentos e sistemas de defesa, mísseis, radares, sistemas 
de solo para satélites, equipamentos de aviônica e aviônica para 
aeroportos, bem como reparos e manutenção de motores de 
aeronaves e de aeronáutica, controle de tráfego aéreo e proteção 
de voos.

Na área espacial, o país produz satélites de pequeno porte.
Eles são fornecidos com suas estruturas: equipamentos 
embarcados, foguetes de sondagem, lançadores, motores 
diversos e suas respectivas peças. Além disso, são oferecidos 
serviços de consultoria especializada, bem como serviços 
envolvendo a aplicação de imagens obtidas por satélite.
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ECONÔMICAS INTERNACIONAIS
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1. As relações comerciais de Luxemburgo no mundo

 
Luxemburgo exporta 85% de sua produção. O comércio internacional de Luxemburgo depende em muito de seus parceiros 
da União Europeia. Mais de 83% do total das importações de bens provém de outros países membros, com a Bélgica como a 
principal parceira comercial, seguida pela Alemanha e a França.

Em 2017, as exportações caíram em 12%, com a repercussão de um déficit comercial de 6,3 bilhões de euros. No entanto, se 
incluirmos os serviços, a balança comercial de Luxemburgo segue bastante positiva.

Luxemburgo exporta principalmente ferro e aço, equipamentos elétricos e eletrônicos, máquinas e plásticos. As principais 
importações do país são os veículos, combustíveis minerais e petróleo, equipamentos elétricos e eletrônicos e máquinas.
Luxemburgo está buscando diversificar suas exportações para fora da União Europeia e o país atualmente mantém relações 
comerciais notáveis com países da Ásia e do Oriente Médio.

Figura 7: Evolução da balança comercial de Luxemburgo 

Fonte: Statec 

1970 1990 2010 2012 2014 20161980

0

-20

20

2000 2011 2013 2015

Legenda: Exportações Importações Balança comercial Taxa de cobertura (em%)

B
al

an
ça

 c
om

er
ci

al
 

(b
ilh

õe
s 

de
 E

U
R

)

63

2017

Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo 63



IMPORTAÇÕES DO LUXEMBURGO

Faixa País Parte relativa em %

1 Bélgica 33,750

2 Alemanha 26,532

3 França 12,228

4 Países Baixos 5,124

5 Estados Unidos 4,223

6 Japão 2,590

7 Itália 2,360

8 Reino Unido 2,240

9 Polônia 1,259

10 Espanha 1,183

12 China 0,873

29 Brasil 0,094

33 Rússia 0,076

47 Índia 0,030

53 África do Sul 0,012

59 Argentina 0,008

67 Venezuela 0,003

/ Uruguai NS

/ Paraguai NS

Países do BRICS Países do BRICS e do MercosulPaíses do Mercosul

O primeiro país do qual Luxemburgo importa seus produtos é a Bélgica (33% do total das importações), que fornece 
principalmente materiais de transporte (23% do total de importações desta categoria), tais como veículos e aviões; produtos 
minerais (16%) e produtos da indústria química (11%).

Os 2o e 3o parceiros de importação são a Alemanha e a França (37% do total de importações), que fornecem em conjunto 
principalmente produtos à base de metais (42% do total de importações desta categoria), materiais de transporte (32%), 
aparelhos elétricos e eletrônicos (25%), bem como animais vivos (13%).

O Brasil está classificado na 29a posição. Ele constitui o 2o país parceiro entre os membros do BRICS, ficando atrás da China. Sua 
posição é a melhor entre os países do Mercosul.

Países fornecedores em 2017 
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Figura 8: Comércio exterior de Luxemburgo por categoria de produto: Importações

Material de transporte

Máquinas e equipamentos

Produtos químicos e produtos correlatos

Artigos manufaturados diversos

Produtos alimentícios e animais vivos

Combustíveis minerais, lubrificantes

Artigos fabricados em metais comuns

Materiais brutos não comestíveis, óleos e graxas

Artigos fabricados em plásticos e borracha

Bebidas e fumo
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EXPORTAÇÕES DO LUXEMBURGO

Faixa País Parte relativa em %

1 Alemanha 27,831

2 França 14,713

3 Bélgica 11,622

4 Países Baixos 5,544

5 Reino Unido 4,090

6 Itália 3,967

7 Estados Unidos 3,385

8 Suíça 2,525

9 Polônia 2,372

10 Espanha 2,367

11 Áustria 2,088

12 China 1,696

13 Suécia 1,394

14 República Tcheca 1,278

15 Rússia 1,200

27 Brasil 0,373

29 África do Sul 0,364

34 Índia 0,240

65 Argentina 0,058

/ Venezuela NS

/ Uruguai NS

O principal país para o qual Luxemburgo exporta seus produtos é a Alemanha (28% do total das exportações), que compra 
principalmente produtos à base de metais (24% do total de exportações desta categoria); produtos à base de plásticos (16%) e 
produtos elétricos e eletrônicos (14%).

Os 2o e 3o parceiros de exportação são a França e a Bélgica (26% do total de exportações), aos quais Luxemburgo forneceu 
principalmente produtos à base de metais (42% do total de exportações desta categoria), aparelhos elétricos e eletrônicos (28%); 
materiais de transporte (33%) e materiais plásticos (26%).

O Brasil está na 27a posição. Ele constitui o 3o país parceiro entre os BRICS, atrás da China e da Rússia. Como no caso das 
importações, sua posição é a melhor entre os países do Mercosul.

 
Países clientes em 2017 

Países do BRICS Países do BRICS e do MercosulPaíses do Mercosul
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Figura 9: Comércio exterior de Luxemburgo por categoria de produto: Exportações
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SALDO ACUMULADO – 2007 A 2017

2007 2009 2011 2013 2015 20172008 2010 2012 2014 2016

40

25,325
20,1

29,8
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2,3
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47,7

67

-4,1

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC)

Figura 10: A evolução da balança comercial do Brasil 
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2. As relações comerciais do Brasil no mundo

 
O comércio exterior brasileiro progrediu de maneira notável em 2017. Com um superávit de 67 bilhões de USD, a balança 
comercial registrou em 2017 o melhor resultado em 29 anos (MDIC). Em 2016, o saldo registrou um superávit de 47,7 bilhões 
USD, um aumento de 40% ano a ano. Isso ilustra o crescimento considerável do Brasil e a retomada da economia.



IMPORTAÇÕES DO BRASIL

Faixa País Parte relativa em%

1 China 18,124%

2 Estados Unidos 16,482%

3 Argentina 6,259%

4 Alemanha 6,121%

5 Coreia do Sul 3,476%

6 México 2,811%

7 Itália 2,626%

8 Japão 2,496%

9 França 2,470%

10 Chile 2,290%

11 Índia 1,954%

12 Espanha 1,891%

13 Rússia 1,754%

14 Argélia 1,535%

15 Reino Unido 1,528%

79 Luxemburgo 0,027%

O gigante Chinês é o país que mais vende produtos para o Brasil. Em 2017, o Brasil importou um total de 27,9 bilhões USD do país 
asiático. Entre os principais produtos comprados na China, há os emissores, receptores e componentes, circuitos eletrônicos e 
geradores e transformadores elétricos.

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição na lista dos que mais vendem para o Brasil (24,8 bilhões de USD). O Brasil 
compra óleos combustíveis, medicamentos e fertilizantes.

