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MISSÃO MÉXICO – MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS 2021/2022 

 
 

 

 

A Apex-Brasil apresenta a Missão México de Máquinas e Equipamentos, 

direcionada para a geração de negócios e a aceleração do processo de expansão 

das empresas brasileiras para o México. 

  
 

1. OBJETIVOS  
 

 

• Capacitação das empresas participantes da missão, disponibilizando 

conteúdo especializado, instrumentos e metodologia de internacionalização, 

de modo a minimizar os riscos inerentes e acelerar o processo de expansão 

internacional e facilitar a geração de negócios no México 

 

• Facilitar a entrada no mercado, orientando-as quanto ao processo de 

exportação e expansão local, por meio seminários, de visitas técnicas, 

agendas de networking com especialistas e acesso a empreendedores 

locais, agências de fomento internacionais e prestadores de serviços; 

 

• Facilitar a geração de negócios e a expansão internacional por meio de 

agendas de negócios com potenciais clientes, canais e parceiros. 
  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

 

 

Empresas exportadoras intermediárias ou experientes e aquelas já 

internacionalizadas, fornecedoras de bens e serviços, e que buscam ampliar as 

exportações ou iniciar suas operações no mercado mexicano, representadas por 

lideranças executivas com visão estratégica para lidar com os desafios da 

internacionalização de operações e preparadas para mobilizar e conduzir a empresa 

na elaboração e execução de um Plano de Expansão internacional e de negociações 

internacionais com canais e clientes. 

 

O público-alvo da missão é formado por empresas do setor de máquinas e 

equipamentos, com destaque, mas não exclusivo, ao setor de máquinas e 

implementos agrícolas, priorizados com base nas oportunidades do mercado e o 

interesse do empresariado brasileiro. 
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3. INSCRIÇÕES 

 

 

A seguir, apresenta-se o calendário de atividades para inscrição e seleção das empresas:

 

4. TERMO DE ADESÃO 
 

A participação no ciclo está vinculada à assinatura do Termo de Adesão pelo 

responsável legal da empresa e deve ser enviado eletronicamente para Apex-Brasil 

até o dia 31/08/2021.   

 

O não recebimento deste Termo no prazo estipulado significará o cancelamento 

da inscrição da empresa e a consequente liberação da vaga para outra empresa 

interessada. 

 

O anexo I contém o Termo de Adesão que deverá ser preenchido e entregue após a 

confirmação da pré-seleção da empresa, conforme cronograma apresentado. 

  

5. RESPONSABILIDADE EMPRESA PARTICIPANTE 
 

 

Cabe à empresa realizar a inscrição por meio do Formulário de Inscrição 

disponibilizado na internet até a data indicada pela Apex-Brasil. A Apex-Brasil não se 

responsabiliza por eventuais falhas de ordem técnica ocorridas no envio da inscrição. 

 

A empresa que tiver inscrição deferida pela Apex-Brasil deverá preencher, assinar e 

enviar o Termo de Adesão da Missão na data indicada pela Apex-Brasil. A inscrição 

em cada etapa somente será efetivada após o recebimento deste Termo. 

 

Durante a missão a empresa se compromete a: 
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       6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

• Fornecimento de informações para catálogo e logo para identificação. 

• Participar das ações de capacitação preparatórias; 

• Participar das ações programadas durante a imersão presencial, se selecionada;  

• Participar das reuniões previamente agendadas e ajustadas na agenda de negócios 

entre os empresários brasileiros e as contrapartes locais. 

• Logística completa para envio de amostras; 

• Contratação de pacote de viagem (transporte, hospedagem) para seus 

representantes. 

 

Após a realização da missão, as empresas participantes deverão preencher os 

formulários de avaliação e monitoramento dos resultados fornecidos pela Apex-Brasil  

 

O não comparecimento na capacitação e/ou o não preenchimento dos 

formulários podem inviabilizar futuras participações em ações 

apoiadas/realizadas pela Apex-Brasil. 

 

O não comparecimento nas ações durante a missão presencial ou das agendas 

de negócio implicará em multa de acordo com o Termo de Adesão assinado para 

cada etapa da missão em que a empresa participar. 

 

 

 

 

Para concorrer a uma vaga na Missão México 2021/2022, a empresa deve 

preencher a inscrição na internet até o dia 22 de agosto de 2021. 

