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Risco	geral	-	BB	(AAA	=	risco	menor;	D	=	risco	maior)	-	EIU
Risco	de	Estrutura	Económica	-	B

Países	vizinhos:	Noruega,	Finlândia,	Estônia,	Letônia,	Bielorrússia,	Lituânia,	Po-
lónia,	Ucrânia,	Geórgia,	Azerbaijão,	Cazaquistão,	China,	Mongólia	e	Coreia	do	
Norte.
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Oportunidades	e	Dificuldades

•	A	população	da	Rússia	ascende	a	cerca	de	147	milhões	de	habitantes,	sendo	
considerado	o	9º	país	mais	populoso	do	mundo.	A	população	encontra-se	distri-
buída	por	uma	área	superior	a	17	milhões	de	km2,	conferindo-lhe	o	estatuto	do	
país	mais	extenso.	Em	Moscovo,	capital,	encontra-se	concentrado	cerca	de	10%	
da	população,	com	cerca	de	15	milhões	de	habitantes.
 
•	Segundo	o	Banco	Mundial,	em	2017,	e	em	 termos	de	Produto	 Interno	Bruto	
(PIB),	a	economia	russa	surgia	no	12º	lugar,	sendo	o	1º	produtor	mundial	de	pe-
tróleo,	o	2º	de	gás	natural	e	o	5º	produtor	de	energia	elétrica.

•	Apesar	da	crise,	o	Governo	da	Rússia	pretende	modernizar	e	desenvolver	as	
infraestruturas	do	país,	proporcionando	a	necessidade	em	equipamentos,	tecno-
logias	e	produtos	estrangeiros	(nomeadamente	produtos	e	marcas	europeias).	A	
procura	de	bens	e	serviços	de	qualidade	é	estável.

•	Regiões	com	grande	poder	de	compra,	com	uma	classe	média	e	alta	com	gran-
de	propensão	para	o	consumo,	em	especial	para	os	produtos	e	serviços	do	seg-
mento	alto	e	de	exclusividade.

•	Baixos	custos	da	energia	e	mão-de-obra	qualificada,	são	fatores	atrativos	para	
o	investimento	estrangeiro.

•	Existem	 ligações	aéreas	diretas	diárias	da	TAP	e	da	companhia	aérea	 russa	
Aeroflot,	Lisboa	–	Moscovo,	(14	voos	por	semana).	A	par	das	rotas	da	TAP	e	da	
Aeroflot,	há	a	salientar	companhias	como	a	British	Airways,	Lufthansa,	Iberia,	Air	
France,	Swiss,	KLM,	entre	outras.

•		Barreira	Linguística.

•	Desalfandegamento	de	mercadorias.

•	Dificuldades	na	obtenção	de	informação	qualificada	sobre	os	parceiros	locais.

•	Falta	de	transparência	e	grande	burocracia.
 
•	Com	o	conflito	 na	Ucrânia	e	das	 sequentes	 sanções	 impostas	pelo	Ociden-
te,	a	Rússia	tem,	desde	2014,	adotado	uma	política	nacionalista	e	antiocidental,	
proibindo	a	importação	de	produtos	dos	EUA	e	mesmo	alguns	itens	da	União	
Europeia.
 
•	A	distribuição	sectorial	da	economia	russa	é	relativamente	diversificada.	Dados	
relativos	a	2017	indicam	que	o	sector	dos	serviços	tem	um	peso	preponderante,	
contribuindo	com	62,3%	para	o	PIB,	 sendo	 responsável	por	63%	do	emprego.	
Segue-se	a	indústria	com	32,4%	e	um	peso	de	27,6%	no	emprego	e	a	agricultura,	
que	contribui	com	4,7%	para	o	PIB	e	que	emprega	9,4%	da	população	ativa.
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•	Países	como	a	China,	Alemanha,	os	EUA	e	a	Itália,	são	os	principais	países	for-
necedores	dos	equipamentos	e	tecnologias	estrangeiras.	Desta	forma	será	uma	
concorrência	atroz	para	países	com	Portugal.

A	Rússia	é	o	país	mais	extenso	do	mundo,	fazendo	fronteira	com	países	europeus	
e	asiáticos,	banhada	pelos	oceanos	Pacífico	e	Ártico.	

Indicadores de Importações 
Russas:

Precauções	na	Abordagem:
O	mercado	deve	ser	abordado	em	russo,	pois	o	inglês	não	é	uma	língua	corrente-
mente	utilizada,	tal	como	o	alemão,	francês	e	espanhol.	Para	o	efeito	será	sempre	
preferível	fazer-se	acompanhar	com	um	intérprete	russo-português-russo,	tendo	
este	um	papel	fulcral	nas	relações	pretendidas.
Por	outro	lado,	a	importância	da	preparação	é	por	demais	evidente	no	que	toca	
ao	conhecimento	do	produto	ou	serviço,	preços,	condições	de	pagamento,	quan-
tidades	e	prazos	de	entrega.	Uma	resposta	insegura	pode	deitar	tudo	a	perder.

A	Rússia	é	um	país	conservador,	verificando-se	o	conceito	hierárquico	ainda	mui-
to	enraizado.	Sendo	assim,	as	decisões	são	tomadas	no	cume	da	pirâmide.	Daí	a	
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importância	da	solicitação	de	marcação	de	reunião	com	antecedência.	Estas	por	
sua	vez,	serão	confirmadas	dias	antes	da	data.	É	sempre	de	bom	ânimo	a	recon-
firmação	na	véspera	do	dia	da	reunião.

