
SEMINÁRIO VIRTUAL
Caminhos para a exportação

de noz-pecã



PALESTRANTE – Arturo Muttoni
Consultor do Agro.BR responsável pelo escritório no RS, atendendo

a região Sul. Possuo mais de 20 anos de experiência em exportação

e importação, adquiridos em funções executadas em freight

forwarder, despachante aduaneiro, indústrias, consultorias e na

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).

Atualmente ajudo empresários com produtos já consolidados no

mercado nacional a conquistar novos clientes no mundo.
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1 – CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Importador 

Final
Representante 

Agente
Distribuidor



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Importador Final

• Efetua sua compra por intermédio de 

representantes/agentes ou de contatos 

diretos com exportadores.



Representante / Agente

•Remunerados na forma de comissões sobre o preço FOB

•Procuram obter exclusividade para os produtos que representem

•Não costumam realizar importações diretas.

•Buscam obter ordens de compras a partir de visitas a

importadores com catálogos, listas de preços e informações sobre

novos produtos de exportação disponíveis.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



Distribuidor
• Similares aos atacadistas, porém com rede
própria de vendedores, o que possibilita a
colocação do produto em diversas regiões de um
país.
• Efetua sua compra por intermédio de
representantes/agentes ou de contatos diretos
com exportadores.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



Comparativo dos Canais de 
Distribuição

Importador Agente Distribuidor

Contato com o 
usuário final

Margens maiores 
para o exportador

Quantidades 
comercializadas



CUIDADOS NA SELEÇÃO DO 
PARCEIRO LOCAL

Independentemente do tipo de 

parceiro, é importante que tenha o 

perfil de acordo com o esperado.



CUIDADOS NA SELEÇÃO DO 
PARCEIRO LOCAL

Para isso, o consultor Nicola
Minervini, no livro O
Exportador, sugere uma lista
de questionamentos que
devem ser feitos na seleção.



CUIDADOS NA SELEÇÃO DO 
PARCEIRO LOCAL

Essa lista aborda assuntos como:
experiência, capacidade geográfica, formas
de pagamento e tipo de apoio que irá
demandar do exportador.

Assinatura de contrato com o parceiro,
com atenção à legislação local.



CUIDADOS NA SELEÇÃO DO 
PARCEIRO LOCAL

Um canal auxiliar para identificação
de potenciais parceiros são
empresas exportadoras de produtos
complementares.



CUIDADOS NA SELEÇÃO DO 
PARCEIRO LOCAL

EXEMPLOS:
❖ Uma empresa quer exportar acessórios
para moda feminina e uma empresa de
vestuário ou calçados poderia indicar qual o
representante que utiliza.
❖ Uma empresa de chocolate auxiliaria uma
outra empresa de açaí.



BÔNUS - MARKET PLACE

Fonte: https://www.nutnose.com/



2 – COMO ENCONTRAR POTENCIAIS 

IMPORTADORES E/OU PARCEIROS



ENCONTRAR POTENCIAIS 
IMPORTADORES



SETOR DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://investexportbrasil.dpr.gov.br/Secoms/Busca/frmBuscaSecom.aspx?i=p



SETOR DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://investexportbrasil.dpr.gov.br/Secoms/Busca/frmBuscaSecom.aspx?i=p



BÔNUS – Modelo de e-mail ao SECOM
Prezada(o) Chefe do SECOM Sr(a). XXXXXXXXXXX,

Meu nome é XXXXXXXXXX e sou (cargo) da ( nome da empresa).

A (empresa) é ....(descrever resumidamente a empresa)....... e nossos produtos são 

(descrever produto e informar NCM)

Segue site para conhecimento - https://www.....

Solicito o apoio do SECOM em (cidade) para identificar potenciais importadores no (país).

Perfil dos importadores: (descrever perfil dos canais – EXEMPLOS: redes supermercados, 

indústrias de xxxxxxx e revendedores atacadistas de alimentos).

Agradecerei receber seus comentários e informações.

Atenciosamente,

https://www/


SITES GRATUITOS DE PESQUISA

Fonte: https://trademap.org/Index.aspx



Fonte: https://investexportbrasil.dpr.gov.br/EmpresasEstrangeiras/Busca/frmBuscaEmpresasEstrangeiras.aspx

SITES GRATUITOS DE PESQUISA



Fonte: https://investexportbrasil.dpr.gov.br/EmpresasEstrangeiras/Busca/frmBuscaEmpresasEstrangeiras.aspx

SITES GRATUITOS DE PESQUISA



Google (Pesquisa Avançada)
SITES GRATUITOS DE PESQUISA

Fonte: https://www.google.com/advanced_search



Fonte: http://penta-transaction.com

SITES PAGOS DE PESQUISA



Fonte: https://www.datamynelatam.com/

SITES PAGOS DE PESQUISA



Fonte: https://www.datasur.com/

SITES PAGOS DE PESQUISA



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://www.anuga.com/



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte:https://www.anuga.com/exhibitors-and-products/exhibitor-index/exhibitor-index-anuga/



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://www.ism-cologne.com/



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://www.ism-cologne.com/exhibitors-and-products/exhibitor-index/?pg=004031



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: http://investexportbrasil.dpr.gov.br/FeirasExterior/Busca/frmBuscaFeiraExterior.aspx



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: http://investexportbrasil.dpr.gov.br/FeirasExterior/Busca/frmBuscaFeiraExterior.aspx



AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Fonte: https://www.auma.de/en



VITRINE DO EXPORTADOR

Fonte: http://www.vitrinedoexportador.gov.br



CONNECT AMERICAS

Fonte: https://connectamericas.com/pt/inicio



CONNECT AMERICAS

Fonte: https://connectamericas.com/pt/inicio



ALIBABA

Fonte: https://www.alibaba.com/



PARCEIRO OU PRODUTO 
COMPLEMENTAR



BÔNUS – ENTIDADES
✓ Agências Governamentais

✓ Sistema CNA / SENAR

✓ Federação da Agricultura

✓ Sebrae

✓ OCB

✓ Associações e Institutos setoriais

✓ Câmaras de Comércio Países

✓ Embaixadas e Consulados Estrangeiros



3 – IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS E 

MEIOS DE INTERAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS
Formas de Identificação:

• 1ª: visita ao país para conhecer o mercado,
realizar reuniões, participar de eventos/feiras
e realizar pesquisas de mercado in loco.
• 2ª: pesquisas em sites na internet, compra
de estudos prontos e lista de empresas.



IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS



IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS



IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS



IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS



MEIOS DE INTERAÇÃO
Tenha um texto/roteiro para contato preparado:

❑ Contato direcionado para a pessoa.

❑ Apresentar a empresa de forma resumida, incluindo

o perfil da empresa-alvo no texto de forma ampla.

❑ Exemplos de resultados.

❑ Dizer que estará no país para marcar uma reunião

ou agendar uma por videoconferência.



4 – AÇÕES DO AGRO.BR



AÇÕES DO AGRO.BR



AÇÕES DO AGRO.BR



RECAPITULANDO

• Qual a forma de entrar no mercado?

• Como pesquisar os importadores?

• Visite a feira e o país para conhecer o seu alvo

• Elabore seu plano de exportação com o apoio

do Agro.BR

• Participe de Rodadas de Negócio





facebook.com/SistemaCNA

twitter.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

twitter.com/BrazilianFarmer

instagram.com/BrazilianFarmers

cnabrasil.org.br/agrobr

Consultor Agro.BR no RS:

Arturo Muttoni

(51) 99186-6983

arturo@exteriorize.com.br


