
MALÁSIA
GUIA DE ACESSO AO MERCADO





MALÁSIA
GUIA DE ACESSO AO MERCADO





Índice

4
Nota

Introdutór ia

5 7

10 12 14

MALÁSIA  ||  02

Overv iew  do
Mercado

A Malás ia  no
Comérc io
Externo

Re lações  com
Por tuga l

Regimes
Aduaneiros

L i cenças

15 17 18
Documentação

Necessár ia
Cer t i f i cações Rotulagem

19 21 22
Tar i f as Meios  de

Pagamento
Cu l tura  Negoc ia l

26
Visão  do
Mercado

28
B ib l iogra f i a



| GUIA  DE MERCADO | 03



NOTA
INTRODUTÓRIA

Malásia

O presente Estudo advém da necessidade de
desenvolver um documento de trabalho que
suporte os processos de internacionalização das
empresas portuguesas da região de Santarém
para o mercado da Malásia, identificada pela
NERSANT - Associação Empresarial da Região de
Santarém, como um mercado-alvo prioritário no
âmbito do projeto RIBATEJO BUSINESS
INTELLIGENCE - Promoção e internacionalização
da Região do Ribatejo de forma inteligente,
apoiado pelo ALENTEJO 2020.

O presente trabalho compreende os serviços para
realização de estudo de levantamento dos
principais procedimentos (e eventuais barreiras)
de acesso ao mercado da Malásia, para facilitação
do acesso das empresas da Região a esse
mercado, dando-lhes ferramentas de prévia
análise e preparação antes de se abordarem
novos mercados prioritários.

MALÁSIA  ||  04



A Malásia é um país do Sudeste Asiático,
localizado a norte do Equador, composto por duas
regiões não contíguas: a Malásia Peninsular (ou
Malásia Ocidental, localizada na Península Malaia)
e a Malásia Insular (ou Malásia Oriental), que
contém os dois maiores estados do país (Sabah e
Sarawak). 

A sua capital é Kuala Lumpur, que fica na parte
Oeste da Península, a cerca de 40 quilómetros da
costa. Porém, o centro administrativo, Putrajaya,
situa-se 25 quilómetros a sul da capital. De entre
as outras principais cidades destacam-se também:
Subang Jaya, Klang, Johor Baru, Ampang Jaya. Este
país faz fronteira com a Tailândia, Singapura e
Indonésia. 

A Malásia encontra-se dividida em 13 estados e 3
territórios federais, contando com mais de 330
km2 de área e uma população de cerca de 31,5
milhões de habitantes (em 2018). A Península
obteve a independência da Grã-Bretanha em
1957, mas a sua formação atual apenas se
formalizou em 1965, quando Singapura saiu da
Federação Malaia. 

Portanto, a sua organização política advém do seu
passado histórico. O sistema político baseia-se
numa monarquia parlamentar, em que o seu
primeiro-ministro é atualmente Mahathir
Mohamad e o Rei Muhammad V assume o papel
de chefe de estado.

A sua língua oficial é o malaio, mas também se fala
mandarim, vários dialetos chineses e inglês. A sua
moeda é o Ringgit da Malásia (1 USD = 4,14 MYR,
consultado a 17/02/2020).

OVERVIEW DO
MERCADO

Malásia
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A sua economia tem registado aumentos positivos nos últimos anos, contando com uma taxa média de
5,2% ao ano de crescimento real do PIB entre 2014 e 2018. Tal crescimento foi impulsionado pelo
consumo privado e prevê-se que esta componente continue a ser o principal motor de crescimento. As
previsões apontam que no período de 2018 a 2022 haja um acréscimo médio anual do PIB de 5,5%. 

A sua atividade económica é fortemente concentrada nas exportações, sendo o seu grau de abertura ao
exterior elevado. Esta tendência exportadora decorre dos montantes de investimento direto estrangeiro
que a Malásia recebe. Apesar das perspetivas de crescimento das exportações serem positivas, espera-se
que o contributo das exportações líquidas de importações para o PIB continue negativo. A Malásia
estabeleceu um plano quinquenal de desenvolvimento para o período de 2016 a 2020, o Décimo Primeiro
Plano em que o objetivo passou por conseguir ingressar no conjunto de mercados com elevado
rendimento da classificação do Banco Mundial. Dentro deste plano, os dois pilares fundamentais são a
produtividade e a inovação. No entanto, esta economia enfrenta alguns desafios, nomeadamente no que
toca ao lento crescimento da produtividade do trabalho e aos salários baixos praticados. 

Este país dispõe de vários recursos naturais onde se destacam o estanho, o petróleo, a madeira, o cobre, o
minério de ferro e a bauxita. Ao nível dos produtos agrícolas é um importante produtor mundial de óleo de
palma, borracha, arroz e coco, assim como é conhecido pela indústria eletrónica, automóvel e da
construção. Os serviços empregam a maioria da população e, aqui, destacam-se o setor do turismo, o setor
financeiro e de tecnologia médica.

Relativamente a infraestruturas, a sua rede infraestrutural é uma das mais desenvolvidas da Ásia. A sua
rede de telecomunicações destaca-se pela sua dimensão. Existem sete portos principais (Penang, Klang,
Johor, Tanjung, Pelepas, Kuantan, Kemaman, Bintulu), uma vasta rede de estradas e autoestradas
(destacando-se a Via Expresso Norte-Sul, que se estende pela fronteira entre Tailândia e Singapura), redes
de transporte ferroviário (Expresso Rail Link), 118 aeroportos (sendo 7 deles internacionais, destacando-se
o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (principal), o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur 2, o
Aeroporto Internacional de Penang, o Aeroporto Internacional de Langkawi, o Aeroporto Internacional de
Senai, o Aeroporto Internacional de Kota Kinabalu e o Aeroporto Internacional de Kuching), parques
industriais e parques especializados.