Em terceiro lugar, a Argentina vendeu veículos de transporte de mercadoria, automóveis e trigo ao total de 9,4 bilhões de USD 
em 2017.

Somente a partir da quarta posição é que os países europeus começam a aparecer. Em 2017, o Brasil comprou um total de 9,2 
bilhões de USD em medicamentos, peças e acessórios de veículos e instrumentos e aparelhos de medição. 

Países fornecedores em 2017 

70 Estudo econômico sobre as relações comerciais entre o Brasil e Luxemburgo



Im
po

rt
aç

õe
s 

to
ta

is
 

(m
ilh

õe
s 

de
 E

U
R

) 

2013

2.000

0

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2014 2015 2016 2017

Figura 11: Comércio exterior do Brasil por categoria de produto: Importações
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3,1%
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2,8%

3,4%

3,1%
3,4%

5,9%

Outros

Máquinas e aparelhos mecânicos; equipamentos elétricos 
e suas peças; gravadores e reprodutores de som, 
gravadores de som e produtores de imagens de televisão; 
peças e acessórios destes artigos

Produtos de indústrias químicas ou indústrias correlatas

Produtos minerais

Veículos, aeronaves, navios e material de transporte associado

Plásticos e artigos nestes materiais; borracha e artigos em 
borracha

Metais comuns e artigos em metais comuns

Têxteis e artigos têxteis

Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia 
ou cinematografia, medida, controlo ou precisão; 
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; relógios; 
instrumentos musicais; peças e acessórios destes 
instrumentos e aparelhos
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EXPORTAÇÕES DO BRASIL

A China é o primeiro país receptor. Em 2017, o país asiático comprou 50,2 bilhões de USD em produtos do Brasil. Os três 
principais produtos exportados são a soja, o minério de ferro e o petróleo bruto.

Na segunda posição, os Estados Unidos totalizam 26,9 bilhões de USD em produtos como petróleo bruto, aviões e produtos 
semiacabados em ferro ou aço.

O terceiro país que mais compra produtos brasileiros é a Argentina. O país sul-americano gastou 17,6 bilhões de USD para 
comprar carros, veículos de transporte, peças e componentes para carros e tratores.

Na Europa, os Países Baixos figuram em quarto lugar. Os produtos mais comprados são trigo, resíduos extraídos do óleo de soja, 
tubos flexíveis em ferro ou aço e minério de ferro, totalizando 9,3 bilhões de USD em 2017.

Países clientes em 2017 

Faixa País Parte relativa em%

1 China 21,810%

2 Estados Unidos 12,342%

3 Argentina 8,092%

4 Países Baixos 4,249%

5 Japão 2,417%

6 Chile 2,311%

7 Alemanha 2,255%

8 Índia 2,139%

9 México 2,073%

10 Espanha 1,752%

11 Itália 1,635%

12 Bélgica 1,458%

13 Coreia do Sul 1,413%

14 Reino Unido 1,306%

15 Rússia 1,257%

124 Luxemburgo 0,014%
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Figura 12: Comércio exterior do Brasil por categoria de produto: Exportações

9,3%

22,2%

14,9%

12,5%

11,0%

7,2%

6,1%

6,9%
4,6%
3,0%
2,3%

10,1%

22,2%

15,8%

11,6%

7,2%

7,5%

7,2%

7,8%

5,1%
3,2%
2,5%

10,3%

16,3%

17,9%

11,7%

8,5%

7,9%

8,0%

7,6%

5,2%
4,0%
2,7%

10,2%

15,1%

16,2%

13,2%

10,7%

8,0%

7,2%

7,5%

5,0%
4,0%
2,8%

9,3%

19,2%
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9,1%

7,9%

7,5%
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2,5%

Outros

Produtos minerais

Produtos de legumes

Alimentos prontos, bebidas, destilados e vinagre, tabaco e sub-
produtos fabricados do tabaco

Veículos, aeronaves, navios e material de 
transporte associado

Máquinas e aparelhos mecânicos; equipamentos elétricos e suas 
peças; gravadores e reprodutores de som, gravadores de som e 
produtores de imagens de televisão; peças e acessórios destes 
artigos

Metais comuns e artigos em metais comuns

Animais vivos; produtos de origem animal

Produtos de indústrias químicas ou indústrias correlatas

Plásticos e artigos nestes materiais; borracha e 
artigos em borracha

Polpa de madeira ou outros materiais fibrosos de celulose; papel 
ou papelão recuperado (dejetos ou resíduos); papel e papelão e 
artigos nestes materiais
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3. Relações comerciais entre Luxemburgo e o Brasil

 
As transações comerciais entre Luxemburgo e o Brasil assumem um lugar cada vez mais importante, como mostram as evoluções 
entre 2013 e 2016.

A análise das transações comerciais entre Luxemburgo e o Brasil indica que, durante a recessão brasileira de 2015-2016, as 
exportações de Luxemburgo para o Brasil caíram fortemente, passando de 59,5 milhões de EUR (2015) para 23,8 milhões de EUR 
(2016) (cf. figura 13). No entanto, com a retomada do crescimento, as exportações se recuperaram desde então, chegando a um 
total de 47,3 milhões de EUR em 2017 (cf. figura 13).

Im
po

rt
aç

õe
s 

e 
ex

po
rt

aç
õe

s
(m

ilh
õe

s 
de

 E
U

R
)

2013

10

0

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017

Figura 13: Variações de importações e exportações entre Luxemburgo e o Brasil

Fonte: Statec 
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2017 Projecções  
2018

Figura 14: Exportações de Luxemburgo para o Brasil
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Metais comuns e artigos destes metais

Material de transporte

Outros

Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas peças; 
gravadores e reprodutores de som, gravadores e 
reprodutores de imagens e de som para televisão, e 
suas peças e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou 
cinematografia, de medida ou de controle ou de precisão; 
instrumentos e aparelhos médicos e cirúrgicos; relógios; 
instrumentos musicais; peças e acessórios desses 
instrumentos ou aparelhos

Materiais têxteis e artigos nestes materiais

Materiais plásticos e artigos destes materiais; 
borracha e artigos de borracha
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O Brasil congelou as importações de produtos à base de metais (de 22 milhões a 5 milhões de euros entre 2015 e 2016) e 
máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos (de 28 milhões a 9 milhões de euros entre 2015 e 2016) (cf. figura 14).

Produtos de indústrias químicas ou indústrias correlatas
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Figura 15: Importações de Luxemburgo vindas do Brasil
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Total

Metais comuns e artigos destes metais

Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas 
peças; gravadores e reprodutores de som, 
gravadores e reprodutores de imagens e de 
som para televisão, e suas peças e acessórios

Material de transporte

Outros

A partir de 2015, o aumento nas importações de Luxemburgo vindas do Brasil é explicado principalmente pela compra de 
aeronaves (cf. figura 15) a um total de quase 40 milhões de euros (2016) e 15 milhões de euros (2017).
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CAPÍTULO 5 - IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES

1. As perspectivas econômicas
 
De modo geral, o crescimento do PIB e o comércio exterior são estreitamente correlatos. Nesse contexto, as previsões de 
crescimento do PIB mundial, tanto de Luxemburgo quanto do Brasil, oferecem boas perspectivas econômicas para os próximos anos.

