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Missão
Desenvolver a competitividade das empresas 

brasileiras, promovendo a internacionalização 

de seus negócios e a atração de 

investimentos estrangeiros diretos (IED). 

Visão
O Brasil no mundo: inovador, 

competitivo e sustentável.
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   A
Apex-brAsil

A Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
atua para promover produtos e serviços 
brasileiros no exterior e atrair investimentos 
estrangeiros para setores estratégicos 
da economia nacional. Por meio de uma 
produtiva parceria com entidades setoriais 
representativas da indústria, a Agência 
apoia empresas brasileiras na inserção eficaz 
de seus produtos e serviços no mercado 

internacional. Estimula a busca constante 
por inovação e tecnologias que promovam a 
competividade do país no cenário mundial.
Um Contrato de Gestão com o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) orienta a Apex-Brasil em 
suas metas, objetivos e responsabilidades 
na execução das políticas de promoção 
das exportações, internacionalização e 
atração de investimentos estrangeiros.
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exportAções

É função da Apex-Brasil pesquisar e encontrar 

oportunidades para as empresas exportado-

ras e orientar a respeito das mais adequadas 

ao porte, estrutura e capacidade de cada uma, 

contribuindo para aumentar o volume comer-

cializado e ampliar os mercados para produtos 

e serviços  brasileiros.

No apoio ao desenvolvimento da competiti-

vidade brasileira, a Agência auxilia empresas de 

todos os portes e em todos os estágios de ma-

turidade exportadora, trabalhando em parceria, 

principalmente, com entidades representativas 

do setor produtivo.

Entre diversificadas ações de promoção co-

mercial, que visam fortalecer a imagem e o po-

sicionamento do Brasil e dos produtos e serviços 

brasileiros no exterior, destacam-se missões co-

merciais, ações de marketing de relacionamento, 

capacitações voltadas a fortalecer a competiti-

vidade das empresas por meio de atributos de 

design e sustentabilidade, rodadas de negócios, 

participações em grandes feiras internacionais 

e visitas de compradores, investidores e forma-

dores de opinião estrangeiros para conhecer a 

estrutura produtiva brasileira.

AtrAção de 
investimentos

A Apex-Brasil coordena os esforços de atração de 

Investimentos Estrangeiros Diretos para o Brasil, 

com foco em setores estratégicos para o desen-

volvimento da competitividade das empresas 

brasileiras e do país. A Agência trabalha na iden-

tificação de oportunidades de negócios e apoia o 

investidor estrangeiro durante o processo de in-

vestimento no Brasil.
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estruturA no brAsil 
e no exterior

Sede em BraSília

A sede em Brasília centraliza as atividades admi-

nistrativas e foi concebida para ser uma área de 

exposição permanente dos produtos brasileiros 

de exportação.

NúcleoS de 
exteNSão iNduStrial 
exportadora 
 
Com o objetivo de oferecer serviços de 

capacitação em exportação para empresas, 

os 38 Núcleos Operacionais do Projeto 

Extensão Industrial Exportadora (PEIEX) 

estão instalados em 13 estados brasileiros 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 

Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo e Sergipe) e no Distrito Federal.
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BRUXELAS

LUANDA

BOGOTÁ

SÃO FRANCISCO

HAVANA

MIAMI

MOSCOU

DUBAI

PEQUIMEscritórios da 
apEx-Brasil nos 
principais mErcados 
gloBais

Os nove escritórios da Apex-Brasil no exterior são 

plataformas de apoio ao processo de internacionali-

zação de empresas e referência para a atração de in-

vestimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil.

África Luanda, Angola

américa do Norte Miami e 

São Francisco, Estados Unidos

américa LatiNa e caribe Bogotá, 

Colômbia; e Havana, Cuba

Ásia Pequim, China

europa ocideNtaL Bruxelas, Bélgica

Leste europeu Moscou, Rússia

orieNte médio Dubai, 

Emirados Árabes Unidos
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BRUXELAS

LUANDA

BOGOTÁ

SÃO FRANCISCO

HAVANA

MIAMI

MOSCOU

DUBAI

PEQUIM



Apex-brAsil1

Estratégia
Em 2014, a Apex-Brasil atuou para criar e 
fortalecer plataformas inovadoras de fomento à 
exportação, ampliar a presença global da Agência e, 
consequentemente, das empresas brasileiras, buscando 
parcerias com setores inovadores e tecnológicos e 
ampliando a influência do design e da sustentabilidade 
no aumento da competitividade das empresas brasileiras.

apEx-brasil1



2RelatóRio de Gestão 2014 2rElatório de gEstão 2014



Apex-brAsil3

Como parte de sua estratégia voltada ao aumento 

da competitividade brasileira por meio do estímu-

lo à inovação, excelência, criatividade e empreen-

dedorismo, a Apex-Brasil organizou a 5ª edição 

do Prêmio Apex-Brasil de Excelência em Expor-

tação, que prestou homenagem a 12 empresas, 

três personalidades e duas entidades. O Prêmio 

Apex-Brasil foi entregue aos vencedores de cinco 

categorias: micro e pequena empresa, média em-

presa, grande empresa, iniciativa inovadora de 

promoção setorial de produtos, e serviços. 

Em uma iniciativa voltada para o incentivo à 

inovação, a Agência criou, em parceria com 71 en-

tidades setoriais, o catálogo ‘A Inovação como Cul-

tura e Gestão de Projetos’ que apresentou ideias 

de ações desenvolvidas pelos Projetos Setoriais.

Por meio de indicadores de desempenho, as 

ações realizadas pelos projetos setoriais passaram 

a ser monitoradas de forma a permitir uma avalia-

ção mais precisa e abrangente dos resultados.

Pela primeira vez foi realizada uma missão 

empresarial com pequenas e médias empre-

sas, exportadoras iniciantes, integrantes do 

PEIEX, que negociaram com importadores da  

Colômbia e do Peru.
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Em 2014, a Agência lançou o Brazil Investment 

Guide, em parceria com os Ministérios do Desenvol-

vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), das 

Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). Somado a isso, ações de 

capacitação, busca de investidores e aproximação 

com empresas do Vale do Silício (Estados Unidos)  

ajudaram startups brasileiras a acessar o  

mercado internacional.