Estas infraestruturas foram fruto de altos investimentos do governo ao longo dos anos e promovem a
ligação entre várias regiões que favorecem as transações comerciais, ligando portos e aeroportos. Estes
planos de investimento não deixam de lado as áreas rurais e têm foco no setor da construção. Está
planeado investir em projetos de mitigação e de manutenção de tanques de retenção de inundação, assim
como em projetos de melhoria da rede de eletricidade.
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A MALÁSIA  NO
COMÉRCIO
EXTERNO

Panorama Internacional

Esta economia foi a 26ª importadora mundial de
bens e a 30ª de serviços em 2018. É esperado um
crescimento das importações de bens e serviços
para 2020 (cerca de 1.9%). 

A sua balança comercial de bens é
tradicionalmente superavitária, e apresenta saldos
comerciais consideráveis, rondando valores entre
os 20 e os 30 mil milhões de dólares.

Em 2019, vendeu ao exterior mais de 230 mil
milhões de dólares de mercadorias e comprou
mais de 200 mil milhões. Tanto as exportações
como as importações de produtos decresceram
face ao ano transato, todavia apresentou um saldo
comercial maior em 2019.

Fonte: Trademap, 2020

Figura 1: Principais indicadores económicos, Malásia
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Os seus principais fornecedores são as economias mais próximas de si, a China e Singapura, que
representam 32% do total das importações, quase um terço das suas compras ao exterior. No entanto,
esta também adquire produtos aos EUA (8%), Japão (7%) e outros países asiáticos. Face ao ano transato, as
compras à China e a Singapura diminuíram, nomeadamente a Singapura, mas o seu peso no total das
importações de mercadorias permanece semelhante. As Importações aos EUA e à Índia aumentaram face
ao mesmo período.

Relativamente às suas vendas ao exterior, os principais clientes da Malásia são também os seus principais
fornecedores, China e Singapura, perfazendo 28% das exportações, seguindo-se os EUA (10%) e demais
economias asiáticas, como Hong Kong, Japão, Tailândia, Índia, entre outras. As exportações no geral
diminuíram no ranking dos 10 principais parceiros, nomeadamente as exportações com destino a Hong
Kong e Japão (quase 2 milhares de dólares), mas as vendas aos EUA e a Taiwan aumentaram face ao ano
transato.

Quanto aos produtos comercializados com o exterior, sem dúvida que os produtos mais comercializados
são as máquinas e aparelhos elétricos, combustíveis e óleos minerais e os reatores nucleares, máquinas e
aparelhos mecânicos. Apenas estas três categorias perfizeram mais de 50% das trocas comerciais com os
mercados externos, em 2019. Esta tendência tem-se mantido desde 2017, continuando estes produtos a
serem os mais procurados.

Fonte: Trademap, 2020

Fonte: Trademap, 2020

Figura 3: Principais mercados clientes da Malásia (2017-2019), milhares de dólares

Figura 2: Principais mercados fornecedores da Malásia (2017-2019), milhares de dólares
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De facto, as exportações de máquinas e aparelhos elétricos aumentaram consideravelmente desde 2017,
perfazendo nos dados mais recentes cerca de 34% das vendas ao exterior. As exportações do ranking de
principais produtos diminuíram face a 2018, no entanto, os contributos das categorias mantiveram-se
constantes face a esse período. O aumento das exportações de instrumentos e aparelhos de ótica, de
plásticos, de ferro e aço demonstram a maior procura à Malásia por estes produtos.

No que diz respeito às importações, as principais categorias de produto também registaram uma
diminuição no geral face a 2018, tendo, porém, crescido a procura à Malásia de produtos como plásticos,
veículos automóveis e instrumentos e aparelhos de ótica.

Fonte: Trademap, 2020

Figura 4: Principais categorias de produtos importadas pela Malásia (2017-2019), milhares de dólares

Fonte: Trademap, 2020

Figura 5: Principais categorias de produtos exportadas pela Malásia (2017-2019), milhares de dólares
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Em termos do relacionamento económico
bilateral, as exportações portuguesas para a
Malásia e as importações provenientes desse país
não são muito significativas. Em 2019, a Malásia
ocupou a 71ª posição no  ranking  de clientes das
exportações portuguesas de bens, que
correspondeu a uma quota de 0,1 % no total,
representando uma diminuição da posição face a
2018. 

Enquanto fornecedor, a Malásia ocupa a 59ª
posição, o que corresponde a uma quota de 0,1%
das importações totais, representando uma
diminuição da posição face a 2018.

A Balança comercial é desfavorável à economia
portuguesa desde meados de 2009, sendo que o
défice superou os 40 milhares de dólares em 2018
e os 75 milhares de dólares em 2019. De facto, de
2015 a 2019 houve crescimento anual tanto das
exportações (18%) como das importações (25%).

Na estrutura das exportações destacam-se as
máquinas e aparelhos elétricos (42%), plásticos
(4%), borracha (20%) e reatores nucleares (10%),
sendo que estes constituem a maioria das
exportações com destino a Portugal.

Ao nível das importações, os principais grupos de
produtos respeitam novamente a máquinas e
aparelhos elétricos e reatores nucleares e
aparelhos mecânicos (36%), borracha (8%).

