
2º Workshop Preparatório 
para Missões Comerciais 



FMI projeta 
crescimento Argentino 
de 3% a.a a partir de 
2017. 

FMI - 2016 



Argentina Importa de 183 países 
 

Brasil é o Principal parceiro Comercial 

com 22% de participação nas 

importações argentinas 

Fonte: ITC / OMC (2016) 



36% 
das Exportações Brasileiras tem a 

ARGENTINA como destino. 

  
Fonte: MDIC – Aliceweb (2015) 
 



@todonoticias Michel Temer visitó a Macri 
em la Quinta de Olivos. Los presidentes 

Temer y Macri abogaron hoy por la 
necesidad de fortalecer el Mercosur y 

apostaron po “la flexibilizacionón” de sus 
reglas para “dar cierta autonomía a los 

Estados em sus relaciones Internacionales” 

@micheltemer: O presidente Michel 
Temer afirmou, em visita oficial à 

Argentina que trabalhará com o país 
vizinho para o fortalecimento do 
#Mercosul e em busca de uma 

aproximação com a União Européia 



São Paulo seria o 4º principal parceiro comercial 
da Argentina. 
 
 

22% 20% 13% 6% 
OMC / MDIC (2016)  



ARGENTINA É O 2º MERCADO DE 
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PAULISTAS 

MDIC (2015)  



5 em cada 10 empresas exportadoras 

para a ARGENTINA estão em SP 
Fonte: MDIC (2015) 

82% das empresas paulistas que 
exportaram para a Argentina em 
2015 venderam até US$ 1 milhão.  

MDIC (2015)  



“A missão foi uma excelente oportunidade de entrar em 

um novo mercado.  

Exportar é fundamental e o apoio da Investe SP nesse 

sentido é primordial para que o processo ocorra de 

maneira rápida e eficiente”. 

Probac 



“A missão Colômbia/Peru do 

programa SP Export foi de extrema 

importância para nós. A iniciativa 

contribuiu muito para nos “abrir” as 

portas para  a exportação!” 

NSF 



“Gostaria de parabenizá-los pela missão Colômbia-

Peru, realizada em junho de 2016. O evento foi 

muitíssimo bem organizado por profissionais 

altamente qualificados. A missão, para a nossa 

empresa, foi o primeiro grande passo para uma 

exposição internacional, através de canais 

confiáveis e seguros.” 

 

SITRON 



“A Investe São Paulo foi determinante para o 
processo de internacionalização da minha pequena 
empresa. Sem a missão tão bem organizada nos 
colocando frente a frente com potenciais clientes, 
esse processo seria muito mais difícil, caro e 
demorado. Estive em Bogotá em junho de 2016 e, 
em setembro deste ano, já estou iniciando minha 
operação na Colômbia. Obrigado a toda equipe!”  
 
TecMobile 



“Aprendi sobre as diferenças culturais de se fazer 

negócios na Colômbia, assim como a oportunidade 

de apresentar nossos produtos e serviços 

diretamente para futuros compradores. O ponto alto 

foi a ponte realizada entre nós (empresas paulistas) 

e os potenciais clientes. A missão abriu portas de 

entidades de classe como a ANDI e a ACOLFA, além 

de ter a oportunidade de visitar fábricas locais, 

entendendo assim a cultura local e suas 

necessidades específicas” 

Virtual CAE 



Empresas confirmadas na Missão Argentina 



Empresas confirmadas na Missão Argentina 

BRASIL CONFECÇÕES - ANDINA BANHO LEGAL 