E no ano da Copa do Mundo no Brasil, a  

Apex-Brasil aproveitou a grande visibilidade do 

país e realizou sua maior ação de marketing 

de relacionamento: o Projeto Copa do Mundo.  

A iniciativa permitiu a 708 empresas e entidades 

setoriais brasileiras se aproximarem ainda mais 

de seus parceiros comerciais de 104 mercados du-

rante o período de jogos do mundial. 

Em um grande desafio, que começou a ser 

construído em 2012 junto à FIFA, o projeto  

trouxe ao Brasil 2.386 importadores, investidores 

e formadores de opinião estrangeiros de 70 seto-

res produtivos. Foram cumpridas 837 agendas de 

negócios que geraram mais de US$ 6 bilhões em 

exportações e investimentos atraídos ao país.

Em 2014, a Apex-Brasil intensificou as ações 

de comunicação, com o intuito de reposicionar a 

imagem do Brasil e construir uma identidade for-

te e diferenciada nas ações de promoção comer-

cial, fundamentada em pesquisas realizadas em 

16 países estratégicos, em 2012.
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IntelIgêncIa de 
Mercado

Estudos e análises de mercados que orientam em-

presas e parceiros em relação às melhores oportu-

nidades para os seus negócios internacionais.

QualIfIcação 
eMpresarIal

Capacitações, consultorias e assessorias ofere-

cidas com o objetivo de incrementar a competi-

tividade e promover a cultura exportadora nas 

empresas, preparando-as para os desafios do 

mercado internacional.

estratégIas para 
InternacIonalIzação

Conjunto de serviços que visa a orientar empresas 

e parceiros na definição de estratégias para inser-

ção e avanço no processo de internacionalização.

Buscando fortalecer o relacionamento trans-

parente com empresas e setores produtivos, 

em 2014 a Agência consolidou e publicou seu 

Código de Ética.

A Apex-Brasil atua de diversas formas para 

promover a competitividade das empresas brasi-

leiras em seus processos de internacionalização. 

Os projetos desenvolvidos em 2014 foram basea-

dos nas ações de:
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proMoção de 
negócIos e IMageM

Ações que têm como objetivo facilitar o acesso 

das empresas aos mercados internacionais, di-

versificar os destinos das exportações e melhorar 

a percepção internacional acerca das empresas, 

produtos e serviços brasileiros. Os serviços desta 

categoria possibilitam aos empresários o contato 

direto com parceiros de negócios internacionais, 

que auxiliam na inserção ativa e competitiva das 

empresas nacionais nos mercados estrangeiros.

atração de 
InvestIMentos

Ações para promover e facilitar a atração de investi-

mentos estrangeiros diretos (IED). O objetivo é pro-

mover o Brasil como destino de capital produtivo 

e de capital em participações e facilitar a locação 

de recursos no país, além de fomentar parcerias es-

tratégicas e posicionar o Brasil como um mercado 

atrativo. As iniciativas de atração de investimentos 

colaboram para adensar cadeias produtivas, au-

mentar a competitividade das empresas brasilei-

ras, gerar empregos e auxiliar no desenvolvimento 

econômico e tecnológico do Brasil.

coMpetItIvIdade, 
Inovação e 
sustentabIlIdade

Ações transversais voltadas às entidades seto-

riais, às empresas e aos parceiros institucionais 

da Agência, com o objetivo de contribuir para a 

criação de diferenciais competitivos, com base 

em sustentabilidade e inovação.

defesa de Interesses 
setorIaIs

Articulação com atores na esfera governamental, 

organismos de apoio e representantes empresa-

riais no Brasil e no exterior. A meta é facilitar o 

comércio dos produtos e serviços brasileiros no 

mercado externo, além de posicionar o país como 

destino de investimentos estrangeiros.
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A estratégia de atuação da Apex-Brasil 

em 2014 foi fundamentada nas diretrizes 

mapeadas no Planejamento Estratégico 

2011-2015. 

No que tange à exportação, a Apex-Brasil 

definiu mercados prioritários conforme cin-

co categorias:

Prospecção

Conhecimento

Desenvolvimento

Consolidação

Monitoramento

São 33 os países selecionados.

MéxiCo

EstaDos 
UniDos

aRGEntina

PaRaGUai

URUGUai

CHiLE

CoLôMbia

PERU

PanaMá

VEnEzUELa

CUba
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MoçaMbiqUE

EGito

isRaEL

niGéRia

anGoLa

RoMênia

áfRiCa 
Do sUL

ÍnDia

ViEtnã

CHina

JaPão

Rússia

CoREia 
Do sUL

inDonésia

aRábia 
saUDita

EMiRaDos 
áRabEs UniDos

iRã E 
KUwait

tURqUia

fRança

aLEManHa

REino 
UniDo
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A seguir são apresentados alguns dos principais 
resultados do trabalho da Apex-Brasil, com base nos 
indicadores que avaliaram o conjunto das estratégias 
adotadas em 2014 e que constam do Contrato de 
Gestão firmado entre a Agência e o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Resultados
             em 

apex-bRasil1
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participação das empresas 
apoiadas pela Apex-Brasil 
nas exportações industriais 
brasileiras.

35,4%

Fonte: MDIC/Secretaria de Comércio Exterior
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aumento do valor 
exportado em relação ao 
ano de 2013.

33,8%

em exportações 
das empresas 
apoiadas pela 
Apex-Brasil

62 biUS$
Valor das 
exportações

Em 2014 a meta de exportação das empresas 

participantes dos projetos da Apex-Brasil foi su-

perada em 24,27%.  O valor estipulado para 2014 

foi de US$ 49,91 bilhões e o resultado foi de US$ 

62,02 bilhões, representando um aumento de 

US$ 15,65 bilhões ou 33,8% a mais do que o ex-

portado em 2013.
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eventos em
países

967
59

setores atendidos

Em 2014 a Apex-Brasil apoiou 84 setores produti-

vos, totalizando 10.786 empresas atendidas.

A redução do número de empresas apoiadas 

em 2014 foi resultado direto da melhoria das ba-

ses da Agência. Isto se evidencia pelo fato de que, 

apesar da redução em 16,3% no número de em-

presas apoiadas, houve um aumento de 33,8% no 

valor exportado no período.