RELAÇÕES COM
PORTUGAL

Comércio Externo

Acordo sobre Cooperação Cultural (1989).
Acordos bilaterais: 
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Fonte: Trademap, 2020

Fonte: Trademap, 2020

Figura 6: Principais categorias de produtos exportadas pela Malásia, para Portugal (2017-2019), milhares de dólares

Figura 7: Principais categorias de produtos importadas pela Malásia, com origem em Portugal (2017-2019), milhares de dólares
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Camboja, Indonésia, Tailândia, Vietname, Singapura, Laos, Filipinas, Birmânia e Brunei.

O regime de importação da Malásia tem-se alterado devido à intenção do seu governo de promover uma
maior liberalização do comércio. As empresas precisam de ter em consideração várias questões antes de
iniciarem os seus processos de exportação para este mercado. 

Para qualquer exportação, deverão seguir os standards internacionais, cumprindo os requisitos de
transação, desde permissões, licenças e quotas. Ao mesmo tempo, devem ser tidos em conta os requisitos
de packaging e labelling. 

A autoridade responsável pela administração da política de impostos indiretos, pelos movimentos de
entrada e saída de bens e pela gestão das fronteiras alfandegárias é o Royal Malaysian Customs
Department (RMC ou JKDM).

Esta economia consegue beneficiar de regimes de tratamento preferencial devido à participação da Malásia
em várias associações comerciais entre países. Este mercado é membro da Associação das Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN), que dispõe de uma área de livre comércio (AFTA) e um acordo de Comércio de
mercadorias (ATIGA), com
tratamento preferencial entre países membros. De entre os estados membros destacam-se:

REGIMES
ADUANEIROS

Comércio Externo
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Além disso, a Malásia participa no Sistema Global
de Preferências Comerciais entre os Países em
Desenvolvimento (SGTP). No que concerne aos
diferentes acordos comerciais assinados pela
Malásia, esta assinou acordos com a austrália,
Chile, Índia, Nova Zelândia, Turquia, Paquistão e
com a União Europeia. Através da ASEAN, a
Malásia possui acordos de livre comércio com a
Austrália (AANZFTA), China (ACFTA), Japão, Índia,
Coreia do Sul e Nova Zelândia (AANZFTA), Hong
Kong (AHKFTA). 

As mercadorias que consagram produtos
originários dos países destes acordos podem
beneficiar de tratamento preferencial na Malásia. 

A Malásia é, também, membro do Fórum de
Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC),
onde concordou em liberalizar as regras de
comércio com os restantes membros. Ainda,
sendo signatária do Acordo Preferencial Tarifário
D-8, esta economia concorda em reduzir as
barreiras alfandegárias com os restantes estados
membros (Bangladesh, Indonésia, Irão, Egito,
Nigéria, Paquistão, Turquia). 
 
A Malásia aplica dois sistemas de classificação
tarifária, um para o comércio dentro da ASEAN e
outro para comércio com outros países, o sistema
harmonizado de designação e codificação de
mercadorias (SH). Deste modo, os códigos de
mercadorias e descrições incluídos nos
documentos comerciais devem conter referência à
nomenclatura HS 2012 ou 2017. A classificação
aduaneira de mercadorias é baseada na
Nomenclatura Internacional do Sistema
Harmonizado. 

Na Malásia, existem zonas de livre comércio que
estão sujeitas às disposições da Lei das Zonas
Francas, nomeadamente quais as atividades
aprovadas e sob que condições podem as
empresas se envolver nessas atividades. 

Uma das zonas de livre comércio mais conhecida
é a Zona de Livre Comércio de Port Klang (PKFZ).
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L ICENÇAS

Produtos derivados de animais ou aves;
Plantas e derivados de plantas;
Produtos (alimentos, animais ou plantas) que podem ser portadores de organismos nocivos
para a saúde pública; 
Corais, vivos ou mortos;
Açúcares, sacarina e sais;
Produtos opiáceos (incluindo morfina);
Arroz e “padi”, incluindo farinha de arroz, arroz polido, farelo de arroz e “vermicelli” de arroz;
Solo, incluindo terra, chão ou outro substrato natural, orgânico e mineral, no qual possam crescer
plantas;
Pesticidas domésticos e agrícolas, resíduos tóxicos e/ou perigosos;
Determinados aparelhos para uso quotidiano, incluindo equipamento para produção de cerveja,
aparelho elétrico operando em 50 volts ou 120 volts DC e acima, tais como aparelhos Hi-Fi, ferros
elétricos de passar, misturadores de alimentos, secadores de cabelo, panelas elétricas de arroz,
aparelhos de televisão, chaleiras elétricas, etc.;
Instrumentos de radiocomunicação, operando em faixa de frequência inferior a 3000 GHz, antenas
parabólicas para uso externo, instrumentos ou equipamentos a serem anexados ou conectados à rede
ou sistema de telecomunicação pública;

Os potenciais exportadores devem começar por se registar na Companies Commission of Malaysia. A
maioria das mercadorias pode ser importada livremente sob a General Open License. Todas as
mercadorias a serem importadas, tanto sendo sujeitas a direitos de importação ou não, devem ser
declaradas por escrito no Formulário Aduaneiro Nº1. 

Quando necessárias licenças de importação, a empresa deve requere-las ao Ministry of International Trade
and Industry (MITI). As licenças de importação são necessárias em todas as mercadorias sujeitas a controlo,
por razões de direitos de propriedade, proteção ambiental e segurança pública. 

Apesar do regime de importação promover um maior à vontade, a política comercial é utilizada por esta
entidade como instrumento de desenvolvimento e proteção de setores industriais considerados
estratégicos, nomeadamente quanto a níveis tarifários em vigor e ao sistema de licenciamento prévio.
Dentro destes setores industriais destacam-se o setor automóvel e seus componentes, a indústria
siderúrgica e a indústria cimenteira.

