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Paula Gomes Akitaya

• 13 anos na Apex-Brasil

• 2 anos na Coordenação de 

Internacionalização

• Promoção de exportações

• Escritórios da Apex-Brasil no 

exterior

• Internacionalização

• Startups

• E-commerce internacional

• Graduada em Relações Internacionais pela UnB
• MBA em Marketing pela FGV
• Mestre em Estratégia e Marketing pelo PPGA/UnB



Nossa natureza jurídica
Serviço Social Autônomo, 
instituído na forma de 
uma associação civil, de 
direito privado, sem fins 
lucrativos, de interesse 
coletivo e de utilidade 
pública. 

A Apex-Brasil possui um 
Contrato de Gestão com 
o MRE

Missão Institucional

✓ Executar as políticas de promoção de exportações e investimentos em 
cooperação com o Poder Público

✓ Executar ações estratégicas que promovam a inserção competitiva das 
empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, a atração de investimentos 
e a geração de empregos, além de apoiar empresas de pequeno porte

✓ Elaborar estudos econômicos, jurídicos e técnicos e prestar serviços para 
promover o comércio exterior, os investimentos e a competitividade 
internacional do País e para subsidiar negociações comerciais de interesse 
do Brasil

✓ Apoiar as atividades de ombudsman de investimentos diretos da Secretaria-
Executiva da CAMEX, em particular no que se refere à assistência e à 
orientação aos investidores, à divulgação de oportunidades de investimento 
e à prestação de informações acerca de políticas de investimento, além da 
proposição de medidas que visem a facilitar os investimentos diretos, com 
base em sua atuação junto a empresas e investidores



13 Escritórios 
Apex-Brasil
+
228 Embaixadas
pelo mundo

Trabalho integrado com parceiros institucionais, 
SECOMs e escritórios da Apex-Brasil no exterior 

ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO



Promoção das 
exportações 
brasileiras 

Eixos de 
Atuação

Atração de 
investimentos 
estrangeiros

Apoio à 
internacionalização 
de empresas 
brasileiras

Inteligência de mercado estratégica 

Qualificação para exportação

Promoção da imagem do Brasil como parceiro global de negócios



2019

14.284 empresas apoiadas

7.629 MPEs Micro e Pequenas
Resultados

APEX-BRASIL

Exportações das 

empresas 

apoiadas pela 

Apex-Brasil

Participação 

nas 

Exportações 

Brasileiras

US$ 68,1Bi

21,5 %Internacionalização

Promoção

Qualificação

Participação em Programas

30,2%
44%

53%

3%

5.802 novas empresas



PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES



Promoção de Exportações| Projetos Setoriais

Projetos de promoção de exportações desenvolvidos 
em parceria com entidades setoriais para apoiar 
estratégias de promoção de comércio exterior em 
diversos setores da economia brasileira.

✓ Os projetos setoriais trabalham com dezenas de 
setores da economia brasileira e em 2019 
apoiaram 5.985 empresas



PROMOÇÃO DE 
EXPORTAÇÕES

Papel da Apex-Brasil:

✓ Lidera a participação brasileira
✓ Define a identidade visual e comunicação
✓ Arregimentar e selecionar empresas 

FEIRAS 
INTERNACIONAIS

MISSÕES

PROJETO 
COMPRADOR

Resultados 2019

+ 300 ações



QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO



QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO

A Apex-Brasil oferece 

diversos programas para 

qualificar as empresas 

brasileiras para atuação no 

exterior, visando contribuir 

para o aumento da 

competitividade por meio de 

ações que promovam a 

inovação, a sustentabilidade, 

o design e a qualificação 

para exportação.

Programa que visa preparar empresas não 
exportadoras e iniciantes para atuar no comércio 
internacional. 

A metodologia envolve desde a realização de 
diagnóstico de prontidão para a exportação até 
capacitações específicas relacionadas às áreas de 
planejamento estratégico, marketing, finanças e 
comércio exterior.

