


produtor de petróleo

produtor de biodiesel2º

mercado de TI 11º

mercado de equipamentos médicos11º

produtor industrial9º

mercado de automóveis8º

produtor e exportador de café, açúcar e suco de 
laranja

1º

mercado de produtos farmacêuticos7º

indústria de telecomunicações5º

mercado de energias renováveis3º

fabricante de aeronaves5º

Brasil está 
entre os 

maiores do 
mundo

10º



Promover 
exportações 

de produtos e 
serviços brasileiros

Apoiar a 
internacionalização 

de empresas 
brasileiras

Atrair Investimento 
Estrangeiro Direto 

(IED) e investimentos 
em participação 
(Venture capital e 

Private equity) 

MISSION Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE)

APEX-BRASIL EM PARCERIA COM O

10 Escritórios da 
Apex-Brasil e

110 Setores 
de Promoção 
Comercial (SECOMs) 
ao redor do mundo



MISSION Apex-Brasil 2017

US$ 1.63 bi de investimentos estrangeiros diretos 
anunciados

189 investidores estrangeiros auxiliados

13.076 empresas brasileiras apoiadas

US$ 62 bi em exportações



Um grande receptor de IED

_US$ 62.7 bilhões em 2017 (+8.1%)

_7º maior destino de IED do mundo

_41.5% de todo o fluxo de IED da 

América Latina

Ingresso de IED 
da America Latina 
em 2017

$151 bi

Aumento de IED 
para a América 
Latina em 2017

+8.3%

Fonte: UNCTAD, 2018

Fluxo de IED – 5 principais economias receptoras 
na América Latina



Investimentos em renováveis

_ Brasil atraiu US$ 6 bilhões em novos investimentos em renováveis, excluindo grandes 

hidrelétricas (+8%)

_ Fonte solar responsável por 35% deste montante (+204%)

_Crescimento de 112% no valor das transações de aquisições de ativos em renováveis 

Fonte: UN Environment, BNEF



Novas oportunidades

Fonte: UN Environment, BNEF



brasileiro

O ambiente de negócios



O país permanece

Brasil ocupa 6ª posição 
como potencial destino de 
investimentos de empresas 
multinacionais em

2017-2019

um importante mercado 
para multinacionais

Fonte: UNCTAD, business survey

% de resposta de executivos



Divisão de Investimentos



Atração de 
IED produtivo

com foco nos setores prioritários

Visa auxiliar o 
desenvolvimento do 

Brasil e seus estados

Foco nos setores 
de tecnologia

intensiva

Impacto na 
geração de 
emprego

Melhoria e expansão das 
exportações brasileiras

Fortalecimento da 
cadeia produtiva local

Setores Prioritários (alinhados à Política 
Nacional de Desenvolvimento):

_Agronegócio
_Automotivo
_Infraestrutura
_Complexo da Saúde & Equipamentos Médicos
_Petróleo & Gás
_Energias Renováveis
_Pesquisa & Desenvolvimento



Investimentos
greenfield

MISSION Investimentos produtivos

Centros e projetos
de Pesquisa & 

Desenvolvimento

Parcerias:

• Tecnológica
• Financeira
• Estratégica

Reinvestimentos
(expansão)



SETORES
PRIORITÁRIOS

Energias renováveis



Destaques do Setor

Brasil é o 3º maior 
mercado global e o 

maior da América 
Latina em energias 

renováveis

PDE 2026 coloca as 
outras fontes 

renováveis como as 
principais fontes para 
uma matriz energética 

mais sustentável, 
correspondendo a 

30% da capacidade 
instalada em 2026, 
totalizando 63 GW

Brasil foi um dos 
países lideres na COP21 

e contribuiu 
significativamente para 

as metas



Destaques do Setor
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Capacidade instalada de renováveis, incluindo hidro (MW)
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Serviços da Apex-Brasil
para empresas estrangeiras

_Ambiente de negócios

_Dados e projeções

econômicas

_Custos

_Informações gerais sobre

regras e regulação

_Informações sobre

agências reguladoras

_Orientação sobre regiões em

potencial

_Apoio em agenda de 

negócios locais

_Networking com instituições

públicas e privadas em nível

federal, estadual e municipal

_Visão geral estratégica de 

oportunidades de investimento

_Atratividade dos diferentes

setores da indústria

_Tamanho e características de 

mercado

_Visão geral das cadeias

produtivas

_Identificação de concorrentes, 

potenciais parceiros e fornecedores

Apoio em site 
location para projetos
de investimentos

Informação
sobre o Brasil

Informação de setor e 
mercado



Visite-nos em
www.apexbrasil.com.br

+55 61 3426.0704
investinbrasil@apexbrasil.com.br 

OBRIGADO!