As restrições de licenciamento também afetam outros setores em termos de aprovação (produtos
elétricos) e também a nível sanitário (alimentos e produtos veterinários). A certos produtos cuja produção
local é favorecida são aplicadas quotas, nomeadamente ao arroz, à carne, às frutas e legumes. Se a
produção local de alguns produtos alimentares (frango congelado, ovos, leite líquido, açúcar) for
considerada autossuficiente, então aí a importação é proibida.

Produtos sujeitos a controlo de importação:
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Imitação de armas, incluindo armas de brincar, pistolas de brincar, granadas de mão; 
Coletes à prova de bala, capacetes de aço e outros artigos de proteção, incluindo capacetes de
segurança além daqueles utilizados por motociclistas; 
Veículos a motor;
Instrumentos de irradiação e materiais radioativos (que não sejam classificados como materiais
perigosos sob a IATA);
“Batik sarong”;
Máquinas de vídeo, excluindo relógios de jogos e vídeo jogos para uso com recetores de televisão;
Filmes, discos laser, cassetes de vídeo e CD ROMs;
Clorofluorcarbono (CFC);
Produtos importados ou fabricados em Israel.

Produtos sujeitos a controlo de importação (continuação):

Existem documentos necessários para proceder à
transação internacional que dependem da
natureza dos bens a exportar e dos acordos de
comércio em vigor. Tal como já foi referido
anteriormente, para começar o processo de
exportação, todas as mercadorias devem ser
declaradas por escrito no Formulário Aduaneiro
nº1. 

Aqui devem ser descritas as informações
relevantes da mercadoria e embalagens, o seu
valor, peso, medida, quantidade, país de origem,
destino final, entre outras.

Estas declarações devem, depois, ser enviadas ao
escritório de Alfândega no local onde as
mercadorias devem ser importadas. Alguns
documentos apenas estão disponíveis em malaio,
outros podem ser bilíngues. Assim, os formulários
devem ser preenchidos no idioma usado nos
documentos oficiais.

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

Exportação
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Manifesto;
Declaração aduaneira de importação; 
Declaração de valor taxável; 
Fatura comercial; 
Fatura Proforma; 
Lista de embalagem; 
Certificado de origem não preferencial; 
Air Waybill; 
Certificado de seguro.

Favo de mel; 
Artigos com reprodução de moedas ou notas; 
Punhais e navalhas; 
Emblemas que possam ser adversos aos seus interesses; 
Artigos obscenos; 
Roupas com pormenores relativos aos versículos do Alcorão; 
Certos recetores de transmissão;
Piranhas e ovos de tartaruga;
Canetas, lápis ou artigos semelhantes a seringas; 
Certos produtos químicos (arsenito de sódio, crocidolita, bifenilos polibromados, bifenilos policlorados,
terfenilos policlorados, trifosfato, actinolita, antofilita, amosita, tremolita);        
Clorofluorocarbonetos;
Material corante não processado;
Para-raios com material radioativo; 
Pneus de neve; 
Certas raças de cães; 
Certos dispositivos elétricos de aquecimento de água; 
Biberões com bisfenol A; 
Certas preparações usadas na alimentação de animais (salbutamol, clenbuterol, salmeterol, terbutalina
ou formoterol).

Apesar da maioria dos bens ser objeto de importação livre, existem produtos que para poderem ser
importados por este mercado têm que estar acompanhados de licenças (alguns produtos alimentares,
pesticidas, equipamentos elétricos, motores para automóveis) e existem outros que, devido a questões
religiosas, ambientais e de segurança, a sua importação pode mesmo ser proibida (alguns produtos
químicos).

Os documentos usualmente requeridos são os seguintes:

Relativamente aos produtos de origem animal e vegetal, estes têm de ser acompanhados de certificados
sanitários e fitossanitários, além das eventuais licenças requeridas. No entanto, dado que Portugal pode
não se encontrar habilitado para tal (acordos), pode não ser possível exportar este tipo de produtos para a
Malásia. Além dos documentos oficiais usualmente requeridos, os exportadores devem estar abertos à
hipótese de ser necessário prestar necessidades adicionais com o importador referidas, nomeadamente,
em contratos de venda ou em cartas de crédito.

Produtos proibidos de exportar para a Malásia:
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Alguns documentos apenas estão disponíveis em malaio, outros podem ser bilíngues. Assim, os formulários
devem ser preenchidos no idioma usado nos documentos oficiais. Como membro da OMC, a Malásia aplica
o sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias (SH). Deste modo, os códigos de
mercadorias e descrições incluídos nos documentos comerciais devem conter referência à nomenclatura
HS 2012 ou 2017. 

Além dos documentos oficiais usualmente requeridos, os exportadores devem estar abertos à hipótese de
ser necessário prestar necessidades adicionais com o importador referidas, nomeadamente, em contratos
de venda ou em cartas de crédito. Na Malásia, existem zonas de livre comércio que estão sujeitas às
disposições da Lei das Zonas Francas, nomeadamente quais as atividades aprovadas e sob que condições
podem as empresas se envolver nessas atividades. Uma das zonas de livre comércio mais conhecida é a
Zona de Livre Comércio de Port Klang (PKFZ). 

A maioria das tarifas são ad valorem. A maioria dos códigos pautais não está sujeita a taxa, mas a taxa
média é de 6%. As taxas mais elevadas são as aplicadas sobre bens de luxo, sobre bebidas alcoólicas e
ainda nos produtos do setor automóvel. Este último deve-se ao facto desta indústria ser altamente
protegida, somando-se aos direitos aduaneiros impostos especiais sobre o consumo. 