A	abordagem	deve	ser	sempre	feita	com	informação,	em	russo,	sobre	o	tema,	a	
empresa	e	os	produtos	ou	serviços.

Informações	úteis:
É	proibido	fotografar	instalações	militares	e	outros	edifícios	considerados	sen-
síveis.
Na	Rússia	é	obrigatório	mostrar	o	documento	de	identificação	quando	solicitado	
pelas	autoridades,	pelo	que	os	viajantes	deverão	andar	sempre	acompanhados	
do	respetivo	passaporte.	Deverá	 igualmente	dispor-se	de	cópia	do	mesmo,	na	
eventualidade	de	extravio	ou	de	retenção	dos	documentos	pelas	autoridades.
Comparativamente	com	outros	países	europeus,	a	Rússia	apresenta	um	nível	de	
segurança	inferior.	Os	visitantes	estrangeiros	devem	cumprir	as	regras	básicas	da	
segurança,	como	por	exemplo,	vigiar	as	suas	carteiras,	não	deixar	objetos	de	va-
lor	no	quarto	do	hotel	ou	dentro	dos	carros	estacionados	e	ter	cuidado	no	metro.	
No	entanto,	os	centros	das	principais	cidades	são	relativamente	seguros.	
Em	caso	de	 furto	de	objetos	de	valor,	deverá	contactar	a	polícia	 (telefone	de	
urgência	102).	Em	caso	de	furto	de	documentos	(passaporte,	C.C.)	deverá	con-
tactar	a	Secção	Consular	da	Embaixada	de	Portugal	em	Moscovo.
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•	Piadas	ou	piadas	em	 família	 -	Mas	
brincar	com	a	família,	especificamen-
te com mães e pais, nunca termina 
bem.	 Até	 piadas	 sobre	 mães	 nunca	
são	bem	vistas.	Evitar.

•	Melhor	vestir-se	muito	bem	do	que	
parecer	casual.

•	Nunca	entregue	bolsas	ou	mochilas	
vazias	-	É	importante	para	quem	de-
seja	dar	mochilas	ou	sacos	promocio-
nais,	por	exemplo.

•	Nunca	mostre	 a	 sola	 do	 pé	ou	do	
sapato.

•	Nunca	lamber	a	faca.

•	Nunca	visite	ninguém	em	nenhuma	
circunstância	sem	levar	um	presente.

•	Nunca	se	sente	no	canto	da	mesa.

•	Nunca	recuse	um	brinde.

•	Evite	falar	sobre	política.

•	 Idiomas	 confusos	 dos	 países	 vizi-
nhos,	 ou	 mesmo	 dizer	 que	 “russo	 e	
ucraniano”	 são	 a	 mesma	 coisa,	 são	
extremamente	deselegantes.	Evitar.

•	Nunca	 assobie	dentro	de	casa.	Ou	
em	qualquer	outro	lugar	-	é	uma	su-
perstição	muito	 profunda	 na	 Rússia.	
Assobiar	dentro	de	casa,	no	shopping,	
no	 mercado,	 em	 qualquer	 lugar,	 lhe	
dará	uma	aparência	de	desaprovação.	
A	superstição	diz	que	isso	tira	dinhei-
ro	 do	 assobiador	 e	 do	 anfitrião.	 Ou	
seja,	boca	calada.

À	 semelhança	 de	 outros	 países,	 a	
Rússia	é	um	país	muito	supersticioso.	
Além	 das	 crenças	 populares,	 muitas	
tradições e costumes regionais estão 
presentes	na	rotina	do	maior	país	do	
mundo.	
É	certo	que	como	turista,	os	deslizes	
devem	 ser	 tolerados.	 Mas	 é	 sempre	
uma	mais	valia	mostrar	algum	conhe-
cimento	da	cultura	e	tradições	locais.	
Reúne-se	alguns	pontos	mais	 impor-
tantes a ter em consideração para 
que	a	sua	estadia	seja	um	sucesso.	

•	Aperte	sempre	as	mãos,	chegando	
ou	 saindo	 (as	mulheres,	 no	 entanto,	
evitam	esse	contato).

• Entre sempre antes de apertar as 
mãos:	nunca	fique	na	porta	-	Ou	você	
entra,	ou	ele	sai.

•	Tire	sempre	as	luvas	antes	de	aper-
tar as mãos - apertar as mãos com 
luvas	é	extremamente	desrespeitoso.	

• Diga sempre adeus a todos antes de 
sair.

• Tire sempre os sapatos ao entrar na 
casa	de	alguém.

•	Coloque	sempre	o	dinheiro	sobre	a	
mesa	e	avise	a	pessoa.	Nunca	o	entre-
gue	a	ninguém	-	o	dinheiro	está	sujo.

•	Nunca	 coloque	garrafas	 vazias	 so-
bre	 a	 mesa.	 Coloque-os	 no	 chão	 -	
Muito,	mas	MUITO	importante.

•	Evite	a	exibição	excessiva	de	emo-
ções.

Cuidados,	socioculturais,	a	ter	
enquanto	viajante	na	Rússia:
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•	Evite	estar	em	bares	sem	consumir.

•	 Nunca	 deixe	 uma	 mulher	 carregar	
algo	pesado	e	nunca	deixe	de	ser	cor-
tês	com	os	idosos.

•	 Os	 homens	 russos	 geralmente	 não	
comem	 doces	 (chocolates,	 doces)	 e	
saladas.
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