Empresas Atendidas 
em 2019

3.788

Nº de Municípios 
Cobertos

1.279

Nº de Parcerias 
e Convênios

39

Nº de Núcleos 
em Atividade

44

Parceria e Capilaridade
1ª Ação de Exportação

Última etapa do processo de qualificação 
das empresas atendidas pelo PEIEX, em que 
as empresas participam de rodadas de 
negócios com comerciais exportadoras e 
tradings.

Resultados de 2018



QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO

Empresas 
Atendidas

81

Programa de apoio ao desenvolvimento de produtos 
e embalagens para exportação, sensibilização da 
indústria para o tema design, promoção da cultura 
de inovação pelo design e visibilidade da indústria 
brasileira frente ao mercado internacional.

Capacitações por meio de workshops sobre temas 
relacionados ao comércio exterior e competitividade, 
com o objetivo de preparar empresas não exportadoras 
e iniciantes para atuar no comércio internacional. São 
abordados temas como administração estratégica, 
administração da produção, gestão financeira e 
planejamento para internacionalização. 

Atualmente as oficinas estão sendo realizadas em 
formato digital ao vivo.

Resultados de  2019



www.passaporteparaomundo.com.br/

Plataforma de capacitação a distância que visa aumentar a
capilaridade de atendimento e qualificar as empresas sobre
os negócios internacionais, preparando-as para as ações
presenciais e conscientizando-as sobre os desafios do
ambiente globalizado.

➢ + 3.690* empresas cadastradas
➢ + 4.964* usuários cadastrados
➢ Capacitação online (trilhas)
➢ Mercados Estratégicos
➢ Atendimento internacionalização
➢ Radar de competências

*outubro/2019

http://www.passaporteparaomundo.com.br/


INTELIGÊNCIA

MONITORAMENTO E DEFESA DE INTERESSES



INTELIGÊNCIA DE MERCADO

MAPA DE OPORTUNIDADES 
COMERCIAIS

ESTUDOS PRODUZIDOS

✓ Estudos de Oportunidades de Mercados

✓ Perfil Exportador dos Estados Brasileiros

✓ Perfil Exportador dos Setores Produtivos 
Brasileiros

✓ Mapa de Investimentos Bilaterais

✓ Alerta regulatório

A partir de metodologia própria, 
a Apex-Brasil identifica as 
melhores oportunidades para os 
produtos e serviços brasileiros 
no exterior em mercados 
estratégicos

http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html#/


ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS



PRINCIPAIS 
SERVIÇOS

ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

✓ Promover o Brasil como destino de
investimentos em setores prioritários

✓ Foco na atração de investimentos produtivos
e em participação

✓ Criação de empregos, qualificação da mão de
obra e fomento às exportações.

Setores
Prioritários

Agronegócio Automotivo

Infraestrutura

Saúde Petróleo e 
Gás

Energias
Renováveis

Pesquisa & 
Desenvolvimento

Venture 
Capital & 
Private 
Equity



EXPO DUBAI 2020



EXPO DUBAI 2020

✓ Momento único de 
promoção da imagem do 
Brasil para o público final

✓ Apex-Brasil será 
novamente a organizadora 
do Pavilhão do Brasil

✓ A agência também 
organizou os pavilhões 
do Brasil em Xangai 
(2010 ) e Milão (2015)

✓ Grupo Gestor no Governo 
Federal



INTERNACIONALIZAÇÃO



INTERNACIONALIZAÇÃO

OBJETIVO 

✓ Apoiar as empresas brasileiras exportadoras 
experientes e internacionalizadas no processo de 
decisão e implementação de seus projetos de 
expansão internacional

PRINCIPAIS SOLUÇÕES

✓ Capacitação em Internacionalização
✓ Seminários sobre mercados estratégicos
✓ Missões de Internacionalização
✓ Apoio para Instalação no Exterior
✓ Atendimento Customizado

WEBSUMMIT LISBOA 2018 – 2019 e 2020

STARTUP OLÉ SALAMANCA 2020

THE NEW WEB (TNW) AMSTERDÃ 2020

AÇÕES STARTUPS EUROPA

Programa do Governo Federal
9 ecossistemas já visitados

Berlim – Paris – Lisboa 



2ª edição da pesquisa com 247 empresas brasileiras.