Para alguns produtos, ainda são aplicados impostos sobre o consumo de certos bens e serviços e impostos
especiais sobre o consumo (sobre bebidas alcoólicas e cigarros).

CERTIF ICAÇÕES

Exportação

Devido ao facto de coexistirem várias etnias neste
mercado, os seus habitantes apenas consomem
comida que detenha certificação Halal,
nomeadamente produtos cárneos.

Esta certificação garante que os produtos estão
de acordo com os ditames e princípios da lei
islâmica e será atribuída dependendo do
processo de fabrico associado ao produto e da
sua composição.

Para conseguir esta certificação, as
empresas devem contactar a Comunidade
Islâmica de Lisboa (CIL) ou o Instituto Halal
de Portugal IHP).
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Designaçã do produto; 
Nome; 
Morada e contacto do fabricante; 
País de Origem; 
Nome, morada e número de telefone do importador; 
Descrição dos vários componentes e ingredientes; 
Peso líquido e volumes ou quantidades; 
Data de fabrico; 
Prazo de validade.

Bebidas alcoólicas: o seu rótulo deve conter o teor alcoólico do produto, selo de segurança na tampa
das garrafas, certos procedimentos se se tratam de bebidas com nomes sonantes; 
Tabaco: informações sobre as quantidades de cada ingrediente em cada maço, restrição de venda para
menores de 18 anos, nome e endereço do fabricante ou importador, data de produção, carimbo de
imposto aprovado pelas autoridades aduaneiras; 
Produtos agrícolas: nome e endereço do importador, nome comum do produto, padrão de qualidade,
tamanho, país de origem, peso da embalagem. Devem cumprir os requisitos de qualidade, higiene e
resistência, por exemplo, uma embalagem não pode pesar mais que 30kg e apenas pode conter
produtos do mesmo tipo;
Comida para animais: declaração nutricional, inclusão de hormonas, especificação dos ingredientes
crus, tipo de animal a que se destina, declaração se o produto contém carne de porco ou seus
derivados, nome comercial de ingredientes ativos de outros produtos (se aplicável) e nome comercial do
ingrediente ativo dos antibióticos (se aplicável);
Produtos Farmacêuticos: rótulo de holograma (que pode ser aplicado antes da importação pelo
fabricante estrangeiro ou antes da distribuição na Malásia), número de registo do produto, número do
lote; 
Produtos Cosméticos: Função do produto, instruções de uso, lista de ingredientes, país de fabricação,
nome/endereço/contacto do titular da notificação cosmética, peso ou volume do conteúdo, declaração
de precaução e avisos especiais (se aplicável), declaração sobre ingredientes presentes de origem
animal;
Dispositivos médicos: rotulagem em malaio (dispositivos de uso doméstico), nome do dispositivo,
modelo, lote/número de série, data de fabricação, data de validade, nome/endereço/detalhes de
contacto do fabricante, nome/endereço/detalhes de contato do representante autorizado, detalhes
técnicos, descrição e uso pretendido, efeitos colaterais/limitações indesejáveis, avisos/precauções para
uso seguro, requisitos de manutenção pós comercialização (se aplicável), entre outras;

Existem diversas informações que têm que aparecer nos rótulos dos produtos que são as
seguintes:

Os produtos sujeitos à certificação Halal podem ter regras diferentes de rotulagem. Além destes,
existem outros produtos com diferentes especificidades que devem ser tidas em conta.

ROTULAGEM
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Eficiência Energética: classificação energética (estrelas 1 a 5), tipo de aparelho, consumo de energia,
informações sobre a marca e modelo, padrão de teste usado, economia de energia;
Utensílios de cozinha: nome do fabricante/fornecedor, país de origem, classificação, símbolo de
segurança para alimentos, biberons com símbolo de isenção de bisfenol A.

TARIFAS

Exportação

A maioria dos impostos aduaneiros referentes à
importação de produtos são geralmente
cobrados sobre um valor ad valorem base, ao
qual pode ser somado uma base específica. As
taxas ad valorem variam entre 2,0% e 60,0%,
sendo que a taxa média aplicada é de 60%. No
entanto, a maioria dos códigos pautais não está
sujeito a taxa.

As tarifas encontram-se definidas de acordo com
o cronograma de tarifas harmonizadas da
Malásia. Estas geralmente variam de 0% a 30,0%,
no entanto, determinados produtos podem estar
sujeitos a tarifas mais elevadas Todos os
produtos estão sujeitos a uma taxa única de
imposto sobre bens e serviços sobre as
importações, cuja taxa padrão é de 6,0%. 

As taxas mais elevadas são as aplicadas sobre
bens de luxo, sobre bebidas alcoólicas e ainda
nos produtos do setor automóvel (indústria
altamente protegida). Este imposto não incide
sobre determinados artigos considerados
essenciais, nomeadamente arroz, açúcar, farinha,
óleo de cozinha, alguns legumes, peixe, carne,
ovos, transportes públicos, terras para
agricultura. 

Além disso, empresas com faturação bruta
inferior a 116.550 USD não pagam este imposto
sobre os seus produtos.
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Para alguns produtos, além de serem aplicados impostos sobre o consumo de certos bens e serviços,
ainda são aplicados os impostos especiais sobre o consumo. Neste grupo de produtos sujeitos destacam-
se as bebidas alcoólicas, os cigarros, os veículos a motor (nos automóveis esta taxa pode oscilar entre os
60,0% e os 105,0%). 

