
 

 

                                                                     N 47                        28 de dezembro de 2012 
 

Prezados Senhores, 
Gostaríamos de apresentar a edição número 47 do Boletim Comercial da Embaixada da 

Ucrânia no Brasil com a informação sobre as empresas ucranianas, interessadas em parceria e 
cooperação com empresas brasileiras. 
 

          
№ 

Nome, dados da companhia 
da Ucrânia que procura os 

parceiros brasileiros,                     
área na qual opera 

Proposta para a cooperação 

1. Fábrica “ZEAZ" 
(Zaporozhskiy 
electroaparatniy zavod) 
 
produção de elementos 
eletro-técnicos 

 
Tel.: +38 (061) 212-57-07 
Fax: +38 (061) 212-59-96 
 
Site: www.zeaz.com.ua  
E-mail: zeaz_sbut@mail.ru  

A fábrica "ZEAZ" tem interesse em oferecer para as 
empresas brasileiras: 
 
 Electric actuators; 
 Frequency converters; 
 Static power supply; 
 Low-voltage switchgears; 
 Cathode protection converters ; 
 Microcontrollers ect. 
 

2. Empresa "XADO" 
 
produção de aditivos para 
automóveis 
 
Tel./fax: +38 (067) 38-38-111 
 
Site: www.xado.com  
E-mail: ref@kcci.kharkov.ua  
 

A empresa “XADO” tem interesse em cooperação com 
as empresas brasileiras para organizar a distribuição  
de Géis de Revitalização para automóveis: 
 
 Para motores de gasolina; 
 Para motores diesel; 
 Para cilindros; 
 Para 4-cilindros em Aerosol; 
 Para caixas manuais, transmissão e diferencial; 
 Para caixas automáticas; 
 Para direção hidráulica e equipamentos hidráulicos; 
 Para motocicletas e motores pequenos; 
 Para compressores, etc. 
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3. Fábrica "Hydrosila" 
 
produção de equipamento 
hidráulico  
 
Tel./fax: +38 (052) 235-83-17, 
235-83-58 
 
Site: www.hydrosila.com  
E-mail: sales1@kpk.net.ua  

A fábrica “Hydrosila” oferece para venda: 
 
 Gear pumps; 
 Axial-piston units; 
 Spare Parts for axial-piston units; 
 Hydraulic Control Valves; 
 Hydraulic cylinders; 
 High pressure hoses, etc. 

4. Empresa "Vamp" 
 
produção de aditivos para 
automóveis 
 
Tel./fax: +38 (067) 38-38-111 
 
Site: www.vamp.ua 
E-mail: 
yana.vamp@hotmail.com  
 

A empresa “Vamp” tem interesse em cooperação com 
as empresas brasileiras para organizar a distribuição  
de fluidos técnicos para automóveis: 
 
 Brake fluids; 
 Transmission oils; 
 Flush oils; 
 Universal motor oils; 
 Rust Solvents; 
 Car-care products, etc. 
 
A empresa “Vamp” também pode produzir os produtos 
mencionados com marca do cliente. 

5.  Empresa "BudKamin" 
 
indústria pedreira 
 
Tel./fax: +38 (067) 38-38-111 
 
Site: www.stroykamen.net  
E-mail: info@stroykamen.net  
 

A empresa “BudKamin” oferece para venda: 
 
 modular plate by thicknesses of 10, 20 and 30 

(mm); 
 plate of non-standard sizes; 
 workpieces of different types: steps, window 

sills, table-tops; 
 decorative elements of facing, etc. 

6. Empresa "Demix" 
 
produção de ferramentas 
eletricas  
 
Tel./fax: +38 (056) 375-43-22 
 
Site: www.demix.com.ua 
E-mail: zenit@demix.com.ua  

A empresa “Demix” tem interesse em cooperação com 
as empresas brasileiras para organizar a distribuição 
de: 
 
 Power tools; 
 Material handling equipment; 
 Wood-working machines; 
 Metal-working machines. 

7. Empresa "SCH Integrated 
Logistics" 
 
serviços de logística e 
transporte 
 
Tel./fax: +38 (048) 729-36-14, 
729-35-43 

A empresa “SCH Integrated Logistics” oferece seus 
serviços para empresas brasileiras de comercio 
exterior: 
 
 The development of optimal logistic schemes, calculation 

and selection of appropriate rolling stock, and direct 
implementation of project traffics, including the delivery of 
ultra-out of gauge and heavy units with providing the full 
range of services for the possibility of organization of this 
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Site: www.sch-logistics.com  
E-mail: sales@sch-logistics.com  
 

type of transportation. 
 Container shipments from “door-to-door” 
 Consolidated shipments by sea and by road. 
 Transshipments and forwarding in the ports of the Black 

and Azov Seas. 
 Airfreight with a full range of services “from door-to-door” 
 Organization of rail and road transportations on the 

countries of CIS and other regions. 
 Organization of transportation of dangerous goods. 
 Transportation of high-value goods 
 Organization of insurance of the goods. 

8. Agencia "Yurist-Advocat" 
 
Escritório de advocacia  
 
Tel.: +38 (093) 161-79-50  
 
E-mail: gunky@list.ru 

A agencia "Yurist-Advocat" está procurando um 
representante comercial (deveria falar russo) para 
estabelecer um escritório no  Brasil de empresa de 
consultoria no sector de tecnologias de bolsas de 
valores. 
 
 

9. A Associação "Liga das 
usinas de Engenharia e 
Empregadores da Ucrânia 
"Ukrmashbud" 
 
produção de equipamentos 
de engenharia  
 
Tel.: +38 (098) 976-59-09,  
                          428-68-13  

E-mail: a.virobnik@ukr.net  
 

A Associação tem interesse em cooperação com as 
empresas brasileiras na área de engenharia. As 
empresas ucranianas que formam a Associação  
trabalham nos seguintes temas: 
 
 Hardware design and technological processes; 
 Metal-working; 
 Metal-cutting; 
 Moulding; 
 Metal-cutting; 
 Pressure forming;  
 Packing; 
 High-quality welding ect. 

10.  Empresa "MSS" 
 
produção de alarmes para 
automóveis  
 
Tel./fax: +38 (0569) 53-37-8 
 
Site: www.mss.dp.ua   
E-mail: office@mss.dp.ua  

A empresa “MSS” oferece para venda os sistemas de 
alarmes para automóveis. 
 

No caso de interesse, favor contatar o Conselheiro Comercial desta Embaixada, Sr. 
Mihailo Rudenko (tel. (61) 3365-1457, e-mail: ukrbraz@gmail.com) ou Primeiro Secretário 
da Embaixada Sr. Serhii Koroliuk (tel. (61) 3365-1457, e-mail: s.koroliuk@mfa.gov.ua).   
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