
 

MISSÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

PARA A ARGENTINA 
 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

1. OBJETIVO DA MISSÃO 

Esta missão de internacionalização tem como objetivo acelerar o processo de 
expansão das empresas brasileiras para a Argentina, por meio de: apresentação de 
informações sobre o ambiente de negócios e sobre como operar localmente, reuniões 
com prestadores de serviços relacionados a abertura de empresa, visitas técnicas, 
interações com empresas instaladas e apoio na elaboração do Plano de Expansão 
Internacional da empresa.  

 

2. PÚBLICO ALVO 

Empresas brasileiras produtoras de bens e serviços, que desejam abrir operações na 
Argentina (escritórios comerciais, centros de distribuição, serviços de pós-vendas e 
assistência técnica, lojas, entre outros investimentos diretos).  

Não fazem parte do público-alvo da missão as empresas interessadas apenas em 
exportar para a Argentina. Não serão realizadas rodadas de negócios com compradores.  

 

3. LOCAL E DATA 

Datas: 09 a 12 de outubro de 2017. 

Horário: 9h as 18h, sendo que no dia 10 de outubro haverá agenda até 21h. 

Local: Embaixada do Brasil em Buenos Aires. As visitas técnicas serão externas.  

 

4. CUSTOS 

Serão cobrados R$500,00 por empresa participante da missão, que terá direito a levar 
no máximo dois representantes. Despesas com transporte terrestre e aéreo, 
hospedagem, alimentação, visto, despesas com eventual envio de amostra e o 
pagamento de taxas/impostos são de responsabilidade do participante. A Apex-Brasil 
assumirá os custos de realização do seminário e logística nas visitas técnicas constantes 
do programa (as reuniões externas no dia 12/04 são de responsabilidade da empresa).  

 

 



 

5. PROGRAMA TENTATIVO DA MISSÃO 

09/out (segunda-feira) 

 Apresentações sobre o ambiente de negócios na Argentina 

Workshop do plano de expansão internacional 

 Alinhamento estratégico 

 Análise de Mercado 

 Operação Internacional 

  

10/out (terça-feira) 

Seminário e rodada com prestadores de serviços 

 Palestras sobre incentivos, questões legais, tributárias contábeis, logísticas entre outros 
para abertura de empresas  

 Produtos e serviços financeiros para internacionalização 

 Caso de empresas brasileiras operando na Argentina 

 Rodada de atendimento com prestadores de serviços argentinos 

 Evento de interação - Grupo Brasil e startups brasileiras e argentinas 

 

11/out (quarta-feira) 

Visitas técnicas 

 Porto  

 Armazém 

 Parque Industrial 

 Empresa brasileira instalada 

 

12/out (quinta-feira) 

Agendas para mapeamento do ambiente de negócios:  

2 a 4 agendas (validadas pela empresa): 

 Reuniões com atores relevantes do setor de atuação da empresa, como entidade setorial, 
órgão governamental, entidade reguladora e certificadora, empresas brasileiras 
instaladas 

 Visitas a pontos de venda, centros comerciais, parques industriais, centros de 
distribuição, etc.  

 

 

 



 

6. NÚMERO DE VAGAS 

20 empresas com até 2 representantes. 

 

7. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas por meio do link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaoI5i0WmhLJUB0q6sF3ncSWm
q-qLVWJpy2Rt0wO793PVCIg/viewform 

Encerramento das inscrições dia 21/agosto de 2017 

 

8. CRITÉROS DE RANQUEAMENTO PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS 

Todas as empresas que se inscreverem até o prazo estipulado estarão sujeitas ao 
processo de seleção da Apex-Brasil. Em razão do limite de empresas que podem 
participar da missão, serão estabelecidos os seguintes critérios de ranqueamento:  
 
 Participação no Programa de Internacionalização de Empresas da Apex-Brasil, ou 
seja, empresas que possuam o Termo de Adesão ao programa devidamente assinado e 
vigente; 
 Estratégia da empresa para a Argentina; 
 Formato da operação planejada para a Argentina; 
 Nível de maturidade exportadora experiente ou internacionalizada da Apex-Brasil*; 
 Setores prioritários para a Apex-Brasil (setores atendidos pelos Projetos Setoriais);  
 Faixa de exportações para a Argentina;  
 Participação em outras ações da Apex-Brasil; 
 Histórico de inadimplência nos projetos da Apex-Brasil. 

* poderão ser solicitadas informações adicionais acerca do perfil da empresa. 

Observações: 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 no 
curso, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informações. 

 

9. PARA MAIS INFORMAÇÕES:  

Camila Takayanagi 
Coordenação de Internacionalização 
61 3426-0734 
internacionalizacao@apexbrasil.com.br 
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