 

Em razão dos objetivos da missão e do limite de vagas disponíveis, a Apex-Brasil 

selecionará as empresas conforme os seguintes critérios: 

  
• Pertencer ao setor de máquinas e equipamentos (pré-requisito); 

• Possuir receita internacional; 

• Possuir operações no exterior; 

• Participação em projetos de Entidades Setoriais apoiadas pela Apex-Brasil; 

• Participação no Atendimento Customizado oferecido pela Apex-Brasil no âmbito 

do Programa de Internacionalização de Empresas; 

• Participação em projetos apoiados pela Apex-Brasil; 

• Possuir experiência Internacional, participação em ações internacionais de 

promoção de negócios; 

• Apresentação de website em língua estrangeira; 

• Apresentação de catálogo de produtos em língua estrangeira; 

• Histórico de inadimplência nos projetos da Apex-Brasil 

 
Adicionalmente, os participantes devem atender ao perfil definido acima para o 

público-alvo da Missão.  Poderão ser solicitadas informações adicionais acerca do 

perfil da empresa. 
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A Apex-Brasil se compromete e se obriga a utilizar as informações que lhe forem 

reveladas exclusivamente para os propósitos da seleção para a participação da 

capacitação, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informações. 

 

As empresas que forem selecionadas serão comunicadas formalmente pela 

Apex-Brasil até o dia 01 de setembro de 2021. 

 

7. VISÃO GERAL DO CICLO  

 

O cronograma proposto contempla duas etapas, uma virtual e outra presencial, com 

a presença das empresas com melhor desempenho na etapa virtual. Cada fase 

contém atividades compatíveis com o modelo adotado e seguem a lógica de 

aprofundamento na capacitação e na conexão com o mercado mexicano. 
 

A seguir uma visão geral do modelo proposto: 

 

 
 

A etapa virtual da missão tem as seguintes atividades propostas que ainda podem 

sofrer ajustes em função de oportunidades e dificuldades encontradas junto aos 

atores locais: 

 

✓ Webinar de divulgação – Por que México? 

✓ Webinar de boas-vindas 

✓ Webinar de mercado 1 - Brasileiros no México  

✓ Webinar de mercado 2 – Como fazer negócios com o México 

✓ Mentoria coletiva 1 – Plano de expansão internacional 

✓ Mentoria coletiva 2 – Logística e aspectos aduaneiros 

✓ Agendas de negócios com facilitação de matchmaker contratado localmente(1) 
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A etapa de imersão presencial, prevista para março 2022, contempla as seguintes 

atividades, também separadas em atividades de preparação e atividades de conexão 

com o mercado: 

 

✓ Webinar de boas-vindas 

✓ Mentoria coletiva – aspectos tributários  

✓ Sprint de Internacionalização – Plano de expansão internacional 

✓ Seminário técnico com atores locais 

✓ Visitas técnicas 

✓ Seminários com prestadores de serviço local 

✓ Seminário de Softland/Plano de expansão comercial 

✓ Agendas de negócios com facilitação de matchmaker contratado localmente(1) 
 

 
A etapa presencial será confirmada até o dia 17 de janeiro de 2022 e a sua realização 

não é garantida, pelo que dependerá de avalição a respeito das condições de 

segurança sanitárias para o deslocamento de uma delegação brasileira ao México e 

em respeito às normas daquele país, podendo ser cancelada ou adiada sem prejuízo 

das etapas já realizadas. 

Para participação nesta etapa serão selecionadas, dentre as empresas participantes 

da etapa virtual, aquelas com melhor desempenho e que apresentarem melhores 

chances de êxito na etapa de imersão. 

Os critérios serão definidos pela equipe da Apex-Brasil que poderá formar banca com 

atores do mercado mexicano para selecionar as empresas com base no seu potencial 

de negócio demonstrado ao longo das atividades da missão. 

PREPARAÇÃO
Acesso ao mercado

09 de setembro a 5 de 
outubro (2021)

AGENDAS DE NEGÓCIO
Preparação e execução das  

agendas

09 de agosto a 22 de 
outubro (2021)

ATENDIMENTO

Resultados e impactos

12 meses

INSCRIÇÕES

Seleção e confirmação 
das empresas

17 de janeiro a 27 de 
janeiro  (2022)

PREPARAÇÃO
Acesso ao 
mercado

07 de fevereiro a 
18 de março (2022)

MISSÃO IMERSÃO
Execução da agenda

21 a 25 de março  
(2022)

ATENDIMENTO

Resultados e impactos

12 meses
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O Seminário técnico contará com a apresentação de especialistas setoriais onde 

serão explorados os aspectos da cadeia de valor, panorama e tendências do 

mercado. Neste seminário serão apresentados os números específicos do setor, os 

principais atores, cadeias de fornecimento, modelos de negócio e outras 

características relevantes do setor e casos de empresas brasileiras instaladas no 

México compartilhando sua experiência. Haverá interação entre as empresas e o 

especialista.  