Esses setores foram organizados em seis gran-

des complexos produtivos para ações de promo-

ção comercial e internacionalização: alimentos, 

bebidas e agronegócio; casa e construção; econo-

mia criativa e serviços; máquinas e equipamen-

tos; moda; e tecnologia e saúde.

setores 
apoiados

84

eVentos realizados

Em 2014 foram realizados 967 eventos, sendo 856 

voltados para a promoção comercial, 66 de capa-

citação, 26 de promoção de investimentos, 11 de 

articulação internacional e 8 de outros tipos. As 

ações de promoção comercial representaram 89% 

das ações no período. É importante mencionar 

que o Projeto Copa do Mundo, apesar de envol-

ver dezenas de jogos em diferentes cidades-sede 

e centenas de convidados, foi contabilizado como 

um único evento. 
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Promoção
   Comercial
856 | 88,5%

Capacitação
66 | 6,8%

Promoção de 
           Investimento

26 | 2,7% 

      Articulação
Internacional

11 | 1,1%

Outros
8 | 0,8%

EVENTOS REALIZADOS

Feira
  Internacional

368 | 43%

        Projeto
Comprador
151 | 17,6%

Outros
86 | 10% 

Projeto
Imagem
11 | 1,1%

     Projeto
Vendedor
39 | 4,6%

Missão
106 | 12,4%
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Fonte: Apex-Brasil/GEREX Investimentos

atração de 
inVestimento 
estrangeiro 
direto (ied)

Em 2014 as empresas atendidas pela Apex-Brasil 

anunciaram o recebimento de IED da ordem de 

US$ 4,7 bilhões, entre investimentos produtivos 

e investimentos em participação.  Foram anun-

ciados 31 projetos para o Brasil, envolvendo 12 

empresas estrangeiras e 19 startups. Tais inves-

timentos representam 2.390 novos empregos 

gerados no país. 

Cada US$ 1 investido pela Apex-Brasil na atra-

ção de IED refletiu em um aporte de US$ 2.900 

em investimentos no país.

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS ANUNCIADOS (EM US$ BILHÕES)

5

4

3

2
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0
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2390
empregos 
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A atuação da Apex-Brasil é fortemente 
apoiada em um trabalho de inteligência 
comercial. Os estudos e análises 
de mercados visam orientar as 
empresas e os parceiros em relação 
às melhores oportunidades para os 
seus negócios internacionais.

IntelIgêncIa 
    de 

Essas informações qualificadas 
possibilitam que a Agência aplique 
estratégias eficientes, aproveite melhor 
as oportunidades e acompanhe com 
consistência as tendências globais.

apex-brasIl1
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IntelIgêncIa 
comercIal 
customIzada

Pesquisas customizadas para empresas brasileiras 

de grande potencial exportador. Tais análises aju-

dam as empresas a identificar os melhores merca-

dos para comercialização de seus produtos.

PerfIl e 
oPortunIdades 
comercIaIs 
de mercados 
InternacIonaIs

Estudos que traçam o perfil econômico e comercial 

de mercados internacionais e apontam possíveis 

oportunidades para as exportações brasileiras.

PerfIl exPortador de 
estados BrasIleIros

Análise da pauta exportadora dos estados 

brasileiros e identificação dos mercados inter-

nacionais com as melhores oportunidades para 

comercialização dos produtos da região. 

PerfIl exPortador de 
setores ProdutIvos 
BrasIleIros
Mapeamento das características de setores expor-

tadores brasileiros e identificação dos mercados 

internacionais que oferecem as melhores oportu-

nidades para a comercialização de seus produtos.

sIstema  
geo-referencIado 
de avalIação de 
mercados

Sistema de avaliação de mercados que combina 

simultaneamente diversos indicadores, permitin-

do a seleção dos melhores destinos para expor-

tações e investimentos brasileiros, propiciando 

maior eficiência nas decisões de gestores públicos 

e privados relacionados ao comércio exterior.
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A Apex-Brasil oferece capacitações, consultorias 
e assessorias com o objetivo de incrementar 
a competitividade e promover a cultura 
exportadora nas empresas, preparando-as 
para os desafios do mercado internacional.

Qualificação 
   

apex-brasil1
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Projeto extensão 
IndustrIal 
exPortadora (PeIex)

O Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX) 

é um programa de capacitação que tem como 

meta incentivar a competitividade sustentável 

e promover a cultura exportadora por meio da 

implementação de melhorias gerenciais e de ino-

vações tecnológicas nas empresas iniciantes em 

comércio exterior.

Em 2014 o PEIEX atendeu 3.400 empresas em 

38 Núcleos Operacionais em 13 estados brasilei-

ros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 

Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergi-

pe) e no Distrito Federal.

O Projeto é realizado em parceria com univer-

sidades e centros tecnológicos, por meio de uma 

rede de técnicos especializados que auxiliam as 

empresas a identificar pontos críticos e a desen-

volver estratégias de atuação em diferentes áreas 

funcionais. A proposta é promover melhorias em 

seus produtos, processos e em sua gestão, ele-

vando, assim, o nível de competitividade.
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PassaPorte Para o Mundo 

Plataforma de capacitação online. Possui 1.800 usuários em 885 

empresas, capacitados em temas relacionados a competitividade, 

internacionalização e mercados estratégicos.

usuários em
empresas

1800
885
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Conjunto de serviços que orientam empresas e 
parceiros na definição de estratégias para inserção 
e avanço no processo de internacionalização.

      estratéGias
 

InternacIonalIzação

apex-brasil5
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aPoIo à 
InternacIonalIzação

A Apex-Brasil oferece soluções customizadas de in-

ternacionalização para empresas brasileiras, aju-

dando-as a ampliar suas operações no exterior. 

São desenvolvidas pelos escritórios da Agência no 

exterior e no Brasil. Incluem assessoria técnica, 

informações sobre ambiente de negócios, abertu-

ra de empresas no exterior, registro de produtos 

e serviços, identificação de potenciais parceiros 

e fornecedores locais, bem como assistência em 

atividades operacionais para instalação da em-

presa. Os escritórios de Miami, Bruxelas, Dubai e 

Pequim também oferecem infraestrutura física e 

virtual de escritórios no exterior. 

