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TERMO DE USO 

 

Sobre o uso de cookies: 

• Usamos cookies para ajudar a personalizar conteúdo e melhorar a experiência de navegação. Ao navegar no 

Mapa Estratégico de Mercados e Oportunidades Comerciais para as Exportações Brasileiras, você concorda 

com o uso de cookies para coletar informações como Tipo de Público, CNPJ, Nome e E-mail. 

 

Acerca dos resultados apresentados no Mapa, é importante destacar que: 

• A metodologia utilizada para identificar as oportunidades comerciais para as exportações brasileiras toma por 

base os dados quantitativos de comércio exterior e tem por objetivo apresentar um panorama do 

posicionamento brasileiro por setores nos diversos mercados. Seus resultados devem ser vistos como um 

ponto de partida para a elaboração da estratégia internacional de empresas e setores produtivos brasileiros. 

Portanto, recomenda-se análise posterior mais detalhada do mercado de interesse, que levante as possíveis 

barreiras comerciais e capture suas especificidades.  

• A metodologia não tem caráter preditivo. Os dados de comércio impõem, em certa medida, um caráter 

retrospectivo à metodologia; ao mesmo tempo, é justo registrar que os fluxos globais de comércio e as 

relações comerciais entre países mudam muito gradualmente, respeitando tendências de longo prazo que se 

ancoram em decisões de política comercial tomadas anteriormente; por fim, a metodologia utilizada, ao dar 

relevância às taxas de crescimento (dinamismo) do comércio no cômputo das oportunidades comerciais, capta 

movimentos de médio prazo nos fluxos de bens e serviços.  

• Destaca-se que esse Mapa foi elaborado como uma visão geral dos mercados. Não se pretende fazer uma 

cobertura exaustiva sobre o tópico. Essa informação está disponível sob o entendimento de que a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos não está fornecendo aconselhamento profissional.  

• Ressalta-se que o conteúdo desta publicação é meramente informativo e a Agência não se responsabiliza pelas 

tomadas de decisão a partir desses dados ou por eventuais erros e omissões do Mapa. 

 


