ATA DE COMÉRCIO EXTERIOR

DATA: 24/07/2018

INÍCIO: 9:30h
LOCAL:
ENDEREÇO:

TÉRMINO: 13h30
Sede do SINAFER/ABFA
Rua Minas Gerais, 190

1. Participantes
Nome

Empresa

Antonio Carlos

Pérsico

Carlos Martins

ABFA

Christian Arntsen

Starrett

Daniel Petzenbaum

Keter

Elly Petzenbaum

Keter

Giorlanio Novais

ABFA

Guilherme Macarron

ABFA

Luciana IE

Taitra

Marcus Ytiroko

Mitsu Ferramentas

Nataniel Marcos

OSG

Sik Lung

Taitra

Song San

Taitra

Talita Oliveira

Bemfixa Industrial

Tatiana Silva

Pérsico

Ausências Justificadas: Deborah Assad (Ascamp), Riad Jauhar (Inca), Belarmino Peres (Pegorari)
e Giovana Tavares (Lixas Tatu).
2. Pauta
1. Apresentação TAITRA
2. Apresentação Missão – Definição de Destino (Argentina ou Peru)
3. Feira ExpoF
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3. Resumo da reunião.
Christian Arntsen, Coordenador do grupo de trabalho de Comércio Exterior da ABFA, deu início a
reunião apresentando a pauta à ser discutida, em seguida comentou sobre o atual momento
econômico do Brasil relatando aos presentes os histórico de reuniões realizadas entre a ABFA e a
APEX (Agência de Promoção e Exportações e Investimentos).
Apresentou na sequência, o Sr. Fernando da Taitra. Tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre
Taiwan, detalhes de mercado, volume de exportação, importação, dados de crescimento econômico
do País entre outras informações (vejam os slides utilizados na apresentação anexo).
Ao final de sua apresentação, abriu a possibilidade de levar a Taiwan 10 empresas da
ABFA/SINAFER, para participarem de uma rodada de negócios, nos dias 17 e 18 de outubro de
2018, no seguinte formato de benefícios:

As empresas interessadas, deverão preencher o formulário em anexo (TAITRA.doc)
Na sequência da pauta, começamos a debater o formato de nossa próxima missão. Definimos que o
destino será o Peru, devido a melhor aceitação de nossos produtos neste momento.
Para não descontinuar nossos esforços, Christian apresentou um modelo de missão comercial onde
as despesas de arregimentação, translado, tradutores, despesas de organização e representações
seriam suportados pela entidade. As empresas interessadas arcarão apenas com despesas aéreas e
de hospedagem.
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Segue um resumo do modelo apresentado e aceito por todas asa empresas presente:
País destino: Peru – Lima (local definido pela maioria dos presente).

Faremos a missão de 21 a 24 de outubro de 2018.
Finalizando a reunião, entramos no último item da pauta, a prospecção comercial que será feita no
Panamá na feira ExpoF. Recebemos da promotora America Expo Group, uma passagem e
hospedagem (sem custo) e daremos em troca apoio institucional e divulgação e nossas mídias do
evento. O funcionário Guilherme Macarron irá representar a ABFA/SINAFER nesta ocasião, para
quem sabe futuramente incluir este evento em nosso calendário de missões.

3

Mais informações deste evento:

Após as deliberações me pauta, os presentes foram convidados para um almoço realizado em nossa
nova sede ABFA/SINAFER.
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