Em 2014, 241 empresas - em todas as fases 

da sua internacionalização - foram atendidas, 

com serviços que foram desde a prospecção de 

informações de mercado até o efetivo apoio à 

instalação local.
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O Programa Internacionalização e Competitividade (Inter-Com) 

tem por objetivo desenvolver competências fundamentais para 

que as empresas brasileiras possam conduzir seu processo estra-

tégico de internacionalização, com o intuito de ganhar competiti-

vidade e aumentar as exportações brasileiras. 

Em 2014 o programa capacitou 61 executivos de 40 empresas de 

grande porte (Paquetá, Arezzo, Artecola, Bertolini, Hering, ECT, Natu-

ra e Tramontina, entre outras), por meio de aulas expositivas no Brasil 

e no exterior, jogos de negócios (simulação do processo de internacio-

nalização), compartilhamento de cases e atendimento customizado.

PrograMa InternacIonalIzação 
e coMPetItIvIdade (Inter-coM)
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Ações que têm como objetivo facilitar 
o acesso das empresas brasileiras aos 
mercados internacionais, diversificar 
os destinos das exportações brasileiras 
e melhorar a percepção internacional 
acerca das empresas, dos produtos e 
dos serviços brasileiros.    

As iniciativas de promoção de negócios e 
imagem possibilitam aos empresários o 
contato direto com parceiros de negócios 
internacionais, que auxiliam na inserção 
ativa e competitiva das empresas 
nacionais nos mercados estrangeiros.

pRoMoÇÃo 
    de Negócios 
e 

Apex-brAsil1
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Projetos setoriais

Desenvolvidos em parceria com entidades seto-

riais, e com uma visão estratégica de longo prazo, 

os projetos setoriais incentivam a competitivida-

de e promovem a geração de negócios internacio-

nais em empresas de diversos setores produtivos 

brasileiros. Em 2014 foram desenvolvidos 76 pro-

jetos setoriais. 

Em parceria com entidades setoriais, foi criado 

o catálogo ‘A Inovação como Cultura em Gestão 

de Projetos’ com ideias de ações inovadoras de-

senvolvidas pelos Projetos Setoriais. Também foi 

elaborada uma metodologia com novos indicado-

res de desempenho para avaliar com precisão os 

resultados das ações realizadas.

Além disso, foi firmado convênio com o Con-

selho Brasileiro das Empresas Comerciais Impor-

tadoras e Exportadoras (CECIEx) para promover o 

aumento das exportações de pequenas e médias 

empresas por meio de comerciais exportadoras, e 

realizada a primeira missão empresarial com 37 

PMEs para Colômbia e Peru.

Foi ainda criado o novo Diretório Brasileiro 

das Empresas Comerciais Exportadoras (DBCE), 

reunindo informações sobre 579 empresas comer-

ciais exportadoras de 21 estados brasileiros, e ini-

ciado um projeto setorial para atender às comer-

ciais exportadoras.

 » Confira no anexo a relação dos parceiros com os quais a 
Apex-Brasil mantém convênio.
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Feiras internacionais

A Apex-Brasil promove a participação brasileira em 

feiras internacionais e missões empresariais, com 

o objetivo de oferecer aos expositores a oportu-

nidade de contato com compradores, formadores 

de opinião e público internacional especializado.

A Agência promove atividades diversificadas 

durante esses grandes eventos – degustações, 

exposições, lançamento de produtos, coletivas 

de imprensa, serviços de relações públicas e co-

municação visual. 

Em 2014 a Apex-Brasil organizou e apoiou di-

retamente a participação de empresas brasilei-

ras em 11 grandes feiras internacionais.
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Fecons Feira do setor de casa e construção, realizada em 

abril em Havana, Cuba, com oito empresas participantes 

e três tradings representando outras 16 empresas. 

FeT Munique Feira de alimentos e bebidas, realizada 

em maio em Munique, Alemanha, com 12 empresas.

Maison & objeT 2014 Feira do setor de casa e construção, 

realizada em janeiro em Paris, França, com quatro empresas.

GulFood Feira de alimentos e bebidas com foco no Oriente 

Médio, África e Ásia, realizada em fevereiro em Dubai, Emirados 

Árabes Unidos, com a presença de 77 empresas brasileiras.

Pdac Feira voltada para o setor de máquinas, equipamentos 

e serviços de mineração, realizada em março em 

Toronto, Canadá, com a presença de 22 empresas.

aPas Feira do setor varejista realizada em São 

Paulo. Projeto Comprador contou com a participação 

de 55 empresas brasileiras e 26 estrangeiras.

World Food MoscoW Feira de alimentos e 

bebidas realizada em Moscou, Rússia, em setembro, 

com a presença de 35 empresas brasileiras.

sial Maior feira mundial de alimentação do 

mundo, realizada em outubro em Paris, França, com 

participação de 84 empresas brasileiras.

FiHaV Feira multissetorial, realizada em novembro em 

Havana, Cuba, com a presença de 45 empresas brasileiras.

Filda Feira multissetorial realizada em julho em Luanda, 

Angola, com a presença de 26 empresas brasileiras.

biG 5 Feira do setor de casa e construção realizada 

em novembro em Dubai, Emirados Árabes Unidos, 

com a presença de oito empresas brasileiras. 
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Missões eMPresariais

Em 2014 foram realizadas quatro missões comer-

ciais em parceria com o MDIC, com a participação 

total de 117 empresas brasileiras.

souTH by souTHWesT Evento do setor de 

economia criativa, realizado no Texas (EUA), 

com participação de 26 empresas brasileiras.

Missão eMPresarial do brasil à 

aMérica do sul Realizada em maio, na 

Colômbia e Peru, com 56 empresas brasileiras, 

sendo que 33 empresas foram capacitadas pelo 

Projeto de Extensão Industrial Exportadora 

(PEIEX) e a maior parte participava pela 

primeira vez de uma missão empresarial.

Missão eMPresarial à ÁFrica 

ausTral 25 empresas brasileiras 

participaram da missão, realizada em julho 

em Moçambique, Angola e África do Sul.