Figura 16: Correlação entre o crescimento do comércio e do PIB mundial (1971-2016)
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1.1 Indicadores de potenciais de desenvolvimento e previsões de volume de transações comerciais

O indicador de potencial de desenvolvimento é um novo indicador desenvolvido pela KPMG (RU) com o objetivo de levar 
perspectivas práticas a investidores sobre quais países oferecem mais potencial de crescimento sustentável. O indicador leva em 
conta uma série de dados independentes como expectativa de vida, maturidade tecnológica, independência do judiciário e o nível 
da dívida pública. O conjunto dos dados sobre 20 anos é ponderado nas 5 categorias a seguir para cada um dos 180 países22 :

Fonte: 22https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/01/growth-promise-indicators-report-2018.pdf

Estabilidade macro-econômica 

Capital humano Força institucional

Abertura Infraestrutura
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Para investidores, esse indicador traz uma perspectiva independente do potencial real de um país com base em fatores que vão 
além do PIB. Seja para uma empresa que busca penetrar um mercado ou para um investidor institucional que busca diversificar 
sua carteira de investimentos, o estudo fornece os seguintes dados quanto à classificação de Luxemburgo, de países limítrofes e 
de países do BRICS.

Luxemburgo e países limítrofes:

BRICS :

África América Ásia-Pacífico Europa

Classifi-
cação
[1;180]

Evolução 
em 12 
meses
[-17;+18]

País/jurisdição
[0;10]

Índice 
global
[0;10]

Estabilidade 
macro-
econômica
[0;10]

Abertura
[0;10]

Desen-
volvimento 
humano
[0;10]

Quali-
dade das 
infraestru-
turas
[0;10]

Qualidade 
das institu-
ições
[0;10]

3 - Luxemburgo 8,29 7,96 10,00 6,98 8,42 8,68

14 2 Alemanha 7,55 5,33 4,10 7,81 7,62 8,08

24 2 França 7,04 3,26 2,66 8,03 7,20 7,44

16 - Bélgica 7,42 2,92 9,35 8,02 6,97 7,78

Classifi-
cação
[1;180]

Evolução 
em 12 
meses
[-17;+18]

País/jurisdição
[0;10]

Índice 
global
[0;10]

Estabilidade 
macro-
econômica
[0;10]

Abertura
[0;10]

Desen-
volvimento 
humano
[0;10]

Quali-
dade das 
infraestru-
turas
[0;10]

Qualidade 
das institu-
ições
[0;10]

89 2 Brasil 4,42 3,63 0,47 5,68 3,80 4,84

65 2 Rússia 4,86 7,87 1,75 6,86 4,36 4,25

96 3 Índia 4,20 4,65 1,13 3,96 3,40 5,25

42 2 China 5,42 6,03 0,93 7,21 4,68 5,56

87 22 África do Sul 4,45 5,67 2,90 2,19 4,32 5,71
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Além disso, a análise da projeção do volume de transações comerciais do FMI possibilita a previsão de potenciais transações 
interessantes em um contexto de crescimento do PIB mundial:

Figura 18: Brasil - Volumes de exportações de bens
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Figura 17: Brasil - Volume de importações de bens
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Fonte: https://www.imf.org

Figura 19: Luxemburgo - Volume de importações de bens
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Figura 20: Luxemburgo - Volumes de exportações de bens
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2. Alianças entre a oferta e a demanda 

2.1 Oportunidades de exportações para Luxemburgo

As duas representações seguintes podem ser lidas de forma conjunta. Uma determinada categoria de produtos é representada 
por uma cor idêntica. As diferentes cores permitem assim associar visualmente a demanda global do Brasil à oferta global de 
Luxemburgo e, portanto, as possíveis trocas comercias entre ambos os países.

Demanda global do Brasil

25% 15%

11%

6% 3%

3%8%21%

Máquinas e aparelhos 
mecânicos; 
equipamentos elétricos 
e suas peças; 
gravadores e 
reprodutores de som, 
gravadores de som e 
produtores de imagens 
de televisão; 

Produtos de indústrias 
químicas ou indústrias 
correlatas

Produtos minerais Plásticos e artigos 
nestes materiais; 
borracha e artigos em 
borracha

6%

Metais comuns e 
artigos em metais 
comuns

Outros

Têxteis e artigos 
têxteis

Veículos, aeronaves, 
navios e material de 
transporte associado
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81% das importações de produtos no Brasil podem ser parcialmente supridas pela oferta luxemburguesa. Um quarto destes 
produtos são máquinas, aparelhos mecânicos e equipamentos ligados à televisão e ao som (por exemplo: satélites), 21% são 
produtos da indústria química, 15% são produtos minerais (por exemplo: fosfato utilizado na agricultura como fertilizante ou fosfato 
de cálcio disseminado em terras ácidas no Brasil para torná-las férteis), materiais de transporte como aeronaves, navios, veículos 
de transporte de produtos e utilitários representam 8% e produtos de materiais plásticos e metais comuns representam 12%.

Oferta global de Luxemburgo

24% 15%

0,3%

2%

10% 7%

2%11%19%

Artigos fabricados em 
metais comuns

Máquinas e 
equipamentos

Artigos 
manufaturados em 
plástico e borracha

10%

Artigos 
manufaturados 
diversos

Bebidas e 
fumo

Matéria bruta não 
comestível, óleos 
e banha

Produtos químicos e 
produtos correlatos

Produtos 
alimentares e 
animais vivos

Material de transporte
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Evolução das transações por setor a nível mundial entre os dois países 

Para os principais setores em que alianças foram identificadas anteriormente, a análise da evolução das transações no longo prazo 
(período de quase 20 anos) permite observar a resposta de Luxemburgo face à demanda do Brasil.

São apresentados dois gráficos para cada setor. O gráfico acima indicado traduz a demanda do Brasil (evolução das importações 
totais do Brasil), seguido do gráfico que traduz a resposta face a esta demanda de Luxemburgo (evolução das exportações do 
Luxemburgo versus Brasil).
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Figura 21: Evolução das importações totais do Brasil: Máquinas e aparelhos mecânicos; equipamentos 
elétricos e suas peças; gravadores e reprodutores de som, gravadores de som e produtores de imagens 
de televisão; peças e acessórios destes artigos

20.000.000

10.000.000

0

40.000.000

30.000.000

60.000.000

50.000.000

70.000.000

Im
po

rt
aç

õe
s 

m
un

di
ai

s 
(m

ilh
ar

es
 d

e 
U

S
D

)

2000 20032002 2006 2007 2008 2011 20142013 2018
Proj.

20172001 20052004 2009 2010 2012 20162015

Figura 22: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Máquinas e aparelhos mecânicos; 
equipamentos elétricos e suas peças; gravadores e reprodutores de som, gravadores de som e 
produtores de imagens de televisão; peças e acessórios destes artigos
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Figura 24: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Produtos das indústrias químicas ou 
afins
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Figura 23: Evolução das importações totais do Brasil: Produtos das indústrias químicas ou afins
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Figura 26: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Produtos minerais
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Figura 25: Evolução das importações totais do Brasil: Produtos minerais
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Figura 28: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Materiel de transporte

100

50

0

200

150

300

250

2000 20032002 2006 2007 2008 2011 20142013 2018
Proj.

