
 

 
 

Setor de Autarquias Norte 
Quadra 05, Lote C, Torre II, 1201 a 1701 - Centro Empresarial CNC  
CEP 70040-0250 / +55 61 2027-0202 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 
RODADA DE NEGÓCIOS – SETOR DE CASTANHAS, 

NOZES e AMENDOIM 2019 

22 e 23 de outubro de 2019



 

2 
 
 

Setor de Autarquias Norte 
Quadra 05, Lote C, Torre II, 1201 a 1701 - Centro Empresarial CNC  
CEP 70040-0250 / +55 61 2027-0202 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS ............................................................................. 3 

2. PÚBLICO ALVO ......................................................................................... 3 

3. EXPECTATIVA DE PARTICIPAÇÃO  .............................................................. 3 

4. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR (sujeita a alterações) .................................. 3 

5. SOBRE A  RODADA DE NEGÓCIOS – SETOR DE CASTANHAS, NOZES E 
AMENDOIM ............................................................................................. 4 

6. DA INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO ................................................................... 4 

7. DA PARTICIPAÇÃO DAS TRADINGS/COMERCIAIS EXPORTADORAS (CE) ....... 5 

8. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA APEX-BRASIL ................................................ 5 

9. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ................................. 5 

10. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO ....................................................................... 6 

11. CANCELAMENTO ........................................................................................ 6 

ANEXO I ........................................................................................................... 7 

 

  



 

3 
 
 

Setor de Autarquias Norte 
Quadra 05, Lote C, Torre II, 1201 a 1701 - Centro Empresarial CNC  
CEP 70040-0250 / +55 61 2027-0202 
 
 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data: 22 e 23 de outubro de 2019 
Local: São Paulo, SP  
Local: hotel a ser informado posteriormente  
 

2. PÚBLICO-ALVO  
Empresas brasileiras do segmento prioritário:  
 
Alimentos e bebidas / Agronegócio 
 
 Castanhas, Nozes e Amendoim (frescos/in natura) 
o  Castanha de Caju 
o  Castanha do Brasil (do Pará) 
o  Macadâmia 
o  Noz Pecã 
o  Castanha de Baru 
o  Amendoim 

 

3. EXPECTATIVA DE PARTICIPAÇÃO 

 Compradores Internacionais: 12 a 15 
 Exportadores Brasileiros: 15 a 20 

 

4. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR (sujeita a alterações) 

 
22 DE OUTUBRO 

09:30 às 10:00 Abertura e boas vindas 
10:00 às 10:30 Apresentação: Associação setorial 
10:30 às 12:30 Rodada de negócios 
12:30 às 14:00 Intervalo para almoço (não será oferecido pela Apex-Brasil) 
14:00 às 16:00 Rodada de negócios 
16:00 às 16:30 Intervalo 
16:30 às 17:30 Rodada de negócios 

23 DE OUTUBRO 
10:30 às 12:30 Rodada de negócios 
12:30 às 14:00 Intervalo para almoço (não será oferecido pela Apex-Brasil) 
14:00 às 15:30 Rodada de negócios 
15:30 às 16:00 Intervalo 
16:00 às 17:30 Rodada de negócios 
17:30 às 18:00 Encerramento 
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5. SOBRE A  RODADA DE NEGÓCIOS – SETOR DE CASTANHAS, 
NOZES E AMENDOIM 

A Rodada de Negócios a ser realizada consiste em reuniões de 20 a 30 minutos cada, 
entre exportadores brasileiros de castanhas, nozes e amendoim e compradores 
internacionais arregimentados pela Apex-Brasil que possuam interesse na importação 
desses produtos.   

Os principais objetivos da realização dessa rodada de negócios são:   (a) Sensibilizar e 
melhorar a percepção de potenciais compradores internacionais de castanhas, nozes e 
amendoim sobre a competitividade do setor no Brasil, assim como possibilitar aos 
convidados internacionais conhecer o potencial produtivo do Brasil, estabelecer 
contatos e identificar possíveis parceiros potencias para negócios; (b) Aumentar o valor 
exportado pelas empresas brasileiras exportadoras de Castanhas, Nozes e Amendoim 
para as regiões do Oriente Médio e Norte da África, Eurásia, Europa, América do Norte 
e América do Sul.; (c) Construir relacionamento entre a Apex-Brasil, entidades setoriais, 
empresários brasileiros e potenciais compradores internacionais de forma a beneficiar 
as exportações brasileiras. 

 

6. DA INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO 

Todas as empresas que preencherem o formulário de inscrição até o prazo estipulado 
no convite serão analisadas e aquelas selecionadas serão comunicadas formalmente 
pela Apex-Brasil através do e-mail cadastrado na manifestação de interesse. 

Somente poderão participar das rodadas de negócios empresas brasileiras com oferta 
de produtos compatível a este evento e que possua habilitação para exportar 
(RADAR), sendo estes critérios desclassificatórios. 