Missão eMPresarial do brasil aos 

esTados unidos A missão esteve em 

Houston e Chicago no mês de outubro, com 

a participação de 10 empresas brasileiras 

dos setores de alimentos e bebidas.
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Marketing de 
relacionaMento

Os projetos de Marketing de Relacionamento são 

iniciativas cujo objetivo é gerar negócios promo-

vendo e fortalecendo o relacionamento entre em-

presas brasileiras e compradores, investidores e 

formadores de opinião estrangeiros.

As agendas de negócios acontecem no âmbito 

de grandes eventos esportivos e culturais.

Em 2014 o grande destaque foi o Projeto Copa 

do Mundo, que trouxe 2.386 convidados de 104 paí-

ses, que se juntaram a 704 empresários brasileiros 

de 70 setores produtivos. Esse foi o maior projeto 

de marketing de relacionamento já desenvolvido 

pela Apex-Brasil, e resultou em 837 agendas de 

negócios que geraram mais de US$ 6 bilhões em 

exportações e investimentos atraídos para as em-

presas brasileiras. 

Também foram realizadas ações de relaciona-

mento em eventos como o Carnaval, no Brasil, 

Fórmula Indy, Professional Bull Riders – PBR, Pro-

fessional Golfers’ Association of America Tour – 

PGA e Moto Grand Prix nos Estados Unidos, Reino 

Unido e Canadá.
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em 2014, os projetos de Marketing de 
Relacionamento da Apex-Brasil tiveram 
a participação de 1.009 empresas e 
3.236 convidados estrangeiros.

projeto Copa do Mundo trouxe 2.386 
convidados de 104 países, que se 
juntaram a 704 empresários brasileiros 
de 70 setores produtivos. Resultado: 
US$ 6 bilhões em negócios.



10RelatóRio de Gestão 2014

Foram promovidas 12 oficinas em 2014, 
por meio de eventos de promoção 
comercial como missões e rodadas de 
negócios.

oFicinas de negócios 
Brasil trade

Evento promovido pela Apex-Brasil com o objeti-

vo de aproximar as pequenas e médias empresas 

brasileiras das comerciais exportadoras. Durante 

as oficinas, as tradings apresentam sua forma 

de atuação e oferecem serviços de acesso a mer-

cados internacionais de acordo com o perfil das 

empresas participantes, além de compartilhar 

informações relevantes sobre tais mercados.
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inovAção e
sustentAbilidAde
Em 2014 a Apex-Brasil desenvolveu ações 
transversais voltadas às entidades setoriais e 
parceiros institucionais, com o objetivo de contribuir 
para a criação de diferenciais competitivos com 
base na sustentabilidade e na inovação.
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Design export

Programa inédito que apoia empresas brasilei-

ras no desenvolvimento de produtos inovadores 

e com design diferenciado, voltados à exporta-

ção. Em 2014, o projeto se consolidou com a 

participação de 120 empresas de sete estados, 

que apresentaram inovações de produtos, servi-

ços e de marketing.

Design embala – 
inova embala

Disseminação da importância da agregação de 

valor aos produtos por meio do design de em-

balagem, com atributos de inovação e sustenta-

bilidade para mercados internacionais. Em 2014 

foram atendidas 300 empresas de quatro entida-

des setoriais de alimentos e bebidas. O projeto foi 

resultado da parceria com a ABRE – Associação 

Brasileira de Embalagem. No mês de novembro 

de 2014, o programa foi rebatizado para Inova 

Embala e passou a ser executado em parceria com 

o Instituto de Embalagens.

Consultoria téCniCa 
em sustentabiliDaDe

Visa a apoiar setores e empresas em diagnóstico 

e promoção de boas práticas - nos setores de Plás-

ticos, Móveis, Têxtil, Cafés Especiais, Casa e Cons-

trução, e Pecuária Sustentável - para inserção de 

empresas inovadoras no comércio internacional.
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inovação e sustentabiliDaDe 
na CaDeia global De 
valor De empresas

O projeto desenvolve a competitividade de empresas brasileiras de 

pequeno e médio porte, para inserção em cadeias globais de valor 

como fornecedores de produtos e serviços com atributos de inova-

ção e sustentabilidade. Foram atendidas 12 empresas não exporta-

doras ou iniciantes, que passaram por um processo de mentoring e 

aceleração de impacto. 

gestão empresarial – 
internaCionalização 
De empresas

Programa auxilia empresas nos seus processos de internacionaliza-

ção de forma individualizada. Em 2014, 241 empresas foram atendi-

das com soluções customizadas, orientação estratégica, análise de 

mercado e gestão internacional. 



Apex-brAsil5

Articulação com atores na esfera governamental, 
organismos de apoio e representantes empresariais 
no Brasil e no exterior, com o objetivo de facilitar 
o comércio dos produtos e serviços brasileiros 
no mercado externo, além de posicionar o país 
como destino de investimentos estrangeiros.

defesA
 de interesses
 setoriAis

Apex-brAsil5
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O escritório da Apex-Brasil em Bruxelas desempe-

nha ações de defesa de interesses do setor produ-

tivo brasileiro na União Europeia (UE), por meio 

do monitoramento e disseminação de informa-

ções relevantes para o estreitamento das relações 

comerciais e de investimentos Brasil-UE. 

Além disso, a Apex-Brasil ocupa a vice-presi-

dência da Brazil Industries Coalition (BIC) - ins-

tituição que atua no monitoramento de infor-

mações estratégicas sobre a política econômica 

norte-americana, junto aos poderes executivo e 

legislativo dos Estados Unidos. 

Em 2014 foram realizados estudo e seminá-

rio sobre a Nova Lei de Rotulagem de Alimentos 

na União Europeia, cobrindo os novos requisitos 

para alimentos processados vendidos para a UE a 

partir de novembro de 2014. 

Também foi produzido o Boletim de Facilitação 

de Negócios: publicação bimestral, dirigida aos 

parceiros governamentais e entidades setoriais. 

