
 

 

 
MISSÃO MINISTERIAL À ÁFRICA OCIDENTAL – ETAPAS NIGÉRIA E GANA 

 
INFORMAÇÕES GERAIS E PROGRAMAÇÃO 

 

 

1 - SOBRE O EVENTO 

O empresário interessado em participar desta Missão Ministerial à África Ocidental (Etapas 
Nigéria e Gana) poderá compor a delegação brasileira em visita a ambos países (Nigéria e Gana) 
ou optar pela participação em apenas um destes, se for de sua preferência. A escolha deverá 
ser apresentada no ato da inscrição. Destaca-se, contudo, que aqueles empresários 
interessados em participar de toda a programação, cumprindo agendas na Nigéria e Gana, 
serão priorizados no momento da seleção. 

Ressalta-se também não haver custo para participação no evento. Exceto despesas com 
passagens, hospedagem, alimentação, despesas com eventual envio de amostra e o pagamento 
de taxas/impostos são de responsabilidade do participante.  

Data: 

6 a 10 de agosto de 2017 (programação detalhada na sequência) 

6 a 8 de agosto de 2017 – Lagos, Nigéria 

8 a 10 de agosto de 2017 – Acra, Gana 

 

2 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA PARTICIPANTE 

 Assinar Formulário de Adesão após aprovação por parte da equipe técnica da Apex-Brasil 
responsável pelo evento; 

 Providenciar passagens aéreas, hospedagem e custos para alimentação, transporte e vistos 
de entrada no(s) país(es); 

 Zelar pela boa apresentação de sua estação de trabalho durante encontros de negócios, 
responsabilizando-se por eventuais danos causados ao local, às estruturas ou a quaisquer 
instalações; 

 Participar das reuniões previamente agendadas para os encontros de negócios com 
compradores locais; 

 Não se ausentar de sua estação de trabalho sem aviso prévio à equipe responsável pelo 
evento; 

 Permanecer em sua estação de trabalho mesmo que não haja agendamento, uma vez que 
contatos espontâneos podem surgir; e 

 Preencher e entregar os formulários de avaliação fornecidos pela Apex-Brasil ao final do 
evento. 



 

 

3 - RESPONSABILIDADES DA APEX-BRASIL 

A Apex-Brasil proverá infraestrutura adequada para participação das empresas brasileiras 
selecionadas, incluindo:  

 Pesquisa para identificação e seleção de potenciais compradores;  

 Ambiente para encontros de negócios; 

 Organização de seminários de negócios; 

 Coordenação de visitas técnicas. 
 

A Apex-Brasil não se responsabiliza por eventuais extravios, desaparecimentos, furtos, roubos 
ou danos, de qualquer espécie e causa, ocasionados aos produtos e/ou a terceiros, nem por 
eventuais impedimentos impostos pelas autoridades locais e pelo teor e/ou pelo retorno do 
material publicitário da empresa ao final do evento. Os eventuais custos adv indos dessas 
situações deverão ser arcados única e exclusivamente pelo participante, por sua conta e risco.  

 

4 - VISTOS 

Detalhes sobre a emissão de vistos serão oferecidos posteriormente.  

 

5 - INSCRIÇÃO 

Todas as empresas que preencherem a manifestação de interesse no prazo determinado no 
convite serão analisadas e receberão uma pontuação de acordo com a metodologia estipulada 
pela Apex-Brasil, conforme “Critérios de Ranqueamento” estabelecidos nos itens 6 e 7 deste 
Guia de Guia de Informações Gerais sobre o evento. 

 

6 - APROVAÇÃO 

Com o intuito de facilitar a compreensão do leitor a este processo de aprovação de empresas, 
informamos que o mesmo se divide em duas etapas. A primeira etapa consiste na 
CLASSIFICAÇÃO e a segunda na SELEÇÃO das empresas.  

Serão CLASSIFICADAS as empresas que atendem aos critérios tidos como “classificatórios” 
entre os fatores apresentados no item 7 deste Guia de Informações Gerai, abaixo. Dentre estas, 
serão SELECIONADAS pela equipe técnica da Apex-Brasil para participar do evento somente 
aquelas empresas que obtiverem maior pontuação em ranqueamento frente as demais.  

 

 

 

 



 

 

 

Empresas CLASSIFICADAS, porém NÃO SELECIONADAS, ficarão em lista de espera, tendo sua 
convocação condicionada a alguma desistência. 

Todas empresas SELECIONADAS serão convocadas formalmente pela Apex-Brasil através do e-
mail cadastrado na manifestação de interesse e terão um prazo estipulado para confirmação da 
participação por meio do envio de documentação solicitada. O recebimento do documento 
valida a participação da empresa.  

