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TERMO DE ADESÃO 
Projeto Brasil Sweets and Snacks 

 
 

 
A empresa ___________________________________________________________________, de CNPJ(s) ¹ 
EXPORTADOR(ES) nº _______________________________________________________, por seu(s) 
representante(s) legal(is), adere ao Projeto Setorial Brasil Sweets and Snacks, regido pelo Convênio nº  01-
01/2021, mediante parceria entre a Apex-Brasil e a ABICAB -  Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. 
¹  Inserir os CNPJs de todas as unidades exportadoras 
 
 E declara que: 

DADOS DA EMPRESA: 

Nome Fantasia:  

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  UF:  

CEP:  

Site:  

 

DADOS DO PARTICIPANTE: 

Nome Completo:  

CPF:  

RG:  Órgão Expedidor/UF:  

Cargo/Função:  

E-mail:  

Telefone:  
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PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) PROMOVIDO(S) PELA EMPRESA NO ÂMBITO DO PROJETO: 

NCM* ou NBS Produtos/Serviços 

  

  

  

  

  

  

  

  

*Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

1) Conhece e concorda com os objetivos, resultados esperados, e as ações a serem desenvolvidas pelo 

projeto; 

2) Tem interesse em participar das ações do projeto; 

3) Autoriza a Apex-Brasil a obter o acesso aos seus dados relativos às operações de comércio exterior junto 

Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, do Ministério da Economia, relativos ao período de 36 (trinta 

e seis meses) a contar da data da presente anuência, e aos dados pregressos por igual período, os quais 

serão utilizados exclusivamente para o planejamento das ações de promoção comercial da Apex-Brasil, 

bem como para consolidar informações para fins de estudos e análises, cuja divulgação somente se dará 

na dimensão setorial; 

4) A Apex-Brasil se compromete a manter sigilo de quaisquer dados ou informações que não sejam do 

conhecimento do público em geral, seja na forma tangível ou intangível, incluindo, mas não se limitando 

a: (i) resultados de desempenho relativos a atividades comerciais de tal parte, suas filiais, subsidiárias 

e/ou coligadas, tais como valores, quantidades e produtos exportados, assim como os destinos de 

exportação; (ii) quaisquer outras informações identificadas como confidenciais pela empresa. 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. Não são 

consideradas informações confidenciais: (a) as informações que sejam do conhecimento da Apex-Brasil 

antes da assinatura deste Termo de Adesão; (b) as que cheguem ao conhecimento da Apex-Brasil por 

meio de terceiros; (c) as que estejam ou se tornem publicamente disponíveis por razão outra que não o 

descumprimento do presente Termo de Adesão; (d) as divulgadas em razão de pedido judicial e/ou 
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administrativo com amparo legal; e (e) as informações desenvolvidas sem violação dos termos do 

presente Termo de Adesão; 

5) Está ciente que o presente Termo de Adesão, devidamente assinado, é condição indispensável para 

fruição dos benefícios do projeto de promoção de exportação supramencionado. O acesso a cada 

produto dar-se-á em conformidade com seu nível de maturidade exportadora e um mínimo de três 

meses de antecedência para a participação em ações de promoção comercial. Além disso, será aplicado 

o critério de pontuação de metas vigente par ações com limitações de vagas ou ordenação de 

participantes;  

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

participantes e para a imagem do país no exterior; 

7) A participação no projeto e 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 (Manual de Contrapartidas para maiores detalhes);   

8) Para a participação no projeto é necessário o preenchimento e cadastro do perfil no site do mesmo 

(www.brasilsns.org.br) com os produtos para exportação e questionário de maturidade exportadora; 

9) 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; e 

10) Os documentos apresentados para fins de prestação de contas são cópias fiéis dos documentos originais, 

que estão disponíveis para eventual demonstração. 

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

Contribuição mensal empresas Não-Associadas R$ 1.500,00 

Contribuição mensal Microempresas Bean-to-bar Não-
Associadas 

R$ 500,00 

Previsão e condições da contribuição financeira para as ações de promoção comercial do projeto:  

Ação Contribuição para Associados ABICAB 
com desconto de 50% 

Valores para Não-Associados 

ISM € 1.500,00 € 3.000,00 

SNS $1.500,00 $3.000,00 

SDC € 150,00 € 300,00 

Yummex $1.500,00 $3.000,00 
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(Cidade - UF) 

*Obs. Os valores em Reais para ações com custo em moeda estrangeira serão informados no dia do lançamento da ação 
de acordo com a taxa de câmbio do Banco Central na respectiva data.  

 

______________________________, ____/_____/202__. 

 

Representante Legal: 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 

Snackex € 1.500,00 € 3.000,00 

IPF $350,00 $700,00 

Missões Asia $250,00 $500,00 

Missões América do Sul e Central $150,00 $300,00 

Missões América do Norte $200,00 $400,00 

Missões Oriente Médio $250,00 $500,00 

Missões Europa € 200,00 € 400,00 

Projeto Comprador R$ 500,00 R$ 1.000,00 

Mentoria (Edital - até 20 vagas) R$ 1.500,00 R$ 1.800,00 

 

Nome Completo: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 

  

 

Nome Completo: 
 
 
CPF: 
RG: 

 

Nome Completo: 
 
 
CPF: 
RG: 