Foi lançado estudo sobre o sistema político 

chinês, e realizados seminários sobre o merca-

do africano. Foram realizadas também diversas 

ações de policy advocacy para a retirada do setor 

têxtil da lista de trabalho forçado do US-DoL.

programa 
insiDe brasil

Ação de defesa de interesses junto a congressistas 

norte-americanos e funcionários da Comissão Eu-

ropeia. Em 2014, seis congressistas norte-america-

nos e nove funcionários da Comissão Europeia vi-

sitaram as regiões Nordeste e Norte do país, para 

conhecer áreas de fruticultura, produção orgânica 

e modelos de desenvolvimento sustentável. 

Os congressistas norte-americanos vieram ao 

Brasil no âmbito do MECEA (Mutual Education 

and Cultural Exchange Act), programa do governo 

estadunidense que tem por objetivo principal a 

viabilização de intercâmbio entre congressistas e 

funcionários governamentais americanos e repre-

sentantes de diversos países que são importantes 

formuladores de políticas públicas. No Brasil o 

programa é organizado pela Apex-Brasil em par-

ceria com o Ministério das Relações Exteriores. 
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Ações para promover e facilitar a atração 
de investimento estrangeiro direto (IED) 
com o objetivo de promover o Brasil 
como destino de capital produtivo e 
em participações, e facilitar a alocação 
destes recursos no país, além de fomentar 

AtrAção
          de

estrAnGeiro
parcerias estratégicas e posicionar 
o Brasil como um mercado atrativo 
para alocação de capital estrangeiro, 
promovendo o desenvolvimento 
e a competitividade do país.

Apex-brAsil9
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As iniciativas de atração de investimentos têm 

como principal objetivo adensar cadeias produ-

tivas, aumentar a competitividade das empresas 

brasileiras, gerar empregos e auxiliar no desen-

volvimento econômico e tecnológico do país.

No âmbito dos investimentos produtivos, o 

foco reside nos setores prioritários (Petróleo e 

Gás, Energias Renováveis, Pesquisa e Desenvolvi-

mento, Automotivo, Aeroespacial e Defesa e Semi-

condutores) para atração proativa de novas plan-

tas produtivas ou ampliação das já existentes. 

Em 2014 foram realizados anúncios de US$ 1,3 

bilhão em investimentos produtivos para o país 

facilitados pela Apex-Brasil, com perspectiva de 

geração de 2.390 empregos diretos. Vale destacar 

importantes anúncios de empresas dos setores 

automotivo e de energias renováveis (solar e eóli-

ca), que terão impacto futuro nas matrizes indus-

trial e energética brasileiras.

No âmbito da atração de investimentos em 

participação, foram realizadas rodadas de inves-

timentos com foco em sustentabilidade, e sele-

cionados projetos de empresas brasileiras para 

apresentação a investidores. Em termos de inves-

timentos em participação, foram atraídos US$ 3,4 

bilhões de dólares em capital alocado em fundos 

gestores brasileiros e foram facilitados oito inves-

timentos de fundos de investimentos (nacionais 

e internacionais) em empresas brasileiras (uma 

empresa tradicional, sete startups).

Dentre outras iniciativas, vale destacar a rea-

lização de agendas com investidores dos setores 

automotivo, energias renováveis, pesquisa e de-

senvolvimento e venture capital & private equity 

no âmbito do Projeto Copa do Mundo. Esta inicia-

tiva, isoladamente, gerou a perspectiva de inves-

timentos no Brasil da ordem de US$ 1,8 bilhão. 

Foram firmados projetos com a Associação Bra-

sileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), 

com vistas à promoção de fundos gestores brasilei-

ros no exterior; com a Associação Brasileira de Star-

tups (ABStartup), com o objetivo de fortalecer o sis-

tema de inovação no Brasil e atrair investimentos 

para as startups associadas; e com a Organização 

Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), para fo-

mentar parcerias tecnológicas entre empresas bra-

sileiras e estrangeiras da cadeia de petróleo e gás.

Destaca-se também o lançamento do Invest-

ment Guide to Brazil 2014, produzido em parceria 

com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior (MDIC) e Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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ANEXO
   PROJETOS

APEX-bRASil1
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BRAZILIAN FLAVORS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Alimentos e Bebidas Processadas

EntidadE parcEira: ABBA - Associação Brasileira dos 

Exportadores e Importadores de Bebidas e Alimentos

BRAZILIAN SADDLE HORSE 
MANGALARGA MARCHADOR
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Cavalo Mangalarga Marchador

EntidadE parcEira: ABCCMM - Associação Brasileira 

dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador

BRAZILIAN CATTLE
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Material 

Genético e Outros Produtos Relacionados ao Gado Zebu

EntidadE parcEira: ABCZ - Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu

BEE BRAZIL
Projeto Setorial para Promoção Comercial de Mel e Derivados

EntidadE parcEira: ABEMEL - Associação 

Brasileira dos Exportadores de Mel

BRAZILIAN HEREFORD & BRAFORD
Projeto Setorial para Promoção Comercial 

da Genética de Hereford e Braford

EntidadE parcEira: ABHB - Associação 

Brasileira de Hereford e Braford

BRAZILIAN RICE
Projeto Setorial de Promoção das Exportações de Arroz

EntidadE parcEira: ABIARROZ - Associação 

Brasileira da Indústria do Arroz

SWEET BRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de 

Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados

EntidadE parcEira: ABICAB - Associação Brasileira da 

Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados

BRAZILIAN BEEF
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Carne Bovina

EntidadE parcEira: ABIEC - Associação Brasileira 

das Indústrias Exportadoras de Carnes

BRAZILIAN PORK
Programa Setorial de Promoção Comercial 

da Carne Suína Brasileira no Exterior

EntidadE parcEira: ABIPECS - Associação Brasileira da 

Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína

PET BRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Produtos para Animais de Estimação

EntidadE parcEira: ABINPET - Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação

Agronegócio



Apex-brAsil3

BRAZILIAN RENDERS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Reciclagem Animal

EntidadE parcEira: ABRA - Associação 

Brasileira de Reciclagem Animal

HAPPY GOODS
Projeto Setorial de Promoção das Exportações 

de Biscoitos e Massas Alimentícias

EntidadE parcEira: ANIB - Associação 

Nacional das Indústrias de Biscoitos

BRAZILIAN SPECIALTY AND 
SUSTAINABLE COFFEES
Projeto Setorial de Promoção de Cafés Especiais do Brasil

