
 
 
           
 

 

 

 

 
 
 

Del 18 al 22 de setembre de 2023 

Inscripcions fins el 15/07/2023 

 

Cambra de Comerç de Manresa organitza, amb el suport d’ACCIÓ, la missió empresarial BRASIL23.  
Una iniciativa multi sectorial dirigida a empreses exportadores interessades en obrir mercat a 
Brasil i que compten amb potencialitats de negoci al país.  

Aquest any 2023, el Pla d’Acció Internacional, PAIcambres, ofereix a les empreses un ampli ventall 
d’accions de promoció internacional, amb l’objectiu de donar un servei de qualitat a les empreses. 

Context econòmic favorable:  

Brasil és la principal economia d’Amèrica Llatina i presenta una estructura productiva molt 
diversificada. Tot i el pes del sector industrial (20.4% del PIB) i el sector primari (6.8% del PIB), el 
desenvolupament del sector serveis durant els últims anys (arribant fins el 72.8% del PIB) ha fet 
que ciutats com Sao Paulo i Rio de Janeiro es convertissin en dos dels centres financers més 
importants d’Amèrica Llatina i el Carib.  

Actualment, el país gaudeix d'estabilitat macroeconòmica i política i el seu creixement previst és 
del 0.8% segons dades del Banc Mundial. 

En línia amb aquest context econòmic favorable, la missió empresarial de Brasil te com objectiu 

final connectar a les empreses participants amb clients, distribuïdors, socis comercials o 

proveïdors dels següents sectors:  

Oportunitats de negoci als mercat de Mèxic  

• Química fina i fertilitzants: Gran èxit de les exportacions catalanes 

• Sector aigua: Universalització dels serveis de sanejament bàsic  

• Pharma: Exportació de principis actius per medicaments convencionals   

• Sector energètic i agrícola: Especialment renovables, extracció mineral i utillatjes agrícoles 

• IA & IOT: Adopció activa de tecnologies digitalitzadores 

• Infraestructures i construcció: Inversió pública en el marc del programa Pró-Brasil   

• Sector salut: Promoció de noves tecnologies que millorin l’eficiència en la gestió dels recursos  
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Itinerari / Quota / Agenda / Dates d’inscripció 

• Itinerari: A convenir segons l’agenda de negocis 

• Quota de participació: 450 € (+IVA)  

• Agendes personalitzades presencials: 800 € (+IVA)  

• Data límit d’inscripció: 15 de juliol de 2023  

• Places limitades 
 
Què us oferim? 

• Estudi de mercat per analitzar el potencial de negoci a Brasil, barreres a la 
internacionalització, anàlisi de la competència, canals de distribució i segmentació de clients   

• Reunió amb el Director de l’oficina exterior de Catalunya a Sao Paulo, Josep Maria Buades per 
identificar el target específic de potencial client i/o soci comercial 

• Agenda individualitzada elaborada pels consultors de l’Oficina d’ACCIÓ a Brasil 

• Suport logístic per preparar el desplaçament a Brasil, coordinació d’hotel, vols i 
desplaçaments interns a Sao Paulo 

• Acompanyament d'un tècnic de Cambra de Comerç de Manresa durant el viatge i 
acompanyament a visites comercials si l’empresa ho requereix  

• Coordinació de les agendes de negoci i de les activitats que es realitzaran durant la missió 
comercial 

• Seguiment post missió amb una reunió amb la directora de la missió i la col·laboradora a destí 
amb l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials visitats 
 
Més informació  

Marc Rodríguez Donoso, tècnic d’indústria i internacionalització 
 
Contacta’m: mrodriguez@cambramanresa.org i al telèfon 938 72 42 22 

 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant.  
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la 
informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a: 
Marc Rodríguez Donoso, Cambra de Comerç de Manresa (Departament Internacional) 
Adreça: Carrer Muralla del Carme, 17 08241 Manresa  
Tel 938 72 42 22 
Correu electrònic: mrodriguez@cambramanresa.org 

mailto:mrodriguez@cambramanresa.org


 
 
           
 

 

 

 

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció 
degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació i les 
agendes (+IVA) 
 
3. Forma de pagament:  
- Per transferència bancària on figuri com a concepte Missió empresarial Brasil 2023 – núm. 
Compte BBVA ES62 0182 8618 94 0200085938 
 
4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 

La idoneïtat del producte al mercat objectiu. 
En cas de que el producte o servei comercialitzat per la companyia catalana no tingui recorregut 
dins del mercat mexicà, s’analitzaran mercats amb més potencialitats per l’empresa catalana.   

 
5. L’empresa participant es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat, 
d’acord amb la informació i les instruccions subministrades. 
 
6. L’empresa es compromet a contestar l’enquesta de valoració quan finalitzi la missió i l’enquesta 
d’impacte que s’enviarà a l’empresa participant entre 6-8 mesos després d’haver finalitzat la missió. 
 
7. En cas de desistiment per part de l’empresa: 
- La quota de participació no es retornarà. 
- La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre 
col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 

 
 

 


