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TERMO DE ADESÃO - PROJETO EM PARCERIA COM A APEX-BRASIL 

 

A empresa __________________________________________________________________, de 

CNPJ EXPORTADOR n.º ___________________________________________, por seu(s) 

representante(s) legal(is), adere ao Projeto de Promoção de Exportações  Brasil Sweets and Snacks 

- Período de Vigência: Janeiro 2018 - Janeiro 2020, regido pelo convênio nº 04 - 05/2018, mediante 

parceria entre a Apex-Brasil e a entidade setorial ABICAB - Associação Brasileira da Indústria de 

Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. 

 

O aderente tem acesso ao portfólio de produtos e serviços oferecidos pelo projeto objeto deste 

termo. O acesso a cada produto dar-se-á em conformidade com seu nível de maturidade 

exportadora e ao critério de meritocracia vigente par ações com limitações de vagas ou ordenação 

de participantes;  

 

Consta do portfólio de produtos e serviços oferecidos pelo projeto objeto deste termo:  

1) Relacionamento com entidades, órgãos públicos e privados;  

2) Comunicação para Competitividade;  

3) Manual para Competitividade Internacional;  

4) Ações para estruturação e inovação;  

5) Ações com parceiros e/ou fornecedores;  

6) Informações ao Exportador (Inteligência Comercial);  

7) Workshops;  

8) Apoio à participação em feiras e fóruns internacionais;  

9) Inteligência Comercial para Multinacionais;  

10) Banco de dados de Clientes e Parceiros;  

11) Missões prospectivas e/ou comerciais;  

12) Assessoria em Comunicação Internacional;  

13) Plataforma Apex-Brasil / Projeto Imagem;  

14) Organização e Facilitação para a participação em Feiras Internacionais;  

15) Defesa de Interesses e Negociações Internacionais; 
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16) Projeto Comprador; e 

17) Atuação com subsidiárias Externas.  

 

O aderente do presente termo declara:  

 

• Conhece e concorda com os objetivos, resultados esperados, e as ações a serem desenvolvidas 

pelo projeto e tem interesse em participar das ações; 

• Ter interesse em participar das ações do projeto; 

• Que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) plenos poderes de 

representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes 

da assinatura deste Termo de Adesão; 

• Que colocará à disposição da Apex-Brasil toda informação relevante para o acompanhamento 

dos resultados do projeto e para o diagnóstico do perfil das empresas atendidas pela Agência, 

inclusive novos CNPJs que venham a realizar operações de exportação pela empresa ou filiais; 

• Autoriza o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) a fornecer 

para a Apex-Brasil informações da empresa para, exclusivamente de forma agregada, 

consolidar os resultados do projeto para fins de estudos e análises. A Apex-Brasil manterá em 

absoluta confidencialidade todas as informações obtidas, sob pena de responder civil e 

criminalmente pela divulgação diversa que venha a prejudicar a empresa aderente. 

• Autorização da Apex-Brasil a utilizar dados da empresa para, de forma agregada, consolidar 

informações do projeto aprovado junto à ABICAB para fins de estudos e análises. Os dados 

individuais da empresa, portanto, não poderão, de forma alguma, ser divulgados a terceiros 

sem expressa e específica autorização da empresa aderente; 

 

Estar ciente e concordar com os seguintes pontos relativos ao projeto objeto deste termo:  

 

1)  Sua atuação individual é de fundamental importância para o conjunto das demais 

empresas participantes e para a imagem do país no exterior; 
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2) A participação no Projeto e em algumas das ações de promoção comercial necessitam de 

contrapartidas financeiras e/ou investimentos em ações de inteligência e/ou promoção 

comercial internacional por parte do aderente;  

3) Está ciente que o presente Termo de Adesão, devidamente assinado, é condição 

indispensável para fruição dos benefícios do projeto de promoção de exportação 

supramencionado;  

4) Para a participação do projeto é necessário o preenchimento e cadastro do perfil, 

questionário de maturidade exportadora e produtos para exportação;  

Previsão e condições da contribuição financeira para não associados a ABICAB: 

Contribuição com o valor mensal de R$ 900,00 para participar do projeto de exportação 

supramencionado vigente de Janeiro 2018 a Janeiro 2020 ou opções facilitadas pela entidade, 

quitando o valor em parcela única com um desconto de 15%, correspondendo a R$ 18.360,00 ou 

quitando o valor referente a 1 ano com um desconto de 10%, correspondendo a R$ 9.720,00.  

O valor de participação em ações do Projeto Setorial será de R$ 10.000,00 (Feiras) e R$ 3.000,00 

(Projeto Comprador, Missões e Fóruns).  

Os participantes da Missão Salon du Chocolat 2019 que ocorrerá no período de 30 de Outubro à 03 

de Novembro de 2019 estarão isentas da referida contribuição.  

Previsão e condições da contribuição financeira para associados a ABICAB: 

Contribuição com o valor mensal de R$ 130,00 para participar do projeto de exportação 

supramencionado vigente de Janeiro 2018 a Janeiro 2020 ou opções facilitadas pela entidade, 

quitando o valor em parcela única com um desconto de 15%, correspondendo a R$ 2.652,00 ou 

quitando o valor referente a 1 ano com um desconto de 10%, correspondendo a R$ 1.404,00.  

O valor de participação em ações do Projeto Setorial será de R$ 5.000,00 (Feiras) e R$ 1.500,00 

(Projeto Comprador, Missões e Fóruns).  

Os participantes da Missão Salon du Chocolat 2019 que ocorrerá no período de 30 de Outubro à 03 

de Novembro de 2019 estarão isentas da referida contribuição.  
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A constatação de atraso ou não contribuição implicará na suspensão automática ao portfólio de 

produtos e serviços oferecidos pelo projeto. 

Este termo foi aprovado pelo comitê gestor. Qualquer alteração de seu conteúdo deverá ser 

submetida ao mesmo. 

 

Assinale com X a opção escolhida: 

 Associado a ABICAB   Não associado a ABICAB 

 

Dados da Empresa 

Nome Fantasia  

Endereço*  Nº  

Bairro  Cidade*  UF*  

CEP:  Telefone  Fax  

E-mail  

Site  

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome 
Completo* 

 

CPF*  

RG*  Órgão Expedidor/UF*  

Função  Telefone*  

E-mail*  

*Dados obrigatórios. Deve ser preenchido à caneta. 

 

 

____________________, _____ de ___________________ de 20____ 
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[assinatura] 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

 
 

GENTILEZA INFORMAR QUAIS SÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELO 

PROJETO SETORIAL. 

 
Produto(s) promovido(s) no âmbito do projeto 

 

NCM/NBS PRODUTO/SERVIÇO 
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