EntidadE parcEira: BSCA - Associação 

Brasileira de Cafés Especiais 

CULTIVERDE
Projeto Setorial de Promoção das Exportações de Orgânicos

EntidadE parcEira: CULTIVERDE - Associação 

para Produção Sustentável

IBRAC
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Cachaça

EntidadE parcEira: IBRAC - Instituto Brasileiro de Cachaça

BRAZILIAN FRUIT
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Frutas e Derivados

EntidadE parcEira: IBRAF - Instituto Brasileiro de Frutas

WINES OF BRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Vinhos Finos

EntidadE parcEira: IBRAVIN - Instituto Brasileiro do Vinho

ORGANICS BRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Produtos Orgânicos

EntidadE parcEira: IPD - Instituto de 

Promoção do Desenvolvimento

B DAIRY
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Produtos Lácteos

EntidadE parcEira: OCB - Organização 

das Cooperativas Brasileiras

BRAZILIAN CHICKEN
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Frangos e Ovos

EntidadE parcEira: UBABEF – União Brasileira de  Avicultura

BRAZILIAN SUGARCANE ETHANOL
Projeto Setorial de Construção do Mercado 

Mundial de Etanol de Cana-de-açúcar

EntidadE parcEira: UNICA - União da Indústria de Cana de Açúcar

BRAZILIAN CHICKEN AND PORK
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Frangos, Ovos e Suínos

EntidadE parcEira: ABPA – Associação 

Brasileira de Proteína Animal
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ABIESV
Projeto Setorial de Equipamentos e Serviços para o Varejo

EntidadE parcEira: ABIESV - Associação Brasileira da 

Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo

LUX BRASIL
Projeto Setorial para a Promoção das 

Exportações do Setor de Iluminação

EntidadE parcEira: ABILUX - Associação 

Brasileira da Indústria de Iluminação

BRASIL ORIGINAL STONES
Projeto Setorial para a Promoção das 

Exportações de Rochas Ornamentais 

EntidadE parcEira: ABIROCHAS - Associação 

Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais

BRASIL CERAMIC TILES
Programa Nacional de Desenvolvimento das 

Exportações de Cerâmica para Revestimento 

EntidadE parcEira: ANFACER - Associação Nacional 

dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento

BUILT BY BRAZIL
Projeto Setorial para Promoção das Exportações 

de Serviços de Arquitetura 

EntidadE parcEira: ASBEA - Associação 

Brasileira dos Escritórios de Arquitetura

cAsA e construção
METAL BRASIL
Projeto Setorial para a Promoção das 

Exportações de Metais Não Ferrosos 

EntidadE parcEira: SIAMFESP - Sindicato das Indústrias de 

Artefatos de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

BRAZILIAN FURNITURE
Projeto Setorial de Promoção das Exportações do Setor Mobiliário

EntidadE parcEira: SINDIMAM - Sindicato das Indústrias 

de Madeira e do Mobiliário do Distrito Federal

GLASS BRASIL
Projeto Setorial para a Promoção das Exportações 

da Indústria de Vidro e Cristal 

EntidadE parcEira: SINDIVIDROS - Sindicato da Indústria 

de Vidros e Cristais Planos e Ocos no Estado de São Paulo

ORCHESTRA BRASIL
Projeto Setorial para a Promoção de Acessórios, Componentes, 

Máquinas, Ferramentas, Matérias-primas e Software para Layout

EntidadE parcEira: SINDMÓVEIS - Sindicato das 

Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves
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BRASIL FOOD SERVICE
Projeto de Promoção de Exportações de Equipamentos 

para Panificação, Biscoitos e Massas Alimentícias

EntidadE parcEira: ABIEPAN - Associação 

Brasileira das Indústrias de Equipamentos, 

Ingredientes e Acessórios para Alimentos

FOUNDRY BRAZIL
Programa Setorial para Promoção de 

Exportações da Indústria de Fundição

EntidadE parcEira: ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

IMPRINT BRASIL
Projeto Setorial de Industria Gráfica 

(Embalagens, Editorial, Promocional e Papelaria)

EntidadE parcEira: ABIGRAF - Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica

BRAZILIAN ICE CREAM SOLUTIONS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Máquinas 

e Equipamentos para a Fabricação de Sorvete

EntidadE parcEira: ABIMAIS - Associação Brasileira das 

Indústrias de Máquinas, Acessórios e Insumos para Sorvetes

BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Projeto Setorial de Máquinas e Equipamentos 

EntidadE parcEira: ABIMAQ - Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equipamentos

MáquinAs e equipAMentos
BRASIL DEFENSE
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Materiais de Defesa 

EntidadE parcEira: ABIMDE - Associação Brasileira 

das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança

BRAZILIAN SHOES + 
LEATHER MACHINERY 
Projeto Setorial de Máquinas para Couro, Calçados 

EntidadE parcEira: ABRAMEQ - Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos 

para os Setores do Couro, Calçados e Afins

HVAC-R BRASIL 
Projeto Setorial de Promoção de Exportações do Setor de 

Aquecimento, Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado

EntidadE parcEira: ABRAVA - Associação Brasileira de 

Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento

BRAZILIAN SAFETY EQUIPMENT
Projeto Setorial para Promoção de Material 

de Segurança e Proteção do Trabalho

EntidadE parcEira: ANIMASEG - Associação Nacional da 

Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho

SUGARGANE BIOENERGY 
SOLUTIONS
Projeto Setorial para Máquinas Equipamentos 

e Serviços para Etanol

EntidadE parcEira: APLA - Arranjo Produtivo Local do Álcool
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SINAEEX
Projeto de Promoção das Exportações do Setor Eletroeletrônico

EntidadE parcEira: SINAEES - Sindicato da 

Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e 

Similares do Estado de Minas Gerais

BRASIL AUTO PARTS - 
TRUSTED PARTNERS 
Projeto de Promoção das Exportações do Setor de Autopeças

EntidadE parcEira: SINDIPEÇAS - Sindicato Nacional da 

Indústria de Componentes para Veículos Automotores

METAL MECHANICAL 
SOLUTIONS BRAZIL
Projeto de Promoção das Exportações da Indústria Mecânica 