Porém, certos produtos como os materiais crus, máquinas, alimentos essenciais e produtos farmacêuticos
não estão sujeitos a pagamento de imposto ou, então, estão sujeitos a taxas mais reduzidas. Quando as
empresas comercializam matérias-primas e componentes usados com destino à fabrico de produtos ou
mesmo sem ser usados, podem requerer o status de depósito de fabrico licenciado, promovendo a isenção
de impostos de importação. A maioria das isenções, totais ou parciais, é aplicável somente a estes
fabricantes que importam matérias-primas para integrar nos processos de produção, a departamentos
governamentais e a instituições filantrópicas. 

De entre os produtos que estão sujeitos a tarifas alfandegárias encontram-se alguns produtos agrícolas
(frango, alguns lacticínios, ovos de galinha, couve), que podem estar sujeitos a tarifas mais elevadas,
sempre que a produção local seja significativa. Neste caso, a tarifa a aplicar dependerá do volume de
importações determinado pela agência relevante. Dentro da ASEAN, de acordo com o esquema das Tarifas
Preferenciais Efetivas Comuns (CEPT), todos os artigos comercializados dentro desta estão sujeitos a uma
quota de importação de 0% a 5,0%.

Para mercadorias que entrem no país através de aeroportos internacionais designados, o imposto ou taxa
não é aplicado a mercadorias com um valor FOB inferir a 500 MYR. Para encontrar a tarifa relativa a um
determinado produto consultar: http://mysstext.customs.gov.my/tariff/

Relativamente a amostras comerciais, as têxteis devem ser cortadas ou carimbadas como “amostra
comercial” e estas não podem superar as três para não lhes ser cobrada qualquer tarifa associada. Além
destas amostras, catálogos, listas de preços, as notícias comerciais encontram-se também isentas de
pagamento de direitos aduaneiros, se a remessa for feita num único documento e não pesar mais que 1
quilograma. A Malásia faz parte da Convenção Aduaneira da ATA, que facilita o procedimento aduaneiro de
importação de amostras entre os países membros do acordo.
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A Malásia possui uma infraestrutura bancária
bem desenvolvida, com um sistema eficiente de
processamento de pagamentos. O Ringgit (MYR)
não é totalmente conversível.

Os pagamentos para importações podem ser
efetuados em moedas estrangeiras e em MYR. O
método de pagamento mais recomendado é a
carta de crédito irrevogável e confirmada, quando
se tratam de primeiras transações. Além destes, o
uso de cheques é comum nesta economia. Os
pagamentos com cartões também são cada vez
mais populares, nomeadamente em transações a
nível de retalho, destacando-se as marcas Visa e
MasterCard. 

Dentro dos pagamentos com cartões, o método
mais usado é o cartão de crédito, tendo, no
entanto, de 2017 para 2018 aumentado o
número de transações pagas com cartão de
débito.

As empresas residentes estão autorizadas a
receber crédito em moeda estrangeira
proveniente de importações até 100 milhões de
MYR, ou equivalente. O equivalente a 10 mil
dólares americanos pode ser importado ou
exportado livremente de/para a Malásia. Acima
desse valor, é necessário requerer permissão
junto do BNM (Banco Central da Malásia).

MEIOS DE
PAGAMENTO

Exportação
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Esta cultura é caracterizada por pessoas muito calorosas e por conter uma força de trabalho altamente
qualificada e instruída. A Malásia atrai elevados níveis de investimento direto estrangeiro e já muitas
empesas escolhem Kuala Lumpur para se estabelecerem no mercado asiático. De facto, mais de 5000
empresas de mais de 40 países já se estabeleceram na Malásia. Tal se deve ao clima favorável aos
negócios, nomeadamente por apresentar estabilidade política, ótimas infraestruturas, uma força de
trabalho motivada e instruída, assim como uma localização geográfica estratégica. 

No entanto, é necessário ter outros aspetos a ter em consideração. A Malásia agrega uma mistura de
diferentes etnias e religiões que trabalham e convivem juntas. Tal dificulta algumas relações comerciais,
uma vez que esta cultura pode ser distinta de empresa para empresa. A probabilidade de uma empresa
estrangeira negociar com apenas malaios é quase nula, contando também com a presença de chineses e
indianos. Tal significa que existem diferentes regras de conduta a serem tidas em conta. Apesar das
diferenças culturais, valores como a paciência, tolerância, respeito pela hierarquia e interesse pelos
relacionamentos pessoais são os comuns em todas as etnias e religiões.

Esta cultura é muito hierárquica, portanto é necessário ter atenção ao cuidado de tratamento de pessoas
com status superior. Nestes cuidados inclui-se não apenas aspetos nos processos de tomada de decisão,
como também a organização de lugares numa mesa de reuniões (seating plan). 

CULTURAL
NEGOCIAL

Exportação
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Os cumprimentos variam consideravelmente de etnia para etnia. Quando os contatos comerciais são feitos
com malaios, quando se tratam de pessoas do mesmo sexo, é usual usar o aperto de mão, acompanhado
de uma saudação com uma ligeira flexão. No caso de contactar com chineses, é comum recorrer ao aperto
de mão e entre mulheres um leve aceno.