20172001 20052004 2009 2010 2012 20162015

Figura 27: Evolução das importações totais do Brasil: Materiel de transporte
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Figura 30: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Plásticos e artigos nestes materiais; 
borracha e artigos em borracha
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Figura 29: Evolução das importações totais do Brasil: Plásticos e artigos nestes materiais; borracha e 
artigos em borracha
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Figura 31: Evolução das importações totais do Brasil: Metais comuns e artigos em metais comuns

Figura 32: Evolução das exportações de Luxemburgo para o Brasil: Metais comuns e artigos em metais 
comuns
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Em vista das evoluções no longo prazo, é possível observar que as importações brasileiras estão em plena recuperação após a 
recessão histórica. A margem é mais importante antes de recuperar o nível de antes da recessão ao longo dos próximos anos.
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2.2 Oportunidades de exportação para o Brasil

As duas representações seguintes podem ser lidas de forma conjunta. Uma determinada categoria de produtos é representada 
por uma cor idêntica. As diferentes cores permitem, desta forma, associar visualmente a oferta global do Brasil à demanda global 
de Luxemburgo e, consequentemente, as trocas comerciais entre estes dois países. 

Oferta global do Brasil

19%
12%

9%

4%

8%
7%

5%9%17%

Produtos minerais

Produtos de legumes

Alimentos prontos, 
bebidas, destilados e 
vinagres, tabaco e 
subprodutos 
fabricados do tabaco

Máquinas e aparelhos 
mecânicos; 
equipamentos elétricos e 
suas peças; 
gravadores e reprodutores 
de som, gravadores de 
som e produtores de 
imagens de televisão; 
peças e acessórios destes 
artigos

Animais vivos; 
produtos de 
origem animal

7%

Metais comuns e 
artigos em metais 
comuns

Outros

3%

Plásticos e artigos 
nestes materiais; 
borracha e artigos em 
borracha

Produtos de indústrias 
químicas ou indústrias 
correlatas

Veículos, aeronaves, 
navios e material de 
transporte associado
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82% das importações de produtos em Luxemburgo podem ser parcialmente satisfeitas pela oferta brasileira. Esses produtos 
são representados da seguinte maneira: 20% de materiais de transporte como aeronaves, navios e veículos; 17% de máquinas e 
equipamentos, 12% de produtos químicos; 10% de artigos manufaturados diversos; 8% de produtos alimentícios e animais vivos; 
8% de combustíveis minerais e artigos fabricados em metais comuns.

Demanda global de Luxemburgo

19% 12%

7%

8%
8%

7%10%17%

Material de transporte

Máquinas e 
equipamentos

Produtos químicos e 
produtos correlatos

Produtos alimentícios 
e animais vivos

Artigos 
fabricados em 
metais comuns

8%

3%

Bebidas e 
fumo

Materiais 
brutos não 
comestíveis, 
óleos e graxasArtigos 

manufaturados 
diversos
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Evolução das transações por setor a nível mundial entre os dois países 

Para os principais setores em que alianças foram identificadas anteriormente, a análise da evolução das transações no longo prazo 
(período de quase 20 anos) permite observar a resposta do Brasil à demanda de Luxemburgo.

São apresentados dois gráficos para cada setor. O gráfico acima indicado traduz a demanda de Luxemburgo (evolução das 
importações totais de Luxemburgo) seguido do gráfico que traduz a resposta face a esta demanda do Brasil (evolução das 
exportações do Brasil versus Luxemburgo).
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Figura 33: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Material de transporte
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Figura 34: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Material de transporte
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Figura 36: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Máquinas e aparelhos mecânicos, 
equipamentos elétricos e suas peças; gravadores e reprodutores de som, gravadores de som e 
produtores de imagens de televisão, peças e acessórios destes artigos

Figura 35: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Máquinas e aparelhos mecânicos, 
equipamentos elétricos e suas peças; gravadores e reprodutores de som, gravadores de som e 
produtores de imagens de televisão, peças e acessórios destes artigos
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Figura 37: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Produtos das indústrias químicas ou afins

Figura 38: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Produtos das indústrias químicas ou 
afins
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Figura 39: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Produtos de indústrias alimentícias; bebidas; 
líquidos alcoólicos e vinagres; fumo e produtos fabricados de tabaco
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Figura 40: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Produtos de indústrias alimentícias; 
bebidas; líquidos alcoólicos e vinagres; fumo e produtos fabricados de tabaco
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Figura 41: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Produtos minerais
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Figura 42: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Produtos minerais
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Produtos brasileiros enfrentam algumas dificuldades para penetrar o mercado luxemburguês. Isso se explica principalmente pelo 
fato de que países europeus já detêm a maior parte das participações de mercado.

Figura 44: Evolução das exportações de Brasil para o Luxemburgo: Metais comuns e artigos em metais 
comuns

Figura 43: Evolução das importações totais do Luxemburgo: Metais comuns e artigos em metais 
comuns
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3. A pressão concorrencial por zona geográfica

3.1 Como se posiciona a região LATAM23 em termos de participação de mercado nas importações luxemburguesas?

A tabela permite analisar a pressão concorrencial por setor. Ela apresenta uma classificação de zonas geográficas por participação 
de mercado e por setor de importações totais de Luxemburgo.

Os países europeus detêm a maior parte do mercado, juntando todos os setores (cor azul). As cores se dividem juntas entre a 
América do Norte, LATAM, Ásia e Oceania segundo a participação de mercado. O vermelho é a participação de mercado mais 
importante após a Europa e o cinza é a participação menos importante.

Nota: O Brasil representa a zona LATAM de maneira significativa. Outros países fora destas zonas não são representados por não 
serem significativos.

23LATAM : América Latina
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Classificação por setores

% EUR % AFR % EUA 

NORTE

% EUA 

LATAM

% ÁSIA % OCEAN

Total

01 Animais vivos e produtos de origem animal

02 Produtos de origem vegetal

03
Graxas e óleos animais ou vegetais; produtos 
de sua dissociação; gorduras alimentícias 
preparadas; ceras de origem animal ou vegetal

04
Produtos de indústrias alimentícias; bebidas, 
líquidos alcoólicos e vinagres; fumo e produtos 
fabricados de tabaco

05 Produtos minerais

06 Produtos de indústrias químicas ou indústrias 
correlatas

07 Materiais plásticos e artigos destes materiais; 
borracha e artigos de borracha

08

Peles, couros, pelicas e artigos destes 
materiais; artigos de arreamento ou selaria; 
artigos de viagem, malas de mão e recipientes 
semelhantes; artigos em tripa

09
Madeira, carvão vegetal e artigos de madeira; 
cortiça e artigos em cortiça; artigos de 
espartaria ou vime

10

Pasta de madeira ou de outras matérias 
fibrosas celulósicas; papel ou cartão para 
reciclar (resíduos e dejetos); papel e suas 
aplicações

11 Materiais têxteis e artigos nestes materiais

12

Sapatos, chapéus, guarda-chuvas, guarda-sóis, 
bengalas, chicotes, açoites e suas peças; 
penas processadas e artigos em plumas; flores 
artificiais; artigos de pelo

13
Artigos de pedra, gesso, cimento, amianto, 
mica ou materiais análogos; produtos em 
cerâmica; vidro e artigos de vidro

Esta tabela mostra que, ao abstrair a forte pressão concorrencial dos países europeus, ainda há parcelas de mercados 
interessantes para a região LATAM para os setores identificados em vermelho (animais vivos e produtos correlatos; armas, 
munições e acessórios correlatos) e em laranja (produtos à base de gorduras animais ou vegetais; produtos de indústrias químicas; 
produtos manufaturados à base de metais; materiais de transporte).