EntidadE parcEira: SINDMEC - Sindicato da 

Indústria Mecânica do Estado de Minas Gerais

ELETROELETRÔNICOS BRASIL
Projeto de Exportação Consorciada do Vale 

da Eletrônica de Minas Gerais

EntidadE parcEira: SINDVEL - Sindicato das Indústrias de 

Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica

BRAZILIAN AEROSPACE CLUSTER
Projeto Setorial de Promoção das 

Exportações do Setor Aeroespacial

EntidadE parcEira: CECOMPI - Centro de 

Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista

THINK PLASTIC BRAZIL
Projeto Setorial para Promoção das Exportações do Plástico

EntidadE parcEira: INP – Instituto Nacional do Plástico
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LATITUDE
Projeto Setorial para Promoção das Artes 

Contemporâneas Brasileiras

EntidadE parcEira: ABACT - Associação 

Brasileira de Arte Contemporânea

BRAZILIAN BRANDS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Marca, Imagem 

ou Propriedade Intelectual e Artística Registrada e Criada no Brasil

EntidadE parcEira: ABRAL - Associação 

Brasileira de Licenciamento

BRAZILIAN SPORTS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de 

Bens e Serviços do Mercado Esportivo

EntidadE parcEira: ABRESE - Associação Brasileira 

das Empresas de Bens e Serviços do Esporte

FRANCHISING BRASIL
Projeto de Divulgação, Difusão e Inserção 

de Franquias Brasileiras no Exterior 

EntidadE parcEira: ABF - Associação Brasileira de Franchising

BRAZILIAN TV PRODUCERS
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

da Indústria Brasileira de Audiovisual

EntidadE parcEira: ABPITV - Associação Brasileira dos 

Produtores Independentes de Televisão – Conteúdo para TV

ANAFIMA
Projeto Setorial de Promoção das Exportações de 

Instrumentos Musicais e Equipamentos de Áudio do Brasil

EntidadE parcEira: ANAFIMA - Associação Nacional 

dos Fabricantes de Instrumentos Musicais e Áudio

FILMBRAZIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de Obras Audiovisuais 

EntidadE parcEira: APRO - Associação Brasileira da 

Produção de Obras Audiovisuais  - Propaganda

BRAZIL MUSIC EXCHANGE
Projeto Setorial de Exportações da Música do Brasil 

EntidadE parcEira: BM&A - Brasil Música & Artes

BRAZILIAN PUBLISHERS 
Projeto Setorial de Exportações de Conteúdo Editorial 

EntidadE parcEira: CBL - Câmara Brasileira do Livro

CINEMA DO BRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações da 

Indústria Brasileira de Audiovisual - Cinema

EntidadE parcEira: SIAESP - Sindicato da 

Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo

econoMiA criAtivA e serviços
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FASHION LABEL BRASIL
Projeto Setorial para Internacionalização da Moda Brasileira 

EntidadE parcEira: ABEST - Associação Brasileira de Estilistas

BRASIL BY BAGS
Projeto Setorial para Indústrias de Artefatos 

de Couro e Artigos de Viagem

EntidadE parcEira: ABIACAV - Associação Brasileira das 

Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

BRAZILIAN FOOTWEAR
Projeto Setorial de Promoção de Exportações do Calçado Brasileiro

EntidadE parcEira: ABICALÇADOS - Associação 

Brasileira das Indústrias de Calçados

TEXBRASIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

da Cadeia Têxtil Brasileira 

EntidadE parcEira: ABIT - Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecções

FOOTWEAR COMPONENTS 
BY BRAZIL
Projeto Setorial de Promoção de Exportações de 

Componentes para Couro, Calçados e Artefatos 

EntidadE parcEira: ASSINTECAL - Associação Brasileira de 

Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos

BRAZILIAN LEATHER
Projeto Setorial para Expansão das Exportações de Couro 

EntidadE parcEira: CICB - Centro das 

Indústrias de Curtumes do Brasil

BRAZILIAN GEMS AND JEWELRY
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

de Gemas, Joias e Afins

EntidadE parcEira: IBGM - Instituto 

Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos

BRASIL DESIGN
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

dos Serviços de Design Brasileiro 

EntidadE parcEira: ABEDESIGN - Associação 

Brasileira de Empresas de Design

ModA
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tecnologiA e sAúde
BEAUTYCARE BRAZIL
Projeto Setorial de Promoção das Exportações da Indústria 

de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

EntidadE parcEira: ABIHPEC - Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

BRAZILIAN HEALTH DEVICES
Projeto Setorial de Promoção das Exportações das 

Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório do Brasil 

EntidadE parcEira: ABIMO - Associação Brasileira 

da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios

BRAZILIAN PHARMA SOLUTIONS
Projeto Setorial de Promoção das Exportações das 

Indústrias de Farmoquímicos e Farmacêuticos

EntidadE parcEira: ABIQUIFI - Associação 

Brasileira da Indústria Farmoquímica

BRAZILIAN GAME DEVELOPERS
Projeto Setorial para a Promoção das 

Exportações de Jogos Digitais

EntidadE parcEira: ABRAGAMES - Associação 

Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais

BRAZIL IT+/EMERGING PLAYERS
Projeto Setorial para a Promoção de Empreendimentos Inovadores

EntidadE parcEira: ANPROTEC - Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores

BRASIL BIOTECHNOLOGY
Projeto Setorial para a Promoção das 

Exportações de Biotecnologia

EntidadE parcEira: BIO-RIO - Fundação Bio-Rio

BRASIL IT+/BRASSCOM
Projeto Setorial de Promoção de Exportações 

e Investimentos do Setor de ITO/BPO 

EntidadE parcEira: BRASSCOM - Associação 

Brasileira de Empresas de TI e Comunicação

BRASIL IT+/ SOFTEX
Projeto Setorial de Promoção de Exportações e Investimentos 

do Setor de Software e Serviços Correlatos

EntidadE parcEira: SOFTEX - Associação para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro
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BRASIL TRADE
Projeto Setorial para Comerciais Exportadoras

EntidadE parcEira: CECIEX - Conselho Brasileiro das 

Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras

MultissetoriAl
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