Os contatos comerciais indianos usam mais o aperto de mão e o “Namaste”. Das várias etnias, no caso de
cumprimentar alguém do sexo oposto, o cumprimento mais comum é o aperto de mão, mas é necessário
esperar que as mulheres iniciem o processo, uma vez que podem preferir uma ligeira flexão ou um aceno.
Como a Malásia tem influência da cultura muçulmana, o toque entre sexos diferentes pode ser
considerado inadequado. Assim, as mulheres malaias não precisam de apertar a mão aos homens. No caso
de elas estenderem a mão, aí será possível retribuir o cumprimento. Caso tal se suceda, é aconselhado
inclinar levemente a mão sobre o coração como demonstração de respeito. Quando se tratar de um
parceiro indiano, apenas um aceno e sorriso são o bastante.

Relativamente ao vestuário, os homens devem usar fatos com tons escuros e as mulheres devem optar por
algo mais tradicional e conservador (tendo liberdade para usar calças), desde que não seja revelador. Deve
ser evitado usar algo em tons de amarelo, uma vez que esta cor é a designada para a realeza da Malásia.
No momento de marcação de reuniões de negócios, estas não devem ser marcadas para as sextas-feiras.
Tal se deve ao facto dos muçulmanos usarem esse dia da semana para oração. A pontualidade é apreciada,
mas nem sempre é cumprida, isto é, deve chegar-se a tempo às reuniões, mas é possível que seja
necessário esperar. Apesar destas poderem começar mais tarde que o previsto, mesmo estando já todos
presentes, as pessoas tendem a não se apressar. 

Estas nem sempre são planeadas com tamanha antecedência (nomeadamente quando não se está a lidar
com a comunidade chinesa) e podem ocorrer em excesso. Ainda, no caso dos parceiros comerciais
muçulmanos, estes podem parar a meio para a sua oração islâmica diária. Enquanto os malaios e indianos
denotam uma atitude mais descontraída com o tempo, os chineses são mais rígidos, sendo extremamente
pontuais. Das reuniões iniciais não se espera que sejam tomadas decisões importantes, uma vez que estas
servem para desenvolver laços e confiança. Por norma, estas até são iniciadas com conversa fiada e
pessoal. Não são tanto feitas perguntas pessoais, mas é natural questionar-se acerca de interesses e
família.

É esperado que a quantidade de conversa fiada vá diminuindo à medida que o relacionamento se
desenvolve. Outra característica das reuniões de tomada de decisão é que costumam ser bastante
extensas devido ao facto de todos os participantes serem consultados antes de uma decisão final ser
tomada. Os relacionamentos pessoais são essenciais nos processos de tomada de decisão. Havendo um
relacionamento próximo, este pode tornar-se ainda mais importante que a agenda da reunião e pode
impactar favoravelmente o processo de decisão. 

Além disso, os malaios preferem reuniões físicas em vez de comunicar remotamente. A comunicação deve
ser feita de forma altamente educada e cuidada. Não se deve demonstrar qualquer sentimento de raiva em
público (portanto, é preciso ter cuidado com as expressões faciais), nem se deve criticar nem envergonhar
alguém em grupo. Sempre que for colocada uma questão, revela bom carácter aguardar em silêncio antes
de proceder à resposta, uma vez que assim é demonstrada consideração pela pergunta efetuada.
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A mão esquerda é considerada impura, então usar a mão direita para comer ou tocar noutra pessoa;
A pontualidade é importante, mas a perceção do tempo é calma (tende a não existir pressa);
Respeitar títulos e cargos mais elevados e com mais experiência e tudo o que isso implica (assentos em
reuniões, direção de propostas negociais, modo de comunicação); 
Os relacionamentos pessoas são um ponto-chave no processo de negociação;
Cumprimentos e apertos de mão variam de etnia para etnia.

Não é boa ideia pressionar decisões durante as reuniões, uma vez que estas apenas serão tomadas depois
de tudo ser analisado ao detalhe e após todos os membros relevantes terem sido consultados. Assim, é
importante para as partes estrangeiras aguardar e permanecer pacientes. Aconselha-se, também, a trocar
o “não” por outras formas menos diretas como “vou tentar”. A sua comunicação não é conhecida por ser
muito direta, portanto é preciso saber perceber as “entrelinhas”. Rejeitar a proposta malaia imediatamente
é considerado indelicado. 

A abordagem aos malaios deve ser através do seu cargo/título na empresa juntamente com o seu
sobrenome, uma vez que usar os nomes próprios não é muito comum nesta cultura. Por norma, os malaios
usam o nome do pai acrescentado de “bin” (significa “filho de”) ou “binti” (significa “filha de”). No caso se não
se saber o sobrenome da pessoa, usa-se o termo “Sr.” ou “Sra” depois do nome próprio. Esta é a regra que
também se aplica aos índios. Para os chineses, dirige-se com o seu título/cargo acompanhado do seu
sobrenome. No caso dos malaios que recebem títulos do governo é importante usá-los como sinal de
respeito (“Tun”, “Tan Sri”, “Dato”, “Datuk”). 

No que concerne os cartões de negócios, por norma estes são entregues pela parte visitante logo na
primeira reunião. Para receber ou entregar um cartão devem ser usadas ambas as mãos para o segurar,
com este cartão voltado para cima. Não se deve colocá-lo no bolso de trás das calças pois tal demonstra
falta de respeito. Assim que este é recebido, deve ser estudado brevemente antes de ser guardado. Para
proceder à entrega do cartão, convém este estar em malaio e também em chinês.

A oferta de presentes não é comum nesta cultura, mas se a ideia é oferecer algo é necessário ter em
consideração as regras muçulmanas (isto é, não oferecer álcool, carne de porco, artigo feito de carne de
porco) e da cultura chinesa (não oferecer relógios nem objetos pontiagudos). No entanto, por vezes,
pequenos presentes são trocados após a primeira reunião e são devidamente apreciados. Já grandes
presentes não são apreciados uma vez que podem ser considerados subornos. Estes presentes devem ser
embrulhados.