As empresas selecionadas receberão uma mensagem da equipe Apex-Brasil, 
solicitando 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, a 
cópia digitalizada deste Formulário de Adesão, assinado pelo representante legal da 
empresa e por duas testemunhas dentro do prazo estipulado, os quais serão 
analisados pela Apex-Brasil. 

Caso não tenhamos recebido o documento solicitado assinado até o prazo 
estabelecido pela Apex-Brasil, o entendimento desta Agência será de que a empresa 
não possui interesse em participar do projeto, portanto será considerada como 
desistente e não será incluída nas rodadas de negócios. 

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

Mediante a conformidade dos documentos encaminhados até o prazo solicitado, a 
empresa selecionada estará oficialmente confirmada para participar da Rodada de 
Negócios – Setor de Castanhas, Nozes e Amendoim 2019. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO DAS TRADINGS/COMERCIAIS 
EXPORTADORAS (CE) 

Todas as empresas que se identificaram na inscrição como “Comercial Exportadora 
(CE) ou Trading Company” deverão informar no campo OBSERVAÇÕES do formulário 
de manifestação de interesses se exportam pelo seu próprio CNPJ ou pelo CNPJ da 
empresa representada. Para fins de classificação, caso a Trading/CE não exporte pelo 
seu próprio CNPJ, essa deverá identificar no formulário o CNPJ exportador da(s) 
empresa(s) que representa, além de enviar até a data de término das inscrições, a(s) 
declaração(ões) de representação  (modelo no final deste documento) informando o 
volume aproximado exportado pela empresa por intermédio da Trading/CE em 2018, 
considerando produtos correlatos ao evento (vide segmento prioritário no item 2 
deste Regulamento de Participação).  

As declarações deverão ser enviadas para o e-mail: sabrina.cenni@apexbrasil.com.br.  

 

8. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA APEX-BRASIL 

Será responsabilidade da Apex-Brasil investir em recursos para a criação de 
infraestrutura adequada para realização da rodada de negócios, incluindo:  

 Espaço e infraestrutura para a realização do evento; 
 Pesquisa, identificação, arregimentação e custeio das despesas de viagem dos 

compradores internacionais; 
 Construção da agenda de reuniões;   

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 advindos dessas situações deverão ser arcados única e 
exclusivamente pelo participante por sua conta e risco. 

 

9. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

 Realização da inscrição no prazo estipulado (preenchimento do formulário de 
manifestação de interesse); 

 Confirmação da participação por meio do envio da documentação assinada; 
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o Formulário de Adesão (todos os participantes); 
o Aceite dos Termos e Condições de Participação; 
o Declaração de Representação (comerciais exportadoras/tradings) 

 Participar das reuniões previamente agendadas e ajustadas na Rodadas de 
Negócios entre as empresas brasileiras e os compradores internacionais; 

 Preenchimento do formulário de avaliação quando solicitado durante o 
evento e estar disponível para futuras avaliações realizadas pela Apex-Brasil. 
O não preenchimento do formulário poderá inviabilizar futuras participações 
em ações com apoio da Apex-Brasil. 

 Custeio de despesas do seu representante relacionadas à estadia, ao 
deslocamento ao local da realização do evento em São Paulo e refeições durante 
os dias da rodada de negócios. 

 
OBS: A ausência do participante nos dias da realização da rodada de negócios poderá 
impossibilitar a sua participação em futuros eventos apoiados pela Apex-Brasil pelo 
prazo de um ano a contar a partir da data de ínicio do evento. 
 

10.   CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO 
Não haverá custos associados à participação na Rodada de Negócios – Setor de 
Castanhas e Amendoim. No entanto, a empresa participante deverá arcar com qualquer 
custo relacionado à estadia, ao deslocamento do seu representante ao local da realização 
do evento em São Paulo e refeições durante os dias da rodada de negócios.  

 

11.   CANCELAMENTO 
Caso seja realizado cancelamento da participação após o recebimento do Formulário de 
Adesão assinado, à Apex-Brasil reserva-se o direito de excluir este participante de integrar 
quaisquer eventos por ela promovidos ou apoiados no período de 1 (um) ano a contar a 
partir do primeiro do evento 

 

 

 

Mais informações: 
Apex-Brasil – Relacionamento com Clientes 

61-3426-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br 

www.apexbrasil.com.br



 

 

 

ANEXO I 

 

(Papel timbrado da empresa representada) – 

 

Declaração de Representação 

 

 

Eu ________________________(nome completo e cargo)___________________,  

representante da empresa _____________________________________________________, 

CNPJ __________________________________________________, declaro para os devidos 

fins que a Trading/Comercial Exportadora _________________________________________, 

CNPJ _____________________________________________ estabelecida no endereço 

_______________________________________________________ é nossa representante e 

foi responsável pelas exportações de nossos produtos correlatos ao evento Rodadas de 

Negócios do setor de Castanhas, Nozes e Amendoim, NCMs 

______________________________________________, representando aproximadamente 

um volume exportações de  (USD - FOB)____________ em 2018. 

 

Sendo o que nos cumpre informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

(Assinatura do responsável pela empresa representada) 
Nome da empresa: 
Data:   