AS IMPORTAÇÕES DE LUXEMBURGO: Classificação de zonas geográficas por participação de mercado para cada setor
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Classificação por setores

% EUR % AFR % EUA 

NORTE

% EUA 

LATAM

% ÁSIA % OCEAN

14

Pérolas finas ou cultivadas, gemas ou pedras 
semelhantes, metais preciosos, chapeados ou 
forrados, e artigos destes materiais; joias de 
fantasia; moedas

15 Metais comuns e artigos destes metais

16

Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas 
peças; gravadores e reprodutores de som, 
gravadores e reprodutores de imagens e de 
som para televisão, e suas peças e acessórios

17 Materiais de transporte

18

Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia 
ou cinematografia, de medida ou de controle 
ou de precisão; instrumentos e aparelhos 
médicos e cirúrgicos; relógios; instrumentos 
musicais; peças e acessórios desses 
instrumentos ou aparelhos

19 Armas, munições e suas peças e acessórios

20 Produtos não classificados acima

21 Obras de arte, de coleção ou antiguidades

Legenda: Do vermelho ao cinza da participação de mercado mais importante à menos importante

1a posição

2a posição

3a posição

4a posição

5a posição

6a posição
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3.2 Como a região LATAM se posiciona em termos de participação de mercado nas exportações luxemburguesas?

Os gráficos abaixo mostram os principais países concorrentes de Luxemburgo no que concerte os principais setores de 
exportação luxemburguesa no Brasil (valores médios de exportação nos últimos 20 anos)24. 

Fonte: 24Limite do estudo: o nível de granularidade dos dados de importações brasileiras não permite realizar uma análise semelhante a 3.1.

Figura 45: Metais comuns e artigos em metais comuns
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País Percentagem (%)

China 22

Estados Unidos 13

Argentina 5

Alemanha 10

Coreia 4

México 3

Itália 5

Japão 6

França 4

Chile 18

Índia 2

Espanha 3

Rússia 3

Reino Unido 1.77

Luxemburgo 0.23
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Figura 46: Máquinas e aparelhos mecânicos; equipamentos elétricos e suas peças; gravadores e reprodutores 
de som, gravadores de som e produtores de imagens de televisão; peças e acessórios destes artigos
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Figura 47: Plásticos e artigos nestes materiais; borracha e artigos em borracha
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Figura 48: Têxteis e artigos têxteis
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Figura 49: Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou 
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; relógios; instrumentos musicais; peças e 
acessórios destes instrumentos e aparelhos
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Figura 50: Veículos, aeronaves, navios e material de transporte associado

Os principais fornecedores continuam sendo a China, os Estados Unidos e a Argentina. No entanto, muitos países europeus como 
a Alemanha, a Itália e a França são os principais parceiros comerciais europeus do Brasil. Eles conseguiram penetrar o mercado 
brasileiro e manter uma posição muito boa no âmbito das importações a partir da Europa nas últimas duas décadas. Luxemburgo 
pode tomar seus vizinhos fronteiriços como modelo.
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Capítulo 6 – MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
PARA ESTIMULAR TRANSAÇÕES 
E ENCORAJAR EMPRESAS A SE 
INTERNACIONALIZAR

A priori, acordos de livre comércio bilaterais, tratados contra dupla tributação, fluxos comerciais fluidos entre fronteiras e a 
simplificação de processos aduaneiros são parâmetros e medidas necessários para a realização do potencial do comércio 
internacional.

Em seguida, vários auxílios e serviços de acompanhamento são disponibilizados a empresários para apoiá-los em sua estratégia 
de desenvolvimento internacional.

1. Desenvolver uma estratégia de colaboração entre os dois países fugindo do senso comum

“À medida que o comércio internacional se recupera, 
estou convencido de que cada vez mais países adotarão 
novamente uma posição mais aberta, na qual serão mais 
dispostos a aprender uns com os outros e a trabalhar 
em conjunto. Há várias oportunidades para aqueles que 
estão dispostos a cooperar. “

             Bill Thomas
               Presidente da KPMG International

“

“
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Acordo de livre comércio em negociação  

Em teoria, os direitos de aduana foram abolidos desde 1994 entre os países membros da União Europeia e do Mercosul. No 
entanto, o “Regime de adequação” ainda compreende um certo número de restrições.

Um projeto de tratado entre ambos os blocos está em discussão.

A Europa atualmente importa milhares de toneladas de produtos da América do Sul. No entanto, esses bens continuam sujeitos 
a pesados encargos aduaneiros. Os preços aumentam automaticamente, o que os torna menos competitivos, motivo pelo qual 
os países do Mercosul desejam se libertar dessas taxas para os principais produtos estratégicos, como a carne bovina, o açúcar e 
o etanol. Os países da UE, por sua vez, estão pedindo flexibilização regulatória para as exportações de produtos europeus, como 
produtos farmacêuticos, vinho, queijo e leite, bem como um relaxamento das normas de exportação para o setor automotivo 
destinada à América Latina, bem como a participação de empresas europeias em licitações públicas.

Este tratado visa simplificar as exportações de produtos agrícolas para a União Europeia vindos do Mercosul, uma das regiões 
mais competitivas no mundo para a exportação de carne bovina, em troca de uma abertura do mercado sul-americano.

Para exportadores europeus, este acordo abre perspectivas em um mercado de grande porte: os países signatários do Mercosul 
representam mais de 306,5 milhões de habitantes.

Medidas de abrandamento da complexidade regulatória

O Brasil é um país conhecido por seu protecionismo. No entanto, as barreiras continuam a ser aliviadas para favorecer o 
desenvolvimento econômico do país.

Segundo o estudo Doing Business 2018 do Banco mundial, que avalia medidas afetando relações econômicas, o Brasil faz 
parte dos países que mais recentemente melhoraram os procedimentos eletrônicos para documentos ligados a importação e 
exportação, facilitando assim transações entre transfronteiriças. Em relação às importações, recentemente o país implementou 
uma plataforma que integra procedimentos aduaneiros, fiscais e administrativos, permitindo a redução do tempo para garantir a 
conformidade de documentos para 72 horas.

Incidência de medidas fiscais 

As reformas fiscais podem afetar certos setores significativamente. Segundo um estudo, o número de autorizações de criação de 
empresas de venda no varejo aumentou em 13% após uma reforma fiscal no Brasil.



As diferenças de estrutura fiscal entre Luxemburgo e o Brasil

Fonte: OCDE

Figura 51: Estrutura fiscal de Luxemburgo

Contribuições para a previdência social

Impostos sobre receitas e lucros

Impostos sobre bens e serviços

Imposto sobre a propriedade

29%

36%

26%

9%
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Figura 52: Estrutura fiscal do Brasil

Fonte: OCDE

Contribuições para a previdência social

Impostos sobre receitas e lucros

Impostos sobre bens e serviços

Outros

26%

21%
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11%
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Visão geral do regime fiscal brasileiro

Alíquota de imposto sobre a receita das sociedades

 — 34% (imposto global)
        (IRS: 15% + 10% se a receita for tributável > 240.000 BRL)
        (CSSL: de 9 a 20% para estabelecimentos financeiros ou 17% para    
        cooperativas de crédito).

Dividendos

 — Exoneração para dividendos pagos internamente ou a acionistas 
estrangeiros;

 — Dividendos recebidos do estrangeiro: 15 ou 25%. Exceções se 
aplicam.