Sondar os mercados prioritários para internacionalização 
(próximos 3 anos).

A pesquisa investigou a atitude das empresas em relação ao 
planejamento e estratégias de marketing para acessar os 
mercados.

A motivação baseia-se em acesso a mercados, o que impacta 
nos modos de entrada nos mercados com predomínio para 
escritório e logística/distribuição.

2ª PESQUISA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 
BRASILEIRAS –Apex-Brasil 2018



EM QUAIS PAÍSES A
EMPRESA PLANEJA ABRIR UMA 

NOVA UNIDADE PRÓPRIA 

OU EM PARCERIA NOS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS? 

140 
respondentes

50%

19,3%

17,1%

16,4%

14,3%

14,3%

10,7
%

10%

8,6%

8,6%

6,4%

5,7%

5,7%

5,7%

5%

5%

EUA

México

Colômbia

Argentina

Portugal

Chile

Canadá

China

Paraguai

Peru

França

Alemanha

Emirados

Espanha

Itália

Reino Unido

Chile

Portugal

Argentina

Colômbia

México

EUA

Outros – 34% (Austrália, Índia, Uruguai, Angola, Bolívia, Equador, Argélia, Costa Rica, Cuba, Hong Kong, Indonésia, Países Baixos, (Holanda), Panamá, Rússia, Suíça, 

Turquia, África do Sul, Bahrain, Bélgica, Coréia do Sul, Etiópia, Filipinas, Guatemala, Irã, Japão, Macau, Madagáscar, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nicarágua, 

Nigéria, Noruega, Porto Rico, Singapura, e Taiwan).



EUA60,2% 

Argentina40,8% 

Colômbia38,3% 

Chile31,1% 

México29,1% 

Alemanha20,4% 

Peru19,4% 

China15,3% 

França12,8% 

Reino Unido11,7% 

Portugal11,7% 

Paraguai11,7% 

Canadá11,2% 

PARA QUAIS PAÍSES 
A EMPRESA PLANEJA 
AMPLIAR AS 

EXPORTAÇÕES ? 

194 
respondentes



PROGRAMA DE E-COMMERCE NOS NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

Semana do E-commerce Internacional

1ª semana de dezembro/2020



PROGRAMA E-XPORT

Presença em diversas plataformas digitais

Promover a internacionalização das

empresas brasileiras por meio da

inserção sustentável no comércio

eletrônico internacional e da melhoria

de sua presença digital.



CASOS



STARTUP OLÉ SALAMANCA 2020

✓ Evento digital, com palestras online e rodadas 
de negócios via aplicativo

✓ Delegação de 12 startups brasileiras

✓ Organização da Apex-Brasil e Embaixada do 
Brasil em Madri

✓ 1 mês de qualificação online para o evento

✓ Como fazer negócios

✓ Treinamento de pitch internacional

✓ Casos de empresas

✓ Reuniões com Aceleradoras

✓ Reuniões com investidores



CASO EMPRESA - EKILIBRE AMAZÔNIA

✓ Caso de empresa atendida pela equipe do  
PEIEX no Pará no 2º semestre de 2019

✓ Exporta para Áustrália, França e 
República Tcheca

Kairós Kanavarro, diretor executivo da Ekilibre Amazônia, aponta o networking como 
principal diferencial do Peiex. “O mais importante pra mim foi a rede de contatos. 
Exportação é um processo longo, algo que você tem que fazer muita pesquisa, testar 
e errar. Então estar em um lugar em que todo mundo está com o mesmo foco e 
preparado pra falar sobre o tema, nos colocou em uma situação de vantagem em que 
informações importantes começaram a chegar”, afirma o empresário.



NOSSOS CONTATOS

Paula Gomes
Coordenadora de Internacionalização
internacionalizacao@apexbrasil.com.br

Endereço: Setor de Autarquias Norte
Quadra 05, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar 
Centro Empresarial CNC
Brasília - DF, Brasil/ 70.040-250 
Telefone:+55 61 2027-0202

www.apexbrasil.com.br
apexbrasil@apexbrasil.com.br