 
(1) A empresa contratada pela Apex-Brasil para realizar o matchmaking deverá 

agendar pelo menos três encontros de interesse das empresas da missão, 
considerando as janelas previstas do calendário, considerando o interesse das 
contrapartes.  
 
Poderão ser agendadas reuniões com possíveis parceiros de negócio, 
fornecedores, investidores, clientes ou qualquer player de interesse. 
 
Caso tenham interesse em realizar reuniões e deslocamentos fora da cidade do 
México, os custos envolvidos nos deslocamentos ficarão por conta das empresas 
participantes. 
 
As empresas serão estimuladas a também organizar os seus próprios encontros, 
devendo manter o matchmaker informado.   
 
Não haverá rodada de negócio, visto que os encontros são agendados 
individualmente de acordo com o interesse das empresas participantes e do 
mercado. 

 

Em caso de não comparecimento nas atividades programadas durante a missão 

e nas agendas organizadas pelo matchmaking implicará em advertência formal 

e penalidades previstas no Termo de Adesão. 

  
 

8. INVESTIMENTO 

 
 

 
 
Os valores consideram o porte da empresa definido na Receita Federal do Brasil, de 
acordo com tabela abaixo, limitado a dois representantes da empresa, impostos 
incluídos. 
 

 
 

Porte Investimento (US$)

Etapa Virtual

Micro e pequenas empresas 100,00$                        

Médias empresas 150,00$                        

Grandes empresas 200,00$                        

Etapa  Imersão - presencial

Micro e pequenas empresas 200,00$                        

Médias empresas 300,00$                        

Grandes empresas 400,00$                        
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Os valores estão de dólares americanos e serão convertidos em real no momento 
da emissão da nota fiscal, considerando o câmbio oficial do dia. 
 
Todas as despesas relativas à viagem, hospedagem, estada e deslocamentos são 
de inteira responsabilidade das empresas.  

 

9. REQUISITOS DE VIAGEM AO PAÍS 

 
Segundo o site do Consulado-Geral do Brasil no México, os cidadãos brasileiros 
que viagem ao México a turismo ou negócios, por até 180 dias, não necessitam 
visto  
(link: http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/visitantes_brasileiros_-_recomendacoes.xml.)  
 
É necessário, porém, contar com: 
 

➢ Bilhete aéreo de ida e volta; 
 

➢ Cópia de voucher do hotel onde deverá ficar hospedada a pessoa (ou carta 
de cidadão mexicano que deverá hospedá-la, se for o caso), a fim de poder 
informar o endereço onde ficará hospedado no México pelo tempo previsto 
de permanência; 
 

➢ Comprovante de capacidade financeira para custear sua permanência no 
país (cartão de crédito, dinheiro em espécie ou travellers checks); 
 

➢ Outros documentos que comprovem o motivo da viagem (convite para 
participar de eventos, reuniões de negócios etc); 
 

➢ O México não exige qualquer vacina de nacionais brasileiros para ingressar 
no país. 
 

➢ É recomendável que o passaporte tenha, pelo menos seis meses, de 
validade (não obstante o fato de que, a rigor, as autoridades mexicanas 
exigem que o documento de viagem esteja válido apenas pelo prazo da 
viagem); 
 

➢ Informações sobre as exigências relacionadas à COVID 19 serão 
divulgadas no momento da confirmação da etapa presencial. 

 

A Apex-Brasil não se responsabiliza sobre qualquer alteração nas condições de 
viagem, cabendo ao próprio participante da missão providenciar os documentos e 
requisitos necessários para participar do ciclo de imersão ao México.  

http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/visitantes_brasileiros_-_recomendacoes.xml
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FORMULÁRIO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Missão de México – Máquinas e equipamentos 2021/2022 
Local: México – Etapa Virtual 
Data: 09 de setembro a 29 de outubro de 2021 
 

 
1. Dados da Instituição: 

Razão Social:  

Endereço:  

CNPJ:  E-mail:  

Inscrição estadual: Porte (RFB): 

Telefone:  Celular:   

Representantes Legais*:  

Sr.(a): 

RG nº: 

CPF nº: 
 

Sr.(a): 

RG nº: 

CPF nº: 

 

* A instituição reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) plenos poderes de representação 

para os fins desta contratação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura 

deste Formulário, incluindo aceitação dos Termos e Condições. 

Representante 1 da empresa na Missão* 

Sr.(a): 

Telefone/Celular: 

E-mail: 

 

Representante 2 da empresa na Missão* 

Sr.(a): 

Telefone/Celular: 

E-mail: 

 

 

* Representante previamente inscrito para o processo seletivo. 