Participações
 — Imposto retido de 15% + CIDE de 10%

        (25% para paraísos fiscais).

Direitos autorais
 — Imposto retido de 15% + CIDE de 10%

        (25% para paraísos fiscais)
        Serviços técnicos inclusos.

Outros impostos

 — Produtos manufaturados (IPI);
 — Transações financeiras (IOF);
 — IVA federal (IPI, PIS, COFINS);
 — IVA estadual (ICMS);
 — IVA municipal (ISSQN);
 — Sucessões e doações (ITCMD);
 — Impostos urbanos municipais (ITBI, IPTU, ISS).

Imposto de renda de pessoas físicas  — Alíquota máxima: 27,5% (alíquota progressiva).

Direitos de sucessão  — 8% máx. (Estados).

Ouras características do regime fiscal brasileiro

Exoneração para participação
 — Dividendos que entram: sem exoneração para participação;
 — Dividendos que saem: sem imposto retido na fonte;
 — Regras em termos de Empresas Estrangeiras Controladas.

Rendimentos

 — Rendimentos resultantes da cessão de ativos para pessoa física: 
de 15 a 22,5% (alíquotas progressivas);

 — Rendimentos resultantes da venda de bens imobiliários: 15%;
 — Rendimentos pagos a beneficiários não identificados: 35%;
 — Rendimentos pagos a beneficiários estabelecidos em paraísos 

fiscais: 25%.

Regras anti-evasão

 — Legislação em vigor em matéria de preço de transferência;
 — Legislação em vigor em matéria de sub-capitalização;
 — Legislação em vigor para sociedades sob controle estrangeiro a 

título de certos setores da economia nacional;
 — Normas gerais anti-abuso em vigor.

Troca automática de informações
 — O Brasil é signatário do Acordo Multilateral de Autoridade 

Competente para a troca automática de informações em virtude do 
Padrão Comum de Relatório. Primeiras trocas a partir de 2017.

Instrumento multilateral
 — O Brasil não é signatário do instrumento multilateral para 

implementação de medidas BEPS.

Regime fiscal brasileiro

CSSL = Contribuição social sobre o lucro líquido
WHT = Withholding tax
CIDE = Contribuições de intervenção no domínio econômico
CFC = Controlled foreign companies
GAAR = General anti-avoidance rules
CRS = Common reporting standard 
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Receitas passivas Luxemburgo

Dividendos

 — Regras de direito comum (alíquota de imposto fixada a 
25%);

 — Se as condições de “isenção” são atendidas (alíquota de 
imposto diminuída para 15%).

Participações

 — Governo (Alíquota de imposto nula);
 — Regras de direito comum (Alíquota de imposto fixada a 

15%);
 — Investimento de longo prazo (7 anos) e aquisição de 

equipamentos (Alíquota de imposto fixada a 10%).

Direitos autorais

 — Direito intelectual (alíquota de imposto fixada a 25%);
 — Outros (alíquota de imposto fixada a 15%);
 — Alíquota de imposto fixada a 20% (regra de direito comum) 

ou 25% (sociedades com ao menos 50% de participação).

Rendimentos  — Direito de tributação comum.

Outras características do tratado de dupla tributação 
(receita ativa da atividade)

 — Aplicação das regras para evitar dupla tributação e crédito 
de impostos para receitas passivas. 

Regime fiscal luxemburguês
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Algumas ideias do senso comum 

As ideias de senso comum mais frequentes são as seguintes:

Brasil Luxemburgo

1. O custo de mão-de-obra é baixo

 — Os salários no Brasil progridem a uma rapidez 
considerável. Eles dobraram desde 2002. 

 — A amplitude dos salários é tão grande que, para 
trabalhadores especializados, os salários podem 
duplicar ou até triplicar. Ainda, os salários variam 
em cada estado.

 — Os encargos sociais são pesados.

1. Luxemburgo é um paraíso fiscal

 — Se Luxemburgo é um país no qual as alíquotas de imposto 
não são excessivas e são mais interessantes do que em seus 
vizinhos europeus, ainda assim o país não é um paraíso fiscal.
Um paraíso fiscal é um país no qual as alíquotas de imposto são 
nulas ou no qual as autoridades não cooperam em termos de 
transmissão de informações. A lei luxemburguesa introduziu a 
troca automática de informações relativas às contas financeiras 
em matéria fiscal com os estados membros da União Europeia e 
outras jurisdições parceiras de Luxemburgo.

2. O criação de uma empresa é tão rápido quanto 
na Europa

 — A duração e a complexidade dos procedimentos 
para abrir uma sociedade podem surpreender 
os europeus. As autoridades são várias, e os 
alvarás e aspectos fiscais dependem do tipo de 
sociedade. Em comparação com Luxemburgo, 
há duas vezes mais procedimentos e leva cinco 
vezes mais para iniciar uma atividade no Brasil. 
Segundo o relatório Doing Business 2018, os 
dados são os seguintes:

Brasil: Luxemburgo:

3. Investimentos menos citados

 — A educação é um setor em crescimento que 
não deve ser negligenciado em termos de 
investimentos de curto, médio ou longo prazo, 
ainda mais por ser um tema promissor para o 
Brasil, que tem forte necessidade de formar 
sua população jovem e compensar a falta de 
meios das escolas públicas. Sociedades de 
universidades privadas deste tipo abriram seu 
capital nos últimos anos, tais como a Kroton 
Educacional, que tornou-se a maior empresa de 
ensino privado no Brasil e recentemente fez uma 
aquisição no valor de 1,8 bilhão USD em abril de 
2018.

Criação de empresa (classificação) 176

Pontuação para a criação de uma empre-
sa (0-100)

65,05

Procedimento (nome) 11,00

Tempo (dias) 79,50

Custo (% da receita por cidadão) 5,00

Capital mínimo exigido (% da receita por 
cidadão)

0,00

Criação de empresa (classificação) 70

Pontuação para a criação de uma empre-
sa (0-100)

88,76

Procedimento (nome) 5,00

Tempo (dias) 16,50

Custo (% da receita por cidadão) 1,70

Capital mínimo exigido (% da receita por 
cidadão)

18,00
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2. Auxílios e incentivos do setor público 

Diferentes órgãos estatais realizaram parcerias estratégicas 
para garantir um suporte próximo com empresas de diferentes 
setores. Eles disponibilizam um leque de serviços de apoio para 
responder de maneira adaptada às suas necessidades.

