
 
 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

RODADA DE NEGÓCIOS 

BRAZILIAN SUSTAINABLE SOLUTIONS 

 

1. Informações gerais 

Data: 30 de agosto de 2017 

Local: São Paulo (hotel a ser informado) 

Horário: 14h às 19h 

 

2. Sobre a BRAZILIAN SUSTAINABLE SOLUTIONS 

BRAZILIAN SUSTAINABLE SOLUTIONS é a Rodada de Negócios da Apex-Brasil que 

tem como objetivo aproximar compradores estrangeiros e exportadores 

(comerciais exportadoras e trading companies) de empresas brasileiras, cujos 

produtos / serviços se destaquem pelos diferenciais de inovação e 

sustentabilidade. Ela será realizada no âmbito do projeto de qualificação 

empresarial ICV Global - Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de 

Valor, desenvolvido pela Apex-Brasil em parceria com a FGV/GVces.  

 

Inclui ainda empresas de projetos setoriais da Apex-Brasil com foco em inovação e/ou 

sustentabilidade. Ela tem como objetivo aproximar compradores estrangeiros e 

comerciais exportadoras das empresas brasileiras cujos produtos / serviços se destacam 

pelos diferenciais de inovação e sustentabilidade.  

 

3. Sobre as participantes 

Empresas participantes do ICV Global, de projetos setoriais, comerciais 

exportadoras, trading companies e compradores internacionais que atuem com 

foco em sustentabilidade e inovação.  

 

http://www.icvglobal.com.br/
http://www.icvglobal.com.br/


 
4. Sobre os setores promovidos pela rodada 

Os setores promovidos pela rodada serão: 
- Agronegócios 
- Alimentos e bebidas 
- Casa e construção 
- Moda e têxtil 
- Saúde e cosméticos 

 

5. Sobre a inscrição 

As comerciais exportadoras (ECEs)e trading companies (TCs) interessadas em 

participar deverão se inscrever, gratuitamente, por meio do preenchimento, em 

inglês, do formulário padrão, disponível no convite para a rodada.  

 

6. Sobre o ranqueamento 

 

As empresas que se inscreverem serão avaliadas de acordo com o número de vagas 

e com os Critérios de Seleção, Avaliação e Ranqueamento da Apex-Brasil (item 7).  

Ao término do ranqueamento, todas as empresas serão comunicadas formalmente 

pela Apex-Brasil sobre o seu resultado. 

 

7. Critérios de Seleção, Avaliação e Ranqueamento 

Critérios de Seleção 

Não possuir pendências financeiras com a Apex-
Brasil 

Será eliminada a empresa que não 
atender aos critérios de seleção 

Não ter cancelado a sua participação em eventos 
da Apex-Brasil nos últimos 6 meses 

Possuir Produtos com atributos de sustentabilidade 
ou inovação 

Pertencer/ atuar em um dos setores promovidos 
pela rodada 

Critérios de Avaliação  Pontuação para Ranqueamento 

Website em língua estrangeira 
Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

Material promocional (catálogo, folder) em língua 
estrangeira 

Tem aderência: 1 

Não tem aderência: 0 

Não tem aderência : 0 

Tem aderência : 1 



 
Lista de preços para o mercado internacional 
(FOB/CIF/CRF) 

Não tem aderência : 0 

Lista de preços em Dólar 
Tem aderência : 1 

Não tem aderência : 0 

Lista de preços em Euro 
Tem aderência : 1 

Não tem aderência : 0 

Constar no Diretório das Empresas Comerciais 
Exportadoras” do CECIEx 

Tem aderência : 1 

Não tem aderência : 0 

Faixa de Exportação em 2016 
(Faturamento em USD) 
total - MUNDO    

Faixa 0 (Sem exportação): 3 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 2,75 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil):  
2,50 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 
2,25 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 
milhão): 2 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 
milhões): 1,75 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 
milhões): 1,5 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 
milhões): 1,25 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 
milhões): 1 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 
milhões): 0,75 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 
500 milhões): 0,50 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 
bilhão): 0,25 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 0 

 

Observações importantes: 
 

1) A nota final de cada empresa será composta pelo somatório das pontuações 

obtidas em cada item; 

2) Será considerada como referência para verificação da faixa de exportação de 

cada empresa no ano de 2016, única e exclusivamente, o sistema de Bussiness 

Inteligence (BI) utilizado internamente pela Apex-Brasil. Aquelas comerciais 

exportadoras e trading companies que utilizem CNPJ das produtoras 

nacionais para a exportação deverão comprovar, por meio de carta das 

empresas representadas, sobre o montante exportado ou percentual no total 

da empresa. 



 
 

 

8. Sobre a aprovação 

9. Após o ranqueamento, todas as empresas receberão o TERMO DE ADESÃO e 

serão consideradas APROVADAS mediante o envio desse documento preenchido, 

assinado e digitalizado para o e-mail: icvrodada@apexbrasil.com.br. 

 

10. Sobre a responsabilidade das empresas participantes:  

 Atualização das informações do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 

 A permanência de, no mínimo, 1 (um) representante da empresa durante 

as reuniões de negócios; 

 Contratação de pacote de viagem (passagem área, hospedagem, 

transporte) para participação do representante da sua empresa; 

 Transporte e guarda de seus pertences, amostras e produtos. 

 Preenchimento do formulário de avaliação quando solicitado. O não 

preenchimento do formulário poderá inviabilizar futuras participações em 

eventos com apoio da Apex-Brasil. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Equipe Apex-Brasil  

ICV Global 2017  

(61) 3426-0202 

icvrodada@apexbrasil.com.br 

mailto:icvrodada@apexbrasil.com.br