Caso não tenhamos recebido o documento solicitado assinado até o prazo estabelecido, nosso 
entendimento será de que a empresa não possui interesse em participar do projeto, portanto 
será considerada como desistente e passará a fazer parte da lista de espera. 

A Apex-Brasil não se responsabiliza por problemas de conexão de internet, de servidor ou 
filtros anti-spam que impeçam o recebimento de e-mails ou comunicados ou o nosso 
recebimento dos respectivos retornos. 

Somente após a convocação de todas as empresas consideradas CLASSIFICADAS, serão 
ranqueadas as empresas inscritas de forma intempestiva, caso exista.  

Ao término do processo de ranqueamento, a Apex-Brasil comunicará por e-mail formalmente a 
aprovação, inserção em lista de espera ou reprovação de cada empresa pelo e-mail cadastrado 
em sua manifestação de interesse, solicitando para validação da participação assinatura e 
aceite dos seguintes documentos:  

 Formulário de Adesão;  

 Termos e Condições de Participação. 

Cada empresa aprovada deverá encaminhar por meio de um e-mail corporativo cópia 
digitalizada do Formulário de Adesão, assinado pelo representante legal da empresa dentro do 
prazo estipulado, os quais serão analisados pela Apex-Brasil. 

Mediante conformidade dos documentos encaminhados até o prazo solicitado, a participação 
da empresa será oficialmente validada para a Missão Ministérial à África Ocidental (Etapa s 
Nigéria e Gana). 

 

7 - CRITÉRIOS DE RANQUEAMENTO/CLASSIFICAÇÃO 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Estar quite com as obrigações 
financeiras com a Apex-Brasil    

Compatível: 0 

Não compatível: DESCLASSIFICATÓRIO  

Oferta de produtos compatíveis 
 ao projeto 

Compatível: 0 

Não compatível: DESCLASSIFICATÓRIO 

  



 

 

  

  
 

 

  

  

Cancelamento de participação 
em eventos da Apex-Brasil nos 

últimos 6 meses 

Compatível: 0 

Não compatível: DESCLASSIFICATÓRIO 

Possuir website em língua 
estrangeira   

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

O representante da empresa 
possui fluência no idioma do 

local do evento? 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

Possuir material de comunicação 
(folders, catálogo) em língua 

estrangeira   

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

O rótulo dos produtos já está 
traduzido para outras línguas? 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

O produto da empresa tem 
alguma certificação no Brasil 

e/ou em outros países? 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

A empresa tem lista de preços 
para o mercado internacional 

(FOB/CIF/CRF)? 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

A empresa tem algum produto 
inovador? 

Tem aderência: 2 

Não tem aderência: 0 

A empresa já participou do PEIEX 
(Projeto de Extensão Industrial 

Exportadora)? 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

Participação em  
Projetos apoiados pela Apex-

Brasil (Próprios). 

Participação em 5 ou mais Projetos apoiados pela Apex-
Brasil nos últimos 2 anos (em 2016 e 2015): 0,5 
Participação em 1 a 4 Projetos apoiado pela Apex-Brasil 
nos últimos 2 anos (em 2016 e 2015): 1 
Caso não tenha participado de Projetos Apex-Brasil nos 
últimos 2 anos (em 2016 e 2015): 2 

Faixa de Exportação em 2016 
(Faturamento em USD) Total - 

Mundo 

Faixa 0 (Sem exportação): 0 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 1 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil): 1 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 1 



 

 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 milhão): 1 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 milhões): 2 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 milhões): 2 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 milhões): 2 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 milhões): 2 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 milhões): 3 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 500 milhões): 3 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 bilhão): 3 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 3 

Faixa de Exportação em 2016 
(Faturamento em USD) - África 

Faixa 0 (Sem exportação): 0 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 1 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil): 1 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 1 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 milhão): 1 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 milhões): 2 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 milhões): 2 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 milhões): 2 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 milhões): 2 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 milhões): 3 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 500 milhões): 3 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 bilhão): 3 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 3 

 
Observações importantes:  

A nota final de cada empresa será composta pelo somatório das notas atribuídas a cada item;  

Ressalta-se que será considerada como referência para verificação da faixa de exportação de cada 
empresa o ano de 2016, única e exclusivamente, o sistema de Bussiness Intelligence utilizado 
internamente pela Apex-Brasil. 