2.1 Auxílios públicos em Luxemburgo

A Câmara de Comércio oferece seu suporte a empresas 
estrangeiras em termos de promoção através da organização 
de eventos e fóruns profissionais. Além disso, ela oferece 
um serviço de internacionalização. Diretores de empresas 
que buscam desenvolver sua atividade no exterior têm a 
oportunidade de participar de conferências e reuniões para se 
informar quanto a um mercado alvo. Também podemos elencar 
as seguintes agências auxiliares:

Enterprise Europe Network

Além disso, a Chambre des Métiers, o Office du Ducroire25  
ligado à Câmara de Comércio, bem como a Luxinnovation, 
todas estão comprometidas a levar seu suporte direto a 
empresas estabelecidas em Luxemburgo através da Enterprise 
European Network-Luxembourg. Esse órgão, o maior em 
nível internacional a serviço de pequenas e médias empresas, 
tem a missão de informar e aconselhar empresários quanto 
ao acesso a mercados estrangeiros. Ele faz com que esses 
empresários aproveitem sua rede internacional, estabelecendo 
relações com parceiros e especialistas, bem como através 
da organização de eventos. As empresas encontram, assim, 
uma rede nacional única de qualidade que oferece um serviço 
europeu de proximidade e assistência personalizada para 
esforços de internacionalização. Entrevistas individuais com a 
equipe da Enterprise Europe Network-Luxembourg também 
são propostas sob demanda.
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Fonte: 25Criado em 1961, o objetivo do ODL é favorecer relações econômicas e financeiras internacionais no interesse de Luxemburgo, especialmente para a cobertura de riscos nas áreas de exportação, importação e investimentos       
               no estrangeiro. O ODL também exerce essa função através de sua participação em outros instrumentos de comércio exterior, especialmente o “Luxembourg for Business”. Ao longo dos anos, o ODL tornou-se um player chave  
               do comércio exterior luxemburguês, o guichê único que junta todos os instrumentos financeiros e redes de segurança oferecidos a empresas para que desenvolvam sua atividade no estrangeiro e sejam competitivas.
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A b2fair

b2fair é uma plataforma da Câmara de Comércio que 
permite que empresas internacionais dividam suas 
experiências e estabeleçam parcerias em escala 
internacional. Sua missão é identificar oportunidades de 
expansão e ajudar em iniciativas de internacionalização.

O Market guide

O Market guide, criado pela Câmara de Comércio, 
tem o objetivo de promover o comércio internacional 
em Luxemburgo. Empresas estrangeiras que buscam 
estabelecer relações com empresas luxemburguesas 
podem encontrar uma lista de locais relevantes, 
informações sobre os diferentes tipos de empresas e 
instituições que apoiarão esses projetos.

Um business center ou “Espace Entreprises” para 
start-ups

“Espace Entreprises” é uma ”solução única“ da Câmara 
de Comércio que garante assistência a pequenas e 
médias empresas em Luxemburgo. Uma start-up que 
ainda não desenvolveu seu projeto pode obter auxílio 
referente a procedimentos administrativos. 

Além das agências da Câmara de comércio, temos:

Société Nationale de Crédit et d’Investissement  
(SNCI Bank)

A SNCI é uma instituição bancária de direito público 
especializada em financiamento de médio e longo prazo. 
Em particular, concede às empresas luxemburguesas:

 — empréstimos para equipamentos destinado a grande 
maioria das empresas;

 — empréstimos de arranque e aquisição destinado 
a pequenas e médias empresas recém-criadas ou 
adquiridas, independentemente da sua forma jurídica;

 — empréstimos de médio e longo prazo destinado a 
empresas industriais e empresas prestadoras de 
serviços que contribuem significativamente para o 
desenvolvimento econômico;

 — empréstimos de desenvolvimento indireto destinado 
a empresas que estão empreendendo projetos 
de expansão, substituição, inovação, criação ou 
recuperação e contribuindo para o desenvolvimento 
econômico nacional;

 — financiamento no estrangeiro, destinado a 
empresas com um centro de decisão e produção 
no Luxemburgo durante pelo menos 5 anos e que 
pretendem desenvolver no exterior.

Além de incentivos ao investimento e um ambiente 
jurídico e fiscal flexível, o governo também oferece 
parques industriais e infraestruturas para apoiar a 
inovação.

Para a promoção da pesquisa, do desenvolvimento e 
da inovação

Para apoiar pequenas e médias empresas que se 
envolvem em pesquisa e desenvolvimento ou projetos 
inovadores em geral, o governo oferece auxílios 
financeiros no setor público e privado.

Desde 2002, o ministério da Economia tem apresentado 
uma iniciativa (cluster initiative) que reúne grupos de 
inovação de Luxemburgo:

 — Luxembourg Space Cluster

 — Luxembourg ICT Cluster

 — Luxembourg Materials Cluster

 — Luxembourg BioHealth Cluster

 — Luxembourg EcoInnovation Cluster

 — Luxembourg Automotive Component Cluster

 — Luxembourg Maritime Cluster

 — Luxembourg Logistics Cluster

 — Luxembourg Wood Cluster

O objetivo é colaborar em matéria de tecnologia e de 
pesquisa, comunicar mais e dividir conhecimentos para 
desenvolver oportunidades de negócio.

Incubadoras e parques industriais

Através da Technoport, que funciona como incubadora e 
espaço de coworking, o ministério da Economia oferece 
suporte às empresas do setor de tecnologia. As start-up 
dos setores de BioHealth, Cleantech e ICT são apoiadas 
pela House of BioHealth com laboratórios e escritórios. As 
incubadoras são completamente equipadas e permitem 
que as empresas utilizem o serviço de profissionais e 
especialistas.
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2.2 Auxílios públicos no Brasil

O governo federal brasileiro criou um contexto para 
estimular o comércio internacional do Brasil, visando o 
acesso a novos mercados melhorando a logística de apoio 
ao processo e dando apoio financeiro às empresas.

a.  Auxílios destinados a micro e pequenas empresas

O governo brasileiro estabeleceu vários incentivos para 
dar suporte a pequenas e médias empresas, tais como o 
Estatuto da Pequena e Média Empresa.

As microempresas no Brasil são denominadas MEs e as 
pequenas empresas são denominadas EPP (Empresa 
de Pequeno Porte), nos acrônimos em português. O 
acrônimo MPE é utilizado para designar os dois tipos de 
empresa. A classificação é efetuada em função de um 
nível de receita bruta anual.

Um tecido econômico caracterizado por pequenas 
empresas

No Brasil, 99% das 7 milhões de empresas são 
consideradas pequenas empresas segundo um relatório 
do Sebrae26. Essas empresas, responsáveis pela 
distribuição de riqueza e pela criação de empregos, geram 
receitas consideráveis para o Estado e são importantes 
para a economia do país. Por estes motivos, o governo 
apoia as pequenas empresas com vários incentivos, 
visando manter sua atividade. Além disso, a medida 
prevista por esta lei é importante para a formalização de 
empresas irregulares no Brasil.

As vantagens do estatuto de microempresas e 
empresas de pequeno porte

O Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte foi criado em 1999 para definir o quadro 
geral de tratamento das MPE.

Essa lei traz várias vantagens para a atividade das MPE, 
tais como:

i)  Vantagens no plano burocrático

Simplificação da cobrança de impostos e de processos 
para criar uma empresa.

ii)  Vantagens no nível tributário

O regime Simples Nacional foi criado para facilitar a 
cobrança de impostos para este tipo de empresa.

Fonte: 26O Sebrae é um serviço de assistência a pequenas empresas brasileiras.

iii)  Vantagens no nível de acesso a crédito e à 
tecnologia

Tornou-se mais fácil obter créditos no Brasil, já que 
vários bancos recebem suporte do governo. Além 
disso, uma pequena parte dos recursos municipais é 
destinada a instituições públicas para promover a inovação 
tecnológica.

iv)  Vantagem no nível das exportações

Consequentemente, as atividades de exportação são 
simplificadas e menos custosas.

b. Incentivos fiscais em diferentes níveis

As empresas também podem se beneficiar de diferentes 
incentivos fiscais.

Incentivos federais

Certos setores específicos se beneficiam de regimes 
fiscais favoráveis. Na maioria dos casos, as empresas que 
desejam se beneficiar deles devem atender critérios e 
cumprir obrigações específicas.