Detalhes:
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Sorrir ao conhecer as pessoas, eles são pessoas
calorosas, portanto retribuir o carinho. Agradecer
sempre a hospitalidade, pois esta é vista como
representação do carácter da pessoa na cultura
malaiana;       
Ter o devido cuidado com os presentes a oferecer; 
Sendo pessoas muito afetuosas, é normal
questionarem sobre a vida pessoal. Gostam que se
demonstre interesse em saber mais sobre a
família;       
No caso de surgir um problema durante as
negociações, resolvê-lo graciosamente através da
comunicação indireta com sinceridade (preciso ter
cuidado com a “Face”); 
Manter discussões harmoniosas e equilibradas;
Existe uma separação cultural e religiosa entre
géneros na Malásia, portanto é necessário
comunicar com um malaio do sexo oposto com
considerável respeito e distância. As pessoas
podem não se sentir confortáveis com interações
diretas; 
Respeitar a hierarquia social, respeitar as opiniões
de pessoas mais velhas ou de cargo superior.

O que fazer?

Criticar alguém diretamente ou apontar os seus
erros sem abordagem cuidada, pois tal pode fazer
com que se perca a “face” ou mesmo com que
fique com má impressão da contraparte. Além
disso, não o fazer publicamente;
Ser condescendente;
Apresentar publicamente sinais de raiva, elevar a
voz, gritar na frente das pessoas mais velhas ou
superiores. Qualquer comportamento agressivo
gera forte desaprovação;
Não interromper o silêncio durante uma conversa;
Criticar a Malásia ou a sua família real.

O que não fazer?
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Mercado em franco crescimento em termos de bens de consumo. O segmento alimentar e de bebidas tem
muito potencial e, em comparação com a Indonésia, há maior abertura para produtos alimentares de
categorias muito diversas. A certificação “Halal” é igualmente necessária. Para além das bebidas, produtos,
tais como, doces, castanhas, amendoins, amêndoas, snacks e chás têm um potencial muito forte. 

Há uma afinidade histórica interiorizada relativamente a Portugal, tendo em conta a presença dos
portugueses naquele território, designadamente, em Malaca. Este fator potenciará necessariamente as
relações negociais entre os empresários portugueses e os operadores locais, despertando-lhe interesse
prioritário relativamente aos produtos portugueses. Malaca tem, inclusivamente, um bairro português que
conta com 10 restaurantes portugueses.
 
A Indonésia e a Malásia têm muitas afinidades culturais, uma vez que são próximos e ambos de maioria
muçulmana. Em ambos os países há uma clara presença de comunidades chinesas que dominam alguns
setores económicos, designadamente a banca/finanças.

A China assume um papel central nas trocas comerciais com ambos os países, ainda que se devam contar
muitas “Chinas” dentro da China. Singapura, Tailândia e Myanmar são outros países com os quais a
Indonésia e a Malásia vão reforçando relações de negócio. Nos dois primeiros casos, são já antigas as
relações, sendo que no terceiro começam agora a consolidar-se. 

Trata-se de um país que esteve “fechado” durante cerca de 50 anos e está a passar por um processo de
abertura exponencial, com uma classe média ascendente como nunca se viu na região, com uma indústria
incipiente e, portanto, com necessidades de abastecimento de produtos de vária índole. Não é por acaso
que muitas empresas da Indonésia e da Malásia estão a abrir sucursais no Myanmar.

Eventuais obstáculos: alimentos e bebidas – necessidade de certificação “Halal” para uma alargada gama
de produtos. Por exemplo, em Singapura o certificado “Halal” não é exigido, no entanto, é uma certificação
que atesta a qualidade, o que significa que a existência deste certificado, ainda que não mandatória para
todos os países da região, deve ser aproveitada como elemento que credita a qualidade do produto.

Ao contrário de Singapura, em que os processos de importação estão facilitados e agilizados pela
inexistência de indústria, na Malásia e na Indonésia podem verificar-se algumas dificuldades. Bebidas
alcoólicas têm uma tributação muito elevada (países muçulmanos). Mesmo em Singapura a tributação de
bebidas alcoólicas é elevada (imposto adicional) e é exponencial, tendo em conta o grau alcoólico de cada
bebida. De todo o modo, o poder aquisitivo da franja da população que adquire bebidas alcoólicas,
nomeadamente, importadas é bastante elevado, pelo que se consegue colocar os produtos no mercado
(há procura). 

VISÃO DO
MERCADO
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Pode haver outro tipo de barreiras não alfandegárias
para produtos específicos, tal como, as proteínas
animais ou açúcar que são alvo de negociações
bilaterais.

De uma maneira geral, fazer negócios no Sudeste
asiático é muito interessante, uma vez que nos
estamos a reportar a um universo de 650 milhões de
potenciais consumidores, com classes médias
bastante crescentes que procuram produtos
(designadamente, europeus) de valor acrescentado e
diferenciados daqueles que se produzem localmente.
A Ásia será, sem dúvida, o próximo grande destino
das trocas comerciais mundiais.

É importante o contacto com grandes grupos
importadores/distribuidores (por segmentos de
produto), pois serão o canal ideal para
operacionalizar as relações comerciais. Muito
raramente a grande distribuição compra diretamente
aos produtores internacionais. É de sublinhar a
persistência da economia informal/paralela em
praticamente todo o território do Sudeste asiático.
Determinados segmentos étnicos dominam
diferentes sectores económicos, nomeadamente as
comunidades chinesas e malaias.
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