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VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Diversificação de Mercados

Um dos grandes benefícios da exportação é permitir que a empresa 
exportadora tenha mais de um mercado consumidor, o que vai ajuda-la 
principalmente quando seu principal mercado estiver passando por 
dificuldades. 

A diversificação de mercados também é fundamental para permitir um 
melhor escoamento de produtos sazonais, como são os agrícolas.



VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Aumento da produtividade

A empresa que exporta precisa produzir mais e melhor para atender 
seus clientes internacionais. Com isso ela ganha produtividade e como 
resultado vem a  diminuição dos custos de produção e o aumento da 
margem de lucro. Torna-se portanto mais competitiva. 
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VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Modernização do Negócio

Modernizar-se é uma consequência natural das empresas que 
exportam. Elas precisam produzir mais e melhor mirando concorrentes 
mais exigentes. Necessitam atualizar não apenas suas máquinas, como 
toda gestão, incluindo capacitação de seus recursos humanos, para 
conseguir competir nos mercados internacionais.
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VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Melhoria da Qualidade do Produto

Exportar faz com que os empresários desenvolvam produtos de melhor 
qualidade, inovadores, com mais tecnologia e adaptados a normas e 
certificações de mercados mais exigentes.



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Ganho de imagem

Empresas exportadoras têm o privilégio de dizer que seus produtos são “Tipo 
Exportação”. Isso é sinônimo de qualidade e competitividade.



VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Benefícios Tributários

Para garantir que os exportadores brasileiros tenham produtos 
competitivos, o governo federal concede incentivos fiscais, eliminando 
tributos incidentes sobre os produtos nas operações realizadas no 
mercado interno. 
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VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Benefícios Tributários

Incentivos Fiscais:

• Não há incidência de ICMS e o IPI sobre a exportação de produtos 
industrializados;

• As receitas obtidas com exportação são excluídas da base de cálculo 
do CONFINS e estão isentas do PIS e do PASEP;

Por que exportar? 



Por que exportar? 

E como a Apex-Brasil pode ajudar as 
empresas brasileiras a exportar seus 
produtos e serviços ?



Por que exportar? 

A Apex-Brasil é a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos, um Serviço Social 
Autônomo Vinculado ao Ministério 
das Relações Exteriores



A Apex-Brasil tem sua sede em Brasília, escritórios 
em São Paulo e no Recife, e em diversos países



A Apex-Brasil tem 3 EIXOS DE ATUAÇÃO



PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS PROGRAMAS



O PEIEX é implementado em regiões onde existe 
adensamento de empresas com potencial exportador.

O atendimento é feito com base em visitas aos 
empresários que desejam exportar.

As empresas qualificadas pelo PEIEX podem participar 
de ações de promoção comercial internacional 
organizadas pela Apex-Brasil e seus parceiros

https://www.youtube.com/watch?v=5c2HKBY_0V0
https://www.youtube.com/watch?v=5c2HKBY_0V0


METODOLOGIA DO PEIEX

https://www.youtube.com/watch?v=5c2HKBY_0V0
https://www.youtube.com/watch?v=5c2HKBY_0V0




Outras iniciativas de qualificação



Outras iniciativas de qualificação

contribui para o desenvolvimento técnico em 
design de novos produtos e embalagens, por 
meio de consultorias, capacitações e recurso 
financeiro. 



Outras iniciativas de qualificação

Aceleração de impacto para 
empresas sustentáveis



Outras iniciativas de qualificação

30% dos agricultores brasileiros são mulheres

Exportação como ferramenta de 
empoderamento feminino 



72 projetos setoriais :

59 de produtos

11 de serviços 

2 de atração de investimentos

Projetos Setoriais

Projetos de promoção comercial das 

exportações brasileiras em parceria com 

mais de 60 entidades setoriais.

Complexos atendidos:

Máquinas e Equipamentos

Casa e Construção

 Economia Criativa/Serviços

Agronegócios

Moda

 Saúde



MATERIAL 

GENÉTICO 

ZEBUÍNO

PROJETOS DE AGRONEGÓCIOS

CEREAIS EM 

GRÃO E 

ESMAGADOS

CARNE 

BOVINA

RECICLAGEM 

ANIMAL

CARNES 

SUÍNAS, 

FRANGO E 

OVOS

CAFÉS 

ESPECIAIS

MEL E 

DERIVADOS

FRUTAS ETANOL



BALAS, 

DOCES E 

CONFEITOS

PROJETOS DE AGRONEGÓCIOS

ALIMENTOS E 

BEBIDAS 

ESPECIAIS

ORGÂNICOS

CACHAÇA LATICÍNIOS

BISCOITOS, MASSAS 

ALIMENTÍCIAS, PÃES E 

BOLOS INDUSTRIALIZADOS

ALIMENTOS, ACESSÓRIOS, 

MEDICAMENTOS E 

COSMÉTICOS P/ ANIMAIS DE 

CIA

VINHO



Linha de Produtos apoiados (TOP 10)

Nº de empresas apoiadas: 71

Exportação do projeto (US$-FOB): 286.029.414

Convênio 09/12/2014 - 31/03/2017

Valor Apex R$ 5.300.064,85



Convênio 23/05/2016 - 23/05/2018

Valor Apex R$ 5.541.025,60

Linha de Produtos apoiados

Café não torrado, não descafeinado, em grão

Nº de empresas apoiadas: 162

Exportação do projeto (US$-FOB): 

1.406.997.874



Promoção
de Negócios

Missões Empresariais

Feiras Internacionais

Rodadas de Negócios 

Trade Marketing

Brasil Trade

Projeto Comprador

E-Commerce

Gulfood 2017 – Emirados Árabes Unidos – 85 empresas

USD 1,1 Bi em negócios nos próximos 12 meses



OBRIGADO!

Rafael Freitas
Coordenação de Competitividade 

Apex-Brasil

Rafael.freitas@apexbrasil.com.br

Tel.: 61 3426 0202 




