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Sobre a Apex-Brasil 

A Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) 
trabalha para:  

 Promoção de produtos e serviços Brasileiros.  

 Suporte para a internacionalização de empresas Brasileiras 

 Atração de investimentos estrangeiros diretos.  

 Promoção da marca “BRASIL” no mercado externo.  

 Oferecer estrutura de negócios no Brasil e no exterior 

 



Instalados nos principais mercados globais, os Centros de Negócios (CNs)  da Apex-Brasil são 
plataformas destinadas a auxiliar empresas brasileiras com foco no mercado externo e investidores 

estrangeiros que pretendem investir no Brasil.  

Centros de Negócios no Exterior 



Indústrias Atendidas 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moda 
14% 

Entretenimento 
e Serviços 

20% 

Casa e 
Construção 

7% 

Agronegócios, 
Alimentos e 

Bebidas 
13% 

Máquinas e 
Equipamentos 

32% 

Tecnologia e 
Saúde 
14% 



 
 

PRODUTOS DO CN MIAMI 

 Instalação Local 

 Inteligência de Mercado 

 Promoção Comercial 



Instalação Local 

 23 salas exclusivas para empresas 

 Salas de reunião para 12 e 6 pessoas 

 Caixas postais individuais para cada empresa 

 Cozinha/ Refeitório 

 Recepção com Coffee Bar promovendo o 
café brasileiro 

Instalações do CN Miami 

O CN Miami localiza-se no 12º andar do Miami 
Center (segundo maior edifício de negócios em 
Miami), ao lado do Hotel Intercontinental, e 
dispõe de: 



 
 

Instalação Local 

 Contato com equipe do CN Miami para avaliar a melhor solução para a 
empresa.  

 Listas  qualificadas de: 
o Escritórios de Advocacia 

o Escritórios de Contabilidade 

o Empresas de transporte 

o Auxílio na abertura de contas bancárias nos EUA (HSBC/ Citibank) 

o Transportadoras 

o Agências de Emprego 

 Acompanhamento de funcionário do CN Miami quando da visita aos 
contatos 

Auxílio na abertura de empresa  



 
 

Instalação Local 

 Metragem (de 6.5m2 até 17.65m2) 

 Mobiliário (mesa, cadeira, arquivo com chave) 

 Recepcionista virtual trilíngüe (atendimento personalizado e envio dos 
recados via e-mail); 

 Digitalização e disponibilização de correspondência recebida pela empresa 
via site seguro para visualização; 

 Internet 

 Telefone com linha própria (ligações grátis) 

 Utilização gratuita de até 8 horas mensais de salas de reunião 

Módulo Escritório Físico 
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 Módulo Escritório Físico 

Instalação Local 

 Salas Tipo Standard  

 Salas Tipo Executiva 

 Salas Tipo Premium (janela) 

 

 Custos: entre US$390.00 e US$930.00 mensais 



 
 

Instalação Local 

 Endereço Comercial do CN Miami 

 Scan de correspondências e disponibilização em site seguro 

 Recepcionista Virtual 

 Utilização de Escritório Físico em estação de trabalho ou sala standard 
(quando disponível) para 1 pessoa pelo período de até 20 dias por ano 

 Utilização gratuita de até 4 horas mensais de salas de reunião 

 

 Custo: US$115.00 mensais 

Módulo Escritório Virtual 



 
 

Instalação Local 

 Parceria estabelecida com 
empresa MIFS, assegurando à 
todas empresas associadas ao 
CN Miami:  

 Armazenagem com a mesma 
precificação utilizada 
anteriormente pelo CN Miami  

 Consolidação de mercadoria 
 Distribuição 
 Serviços de despachante 

aduaneiro 

Parceria para Armazenagem e Distribuição 



 
 

Inteligência de Mercado 

 Estudos realizados a partir dos produtos da empresa e países por meio da 
análise.  

 Relatório elaborado sob demanda para a empresa, baseado nos seus 
produtos e nas estratégias de mercado por meio da análise de variáveis 
comerciais, macroeconômicas e de consumo.  

 O nível de profundidade do relatório, e conseqüentemente o seu preço, 
podem variar de acordo com as necessidades da empresa. 

 Proposta por escrito dos conteúdos e informações a serem abordados, 
assim como o preço cotado e período de trabalho.  

 Prazo de Entrega: 45 a 60 dias após a data de início acordada entre o cliente e o 
departamento de Inteligência de Mercado do CN Miami. 

 Custo: Variável, de acordo com a abrangência e complexidade da pesquisa.  

 Idioma de entrega: Inglês 

 

Estudos de Mercado 



Agronegócios (Bebidas e Alimentos) 

 

Inteligência de Mercado 
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Inteligência de Mercado 



Máquinas e equipamentos 

 

Inteligência de Mercado 



Technologia e Saúde  

Inteligência de Mercado 



 

 

          Listas de clientes em potencial 

Inteligência de Mercado 



 

 

Inteligência de Mercado 



 
 

Inteligência de Mercado 

 Estudo customizado de melhores práticas logísticas, incluindo:  

o Infraestrutura e logística (Incluindo informações e análises sobre portos, 
armazéns, rodovias, tempo de transporte, custos,etc.) 

o Embalagem 

o Modo de transporte 

o Legislação (licenciamento, certificação técnicas...) 

o Importação (barreiras tarifárias e não-tarifárias, ...) 

o Pontos de distribuição  

o Auxílio na cotação de fretes internacionais e domésticos. 

 

 Custo: Variado 

Estudos Logísticos 



 
 

Inteligência de Mercado 

 Auxílio e acompanhamento de entrega em contratações de Estudos  

terceirizados  

 Planos de Marketing e Negócios. 

 Press releases e Relações Públicas 

 

 Custo: Variado 

Assessoria  



 
 

Promoção Comercial 

 Exclusiva por empresa ou por setores 

 Missões técnicas, de prospecção e de negócios 

o Montagem de agendas 

o Acompanhamento em visitas/reuniões 

 Auxílio durante rodadas de negócios (traduções e suporte) 

 Utilização de dependências 

 

 Custo: Variado 

Promoção de Negócios Customizada  



Projetos Especiais 
 

• Projeto Fórmula Indy 

• Projeto Dig the Beach 

• Outros 

Promoção Comercial Promoção Comercial 



Apex-Brasil CN Miami 

201 South Biscayne Boulevard 

Suite 1200 

Miami, FL 33131 

Tel.: +1 305 704 3500 

www.apexbrasil.com.br 

 

Fernando Spohr 

Fernando.spohr@cnapexbrasil.com 

 

 

Info.miami@cnapexbrasil.com 

 

 


