ATA DE COMÉRCIO EXTERIOR

DATA: 17.05.2017

INÍCIO: 10h

TÉRMINO: 12h

LOCAL:
ENDEREÇO:

Sede do SINAFER/ABFA
Av. Paulista, 1313 - 7º andar - cj. 707 - São Paulo - SP

1. Participantes
Nome

Empresa

Belarmino Peres Jr.

Pegorari

Carlos Martins

ABFA

Christian Arntsen

Starrett

Deborah Assad

Ascamp

Giorlanio Novais

ABFA

Giovanna Cruz Tavares

Lixas Tatu

Guilherme Macarron

ABFA

Julia Barreiros

Lixas Tatu

Milton Rezende

ABFA

Nataniel Marcos

OSG

Rogerio Rodrigues da Silva

Mapal

2. Pauta
Continuidade das ações de Comércio Exterior da ABFA

3. Resumo da reunião.
Christian Arntsen, Coordenador do grupo de trabalho de Comércio Exterior da ABFA, deu início a
reunião comentando o atual momento econômico do Brasil, e relatando aos presentes sobre a
reunião realizada entre a ABFA e a APEX (Agência de Promoção e Exportações e Investimentos).
Apresentou na sequência, o e-mail que recebemos do Sr. Laudemir Muller, Supervisor da APEX,
firmando o interesse em manter o nosso convênio, porém sem repassar a verba para incremento das
ações propostas no projeto Brazilian Tools.
Para não descontinuar nossos esforços, Christian comentou apresentando aos presentes, um
modelo de missão comercial sugerido pela associação, onde as despesas de arregimentação,
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translado, tradutores, despesas de organização e representações seriam suportados pela entidade.
Cabendo aos interessados arcarem apenas com despesas de hospedagem e aéreas.
Segue um resumo do modelo apresentado:
Pais destino: Uruguai

Após esta apresentação, outros mercados como Chile, Peru e Equador foram discutidos e por
entendimento comum, o grupo decidiu seguir com o Uruguai.
Para um próximo encontro, apresentaremos aos interessados informações detalhadas sobre o
mercado Uruguaio, suas origens de compras e importação, detalhadas em quilo, preço, fornecedores
e etc. levaremos a conhecimento dos interessados mais dados sobre país, sua população, costumes
e hábitos. Este estudo será realizado em parceria com o DEREX da FIESP.
Foi informado aos presentes que esta ação está condicionada ao suporte do SINAFER, assunto de
pauta da próxima reunião de diretoria que acontecerá em 23/05/2017.
Teremos um novo encontro deste grupo e demais interessados no dia 13/06, às 10:00 na sede da
ABFA/SINAFER, onde estas informações, valores desta missão e outras informações relevantes
serão apresentadas.
Data prevista para realização desta missão, primeira semana de outubro de 2017.
Próximo Encontro: 23/05/2017 – 10:00
Local: Sede da ABFA / SINAFER
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