Caso deseje levar um representante que não foi inscrito previamente, favor comunicar neste documento, e será avaliada 

a disponibilidade de vaga.  
 

2. Valor pago por adesão à missão  

Valor Total etapa virtual: de acordo com o porte registrado na Receita Federal do Brasil 

 

3.  Micro ou pequena empresa – US$ 100,00 

4.  Média empresa – US$ 150,00 

5.  Grande empresa – US$ 200,00 

6.  

7. Os valores estão de dólares americanos e serão convertidos em real no momento da emissão da nota fiscal, 

considerando o câmbio oficial do dia 

Em caso de cancelamento da participação após a 20 de setembro de 2021, a empresa será responsável pelo pagamento de 

multa, reais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  

Em caso de ausência nas atividades de agenda de negócios, a empresa será responsável pelo pagamento de multa no valor 

de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos). 

 

8. Forma de Pagamento:  

Boleto bancário a ser emitido após 17 de setembro de 2021 
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9. Condições de Participação: 

O preenchimento e envio deste Formulário de Adesão pelo(s) representante(s) legal(s) da Instituição implica a aceitação 

plena dos Termos e Condições Gerais – Serviços Apex-Brasil, enviado por e-mail e disponível em: 

https://portal.apexbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/02/termos-e-condicoes-gerais-servicos-apex-brasil.-atual.pdf 

 

5. TERMOS DE USO E PROTEÇÃO DE DADOS 

 

5.1. Em atenção à legislação brasileira sobre proteção de dados e/ou legislação internacional eventualmente aplicável, o cliente 

autoriza a APEX-BRASIL, em decorrência do presente formulário, a ter acesso, utilizar, manter e processar, eletrônica e 

manualmente, informações pessoais e dados coletados pela APEX-BRASIL ou prestados pelo cliente (“Dados Protegidos”), 

compatíveis com as finalidades do presente formulário, ação / produto ora aderido, inclusive, para fins informativos e de publicidade. 

A APEX-BRASIL utilizará tais dados para administração, gestão, execução e coordenação com parceiros da ação apresentada. Sendo 

o caso, também os utilizará para a comunicação e pesquisas junto ao cliente, restritas às atividades / informações concernentes ao 

objeto pactuado e/ou a outros produtos / serviços prestados pela APEX-BRASIL, que tenham aderência ao perfil do cliente 

(segmentação estratégica). 

 

5.2. A APEX-BRASIL excluirá as informações pessoais protegidas nos seguintes casos: (i) cancelamento do cadastro; ou (ii) 

solicitação de eliminação de informações pessoais protegidas.  

5.2.1 Como exceção, a APEX-BRASIL não eliminará as informações pessoais protegidas em caso de interesse legítimo ao respectivo 

uso. Por exemplo, a APEX-BRASIL poderá reter as informações pessoais protegidas, tais como e-mail, identificador do aparelho, 

identificadores (“hashes”) de operações financeiras, para fins de: (i) resolução de disputas; (ii) cumprimento de instrumentos 

jurídicos; ou (iii) para satisfazer requerimentos ou requisições legais advindos das autoridades 

competentes. Nesses casos, as informações pessoais protegidas não poderão ser usadas para qualquer outro fim que não os aqui 

especificados. Para fins de exercício de seus direitos (Art. 18, da Lei nº 13.709/2018) ou se tiver alguma dúvida, entre em contato 

conosco através do e-mail dpo@apexbrasil.com.br. 

5.3. Além disso, se for um utilizador dos nossos sites ou outros produtos e serviços, as informações pessoais tratadas serão recolhidas, 

processadas e armazenadas diretamente ou indiretamente pela APEX-BRASIL e/ou fornecedores de produtos ou serviços / entidades 

parceiras da Agência, também submetidos aos mesmos padrões de proteção e segurança de dados, conforme previsto na legislação. 

Ademais, tais informações poderão ser transferidas para os nossos servidores no Brasil ou de outros países onde a APEX-BRASIL 

mantenha filial ou negócios. 

5.3.1 Independentemente de onde as informações estão localizadas, a APEX-BRASIL toma as medidas responsáveis para proteger, 

nos limites da razoabilidade, os seus direitos de privacidade, baseando-se primordialmente nos princípios que regem a legislação de 

proteção de dados, especialmente no seu consentimento expresso e na legitimidade de interesse do uso. Se não concordar com a 

coleta, o processamento, o armazenamento e a transferência das suas informações, não forneça as informações quando forem 

solicitadas e interrompa o uso dos nossos sites e outros produtos e serviços. 

 

Local e Data: 

 

______________________________________ 

Nome 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.apexbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/02/termos-e-condicoes-gerais-servicos-apex-brasil.-atual.pdf
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