 
Critérios de desempate 

Nos casos em que existir mais de uma empresa que tenha alcançado a mesma pontuação total, 
serão considerados os seguintes critérios para desempate: 

1º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Participação 
em projetos próprios apoiados pela Apex-Brasil; 

2º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Participa ou já 
participou do PEIEX; 

3º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa de 
exportação Total Mundo em 2016.   



 

 

 

 

8 – PARTICIPAÇÃO DE TRADINGS/COMERCIAIS EXPORTADORAS  

Para a participação na Missão, todas as empresas que se identificaram na inscrição como 
“Comercial Exportadora (CE) ou Tradings” deverão informar se exportam pelo seu próprio CNPJ 
ou pelo CNPJ da empresa representada. Para fins de ranqueamento, caso a Trading/CE não 
exporte pelo seu próprio CNPJ, essa deverá identificar no formulário o CNPJ exportador das 
empresas que representa, além de enviar até a data de término das inscrições, as declarações 
(modelo no final deste documento) informando o percentual exportado pela empresa por 
intermédio da Trading/CE conforme dados abaixo: 

 Percentual de seus produtos exportados para mundo em 2016; 

 Percentual de seus produtos exportados para a África em 2016. 

As declarações deverão ser enviadas para o e-mail missaoafricaocidental@apexbrasil.com.br. 

Caso não seja enviada nenhuma declaração, será considerada apenas a faixa de exportação 
em 2016 do sistema de Bussiness Intelligence da Apex-Brasil com CNPJ da Trading/CE 
informado na manifestação de interesse. 

 

9 - PROGRAMAÇÃO TENTATIVA 

 

6 DE AGOSTO (DOMINGO) 
LAGOS - NIGÉRIA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

Ao longo do dia Chegada dos empresários brasileiros A definir 

20h00 – 21h30 Reunião prévia de alinhamento da delegação A definir 

7 DE AGOSTO (SEGUNDA-FEIRA) 
LAGOS - NIGÉRIA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

9h45 – 10h15 Credenciamento EKO Hotel (a confirmar) 

10h15 – 10h30 

Abertura oficial da Missão Empresarial à África Ocidental 
(Etapa NIGÉRIA) 
Apex-Brasil 
Ministérios das Relações Exteriores (MRE) 
Confederação Nacional da Indústria (CNI)  
Entre outros (a definir) 
 

EKO Hotel (a confirmar) 

mailto:missaoafricaocidental@apexbrasil.com.br.


 

 

10h30 – 13h00 
Seminários Técnicos 
 
Temas (a definir) 

EKO Hotel (a confirmar) 

13h00 – 14h30 Almoço de networking (mesas setoriais) EKO Hotel (a confirmar) 

14h30 – 16h30 Encontros de negócios EKO Hotel (a confirmar) 

16h30 Encerramento EKO Hotel (a confirmar) 

18h00 – 18h30 
Abertura do coquetel de relacionamento 
Participação do Ministro Aloysio Nunes e autoridades da 
Nigéria 

EKO Hotel (a confirmar) 

18h30 – 20h30 Coquetel de relacionamento EKO Hotel (a confirmar) 

8 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA) 
LAGOS – NIGÉRIA/ACRA - GANA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

8h30 – 12h00 Visitas Técnicas A definir 

Período 
vespertino 

Deslocamento para Acra (Gana) N/A 

9 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA) 
ACRA - GANA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

9h45 – 10h15 Credenciamento (a definir) 

10h15 – 10h30 

Abertura oficial da Missão Empresarial à África Ocidental 
(Etapa GANA) 
Apex-Brasil 
Ministérios das Relações Exteriores (MRE) 
Confederação Nacional da Indústria (CNI)  
Entre outros (a definir) 
 

(a definir) 

10h30 – 13h00 
Seminários Técnicos 
 
Temas (a definir) 

(a definir) 

13h00 – 14h30 Almoço de networking (mesas setoriais) (a definir) 

14h30 – 16h30 Encontros de negócios (a definir) 

16h30 Encerramento (a definir) 



 

 

18h00 – 18h30 
Abertura do coquetel de relacionamento 
Participação do Ministro Aloysio Nunes e autoridades de 
Gana 

(a definir) 

18h30 – 20h30 Coquetel de relacionamento (a definir) 

10 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) 
ACRA - GANA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

8h30 – 12h00 Visitas Técnicas  (a definir) 

Período 
vespertino 

Retorno ao Brasil N/A 

 
 

10 - INDICAÇÃO DE VOOS E HOTÉIS OFICIAIS  

 

Detalhes sobre voos e hotéis oficiais serão oferecidos posteriormente. 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 
Apex-Brasil – Coordenação de Relacionamento com Clientes 
+55 (61) 3426-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br  
 

mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br

