
 

PROJETO COMPRADOR WUHAN/CHINA 2018 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1) Informações gerais sobre o Projeto Comprador Wuhan/China 2018 
Data: 23 de novembro de 2018 
Horário: 10 às 12 horas 
Local: Hotel Pullman Ibirapuera (sala a definir) 
Endereço: Rua Joinville 515, Vila Mariana, São Paulo/Brasil 

 
2) Setores promovidos na ação 

 Carnes de frango e bovina, sucos de frutas, café, mel, cachaça entre outros. 

 
3) Sobre o Projeto Comprador Wuhan/China 2018 

 A Apex-Brasil em parceria com o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio 
Internacional (CCPIT) traz para o Brasil uma oportunidade única de negociar seus 
produtos com importantes importadores de Wuhan/China; 

 O representante da empresa importadora chinesa em questão é o responsável 
direto por compras/aquisições internacionais; 

 A Apex-Brasil fará uma seleção com as empresas brasileiras candidatas, e 
organizará uma rodada de negócios com a participação das empresas aprovadas; 

 As empresas brasileiras aprovadas terão exatamente o mesmo tempo de reunião 
com a empresa importadora chinesa, exceto em situações de atraso por parte da 
empresa brasileira, ou quando a reunião de negócios terminar antes do previsto, 
por solicitação de uma das partes; 

 A Apex-Brasil não se responsabilizará por quaisquer custos (transporte, 
hospedagem, alimentação, etc.) inerentes à empresa brasileira aprovada a 
participar da rodada de negócios. 

 
4) Inscrição 

A empresa brasileira que quiser participar do projeto, deverá preencher o formulário de 
inscrição que consta neste e-mail marketing. Após finalizado o período de inscrições (no 
dia 16 de novembro), a Apex-Brasil irá realizar o processo de seleção das empresas 
participantes, de acordo com os critérios mencionados no próximo item deste 
documento. 

OBS: Empresas candidatas que atuem como trading / comercial exportadora deverão 
enviar preenchida(s) e assinada(s) carta(s) da(s) empresa(s) representada(s) (Declaração 
de representação), conforme consta modelo ao final deste documento.  

 

 
  



 

5) Aprovação 
Serão aprovadas a participar do Projeto Comprador WUHAN/CHINA 2018 as empresas 
que obtiverem maior pontuação, de acordo com os Critérios para Classificação de 
Empresas da Apex-Brasil (vide tabela abaixo), levando também em consideração a 
limitação de vagas disponíveis para esta Ação. 

As empresas que forem APROVADAS serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil 
através do e-mail cadastrado no formulário de inscrição. 

Critérios 

Possuir autorizações e licenças de exportação à China necessárias a seus produtos 

Produto com aderência ao Projeto (avaliação lista de produtos das empresas) 

Faixa de Exportação Mundo em 2017 (faturamento em USD) 

Ter realizado exportação para China em 2017 

Possuir website no idioma do mercado alvo e/ou inglês 

Possuir material promocional no idioma do mercado alvo e/ou inglês 

A embalagem do(s) produto(s) está traduzida para o idioma do mercado-alvo e/ou inglês 

O representante da empresa possui fluência no idioma do local do evento e/ou inglês 

Participação em projetos apoiados pela Apex-Brasil 

 
 Será considerada, como única e exclusiva fonte de verificação de faixas de 

exportação de cada empresa no ano de 2017 o sistema Bussiness Inteligence, 
utilizado internamente pela Apex-Brasil. 

 Empresas que exportam por meio de tradings/comerciais exportadoras: para fins 
de ranqueamento, será considerado o CNPJ exportador da trading/comercial 
exportadora informado e as cartas de representação. 

 

6) Do desempate 
Quando mais de uma empresa alcançar a mesma pontuação total na tabela de critérios 
do item 5, e não houver mais vagas disponíveis, serão considerados os seguintes critérios 
para desempate: 

 1º) será priorizada a empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa 
de exportação em 2017; 

 2º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – 
Participação em projetos apoiados pela Apex-Brasil. 

 

7) Da confirmação da participação das empresas 
Mediante conformidade dos documentos encaminhados pela empresa brasileira 
candidata e pontuação suficiente, pelos critérios técnicos definidos no item 5 deste 
documento, a empresa brasileira candidata será aprovada, recebendo uma mensagem de 
confirmação oficial da Apex-Brasil para sua participação no Projeto Comprador 
WUHAN/CHINA. 

 

Na mensagem oficial de confirmação, a Apex-Brasil informará também à empresa 
aprovada o horário de sua reunião com a empresa importadora chinesa.  

 



 

 
8) Dos serviços oferecidos pela Apex-Brasil 
 

 Organizar a agenda para a rodada de negócios com o importador chinês, dando 
condições de equivalência para todas as empresas brasileiras. 

 
9) Dos serviços oferecidos pelo parceiro CCPIT Wuhan 

 Garantir a presença das empresas importadoras chinesas. 

 Fornecer o local para a reunião de negócios individual com cada uma das empresas 
brasileiras aprovadas. 

 
10) Responsabilidades da empresa Brasileira 

 Realizar a inscrição e o envio da documentação completa e assinada; 

 Fornecer à Apex-Brasil todas as informações técnicas solicitadas; 

 Uma vez aprovada, estar presente no evento na hora e local marcados para sua 
reunião de negócios com o importador, responsabilizando-se por todos os custos 
de deslocamento, hospedagem, alimentação, etc; 

 Preencher o formulário de avaliação, durante o evento. O não preenchimento do 
formulário poderá inviabilizar futuras participações em ações com apoio da Apex-
Brasil. 

 
11) Disposições Finais 

A empresa inscrita, autoriza o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior) a fornecer para a Apex-Brasil informações da empresa para, 
exclusivamente de forma agregada, consolidar os resultados do projeto para fins de 
estudos e análises. A Apex-Brasil manterá em absoluta confidencialidade todas as 
informações obtidas, sob pena de responder civil e criminalmente pela divulgação diversa 
que venha a prejudicar a empresa aderente. 

 
 
 

Mais informações: 
Apex-Brasil –Relacionamento com Clientes 

61-2027-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br  

 
  

mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br


 

(Papel timbrado da empresa representada) 

 
Declaração de Representação (Modelo) 

 
 
 
Declaramos para os devidos fins que a empresa 
______________________________________ 

CNPJ. n.º__________________________ , estabelecida no endereço 
_________________ _________________________________________, na cidade de 
_____________ , é a nossa representante de vendas de exportação no(s) país (es) 
________________________________ e 

para o Projeto Comprador WUHAN/CHINA 2018. 

 

Sendo o que nos cumpre informar, nos colocamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

(Assinatura do responsável pela empresa representada) 

 

 

Nome da empresa: 

Data: 

  