Incentivos regionais

Desde 1960, o governo brasileiro implementou 
políticas regionais visando estimular investimentos e o 
desenvolvimento econômico em certas zonas do país. 
De fato, a economia se concentra nas costas e no sul do 
país. Uma zona franca foi criada em Manaus em 1967 para 
o desenvolvimento de um polo industrial no qual várias 
unidades de montagem foram instaladas. 

Incentivos no nível estadual

Esses programas permitem uma isenção quase 
completa do ICMS (equivalente ao IVA) de até 95%. 
O departamento de desenvolvimento financeiro ou 
econômico estadual concede estas isenções a empresas 
se os setores nos quais atuam podem favorecer o 
desenvolvimento econômico da região em questão.



Incentivos municipais

Regimes favoráveis, fiscais ou não, 
visando promover investimentos. 
Em contrapartida do abrandamento 
fiscal, o beneficiário deve investir, 
criar empregos e participar do 
desenvolvimento do município.

Financiamentos de longo prazo

Em resposta à política de 
desenvolvimento econômico e social 
do país, o Brasil desbloqueou 165 
bilhões de reais em 2014 (37 bilhões 
de euros). Esses financiamentos 
com taxas de juro reduzidas 
são destinados a projetos que 
atendem condições específicas de 
tamanho, setor e zona geográfica de 
implantação.
 
Na prática, há uma “concorrência 
fiscal” (ICMS) entre diferentes 
estados federais do país, já que cada 
estado vista atrair investimentos e 
oferecer condições vantajosas sem 
notificação ou validação pelos outros 
estados.
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3. Acompanhamento privado de empresas

3.1 De Luxemburgo ao Brasil: os auxílios à 
importação no Brasil

O espaço Space Samples

A empresa Space Samples no Brasil oferece um serviço 
de importação que estoca bens e gerencia o processo 
de importação como um todo, e se necessário entrega 
os bens em todo o país. Além disso, a empresa oferece 
salas para apresentar produtos a potenciais clientes.

O Entreposto Aduaneiro

O Entreposto Aduaneiro é um regime de depósito que 
permite guardar bens importados em território brasileiro 
por três anos antes da venda ao cliente final. Os 
impostos sobre a importação não são pagos até que os 
produtos sejam vendidos ao cliente final.
 
Para a importação temporária de bens: o carnê ATA

O carnê ATA é semelhante ao regime de entreposto 
aduaneiro e é um método para a importação temporária 
de bens. O sistema é aplicável em todo o mundo mas, 
no Brasil, é utilizado especialmente para equipamentos 
profissionais ou exposições e fóruns, não sendo mais 
aceito para amostras comerciais.

3.2 Do Brasil a Luxemburgo: auxílios privados em 
Luxemburgo

As empresas privadas dão suporte a empresários 
fornecendo espaços de trabalho, de formação e de 
parceria.

Para os jovens: Paul Wurth InCub27

Paul Wurth InCub dá suporte a empresas com estudos, 
indústrias, produtos e serviços. Traz uma rede e propõe 
um enquadramento para jovens empresas. Além disso, 
também possibilita encontrar investidores do setor 
público e privado.

Para start-ups: Nyuko, Ekodaul e Wishbox 

Para start-ups em fase inicial, Nyuko, Ekodaul e 
Wishboxs são órgãos privados que podem dar suporte 
à sua criação.
 
O programa Fit 4 Start

Fit 4 Start é um programa criado pela Luxinnovation que 
oferece capital, uma rede profissional e enquadramento 
para start-ups do setor ICT.

3.3 Uma rede única: KPMG Luxembourg – LATAM Desk

Um serviço de confiança destinado às empresas. 
Você se beneficiará do nosso acompanhamento 
nos aspectos contábeis e fiscais, bem como de 
conselhos dos nossos especialistas quanto a condições 
econômicas, principais setores, técnicas de venda, 
regulamentos, normas e mais.

Fonte: 27http://indu.tech/about-2/
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O Brasil, primeira economia do continente latino-americano e segunda economia 
do continente americano, oferece diversas oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento. O país também apresenta certas particularidades que um investidor 
prudente e atento deve estudar minuciosamente para minimizar quaisquer riscos 
antes de sua entrada neste mercado considerável.

O retorno sobre o investimento é provavelmente uma das apostas mais interessantes 
entre os investimentos nos países em desenvolvimento e é, sem dúvida, muito 
superior ao oferecido nos países desenvolvidos.

É de fato possível converter incertezas em sólidas oportunidades para o crescimento 
de uma atividade já consolidada. A escolha visionária do Brasil, que será uma das 
primeiras cinco economias em 2050 (acima da Itália, França, Reino Unido e Alemanha, 
segundo a Goldman Sachs), como território de exportação pode se mostrar muito 
frutífera. No entanto, o planejamento especializado, o acompanhamento e a 
assistência parecem essenciais para otimizar o tempo de preparação para a entrada 
no mercado e o estabelecimento da atividade, mas também para evitar surpresas 
desagradáveis, custosas em termos de tempo e energia.

Luxemburgo é ideal para qualquer líder que deseja se estabelecer, seja uma start-up 
ou uma empresa que deseje acessar o mercado europeu de maneira estratégica. 
O governo é proativo em todas as frentes em termos de suporte às empresas, em 
benefício especialmente daquelas que inovam.

Para se beneficiar de todos os auxílios públicos de financiamento e estar em 
conformidade com os diversos regulamentos europeus, parece útil obter assistência 
e acompanhamento de especialistas.

A grande vantagem do tamanho do país torna possível encontrar partes interessadas 
em tempo recorde e a burocracia é aliviada, contanto que se saiba em qual porta 
bater e com quem falar.

Os órgãos privados trabalham frequentemente em estreita colaboração com as 
autoridades públicas e oferecem serviços de apoio e aconselhamento de qualidade 
a empresas locais, mas também estrangeiras, que pretendam estabelecer-se em 
Luxemburgo. Eles levam em conta os aspectos contábeis, jurídicos e fiscais e 
oferecem preciosos conselhos em relação às especificidades das atividades de 
líderes de acordo com sua confiança.

Além disso, oferecem serviços para auxiliar empresas a tornar-se mais competitivas 
no nível internacional escolhendo as melhores operações e modelos para cada 
empresa, levando em conta seus setores de atividades e especificidades.

Conclusão
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Menções e agradecimentos 

No contexto da escrita conjunta desta brochura com o Ministério da Economia e do Comércio Exterior do Grão-Ducado de 

Luxemburgo, as informações e dados, bem como os comentários e sugestões foram fornecidos de forma precisa, permitindo 

oferecer aos leitores uma compreensão global da situação e das oportunidades das relações comercias entre o Brasil e 

Luxemburgo.

Participants:

Ministério da Economia e do Comércio Exterior do Grão-Ducado de Luxemburgo

Daniel Da Cruz: Responsável pela direção-geral da promoção do comércio exterior e investimentos

Thiago Bernardes Costa: Consultor no departamento de promoção do comércio exterior e investimentos

KPMG Luxembourg

Nilton Constantino : Head of LATAM

Stéphanie Vacheron : Advisory Financial Management

Departamento de Marketing e Comunicações 

Nota sobre os dados e informações apresentados neste relatório

A KPMG Luxembourg envidou todos os esforços com o objetivo de verificar a exatidão dos dados e de outras informações 
apresentadas neste relatório, no dia 30 de junho de 2018, salvo menção contrária.
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