


MAPA DE OPORTUNIDADES

O Mapa Estratégico de Mercados e

Oportunidades Comerciais para as

Exportações Brasileiras se destina a

apoiar as empresas brasileiras no

mapeamento de mercados prioritários e

na diversificação de destinos e de

produtos exportados.

Consulte exportações e oportunidades por país-alvo, em que são apresentados os

setores e respectivas estratégias de atuação em cada um desses mercados.

A ferramenta permite a pesquisa por produto, por meio da consulta pelo SH6 (seis

primeiros dígitos da NCM) ou pela sua descrição.



Tela inicial para pesquisar as oportunidades:

Selecione: Por Produto, Por Setor ou Por País.



Como pesquisar um Produto?

permite consultar o mapa com informações no nível de produtos. 

clique para visualizar as oportunidades para o produto selecionado.

clique para exibir a lista de produtos.

digite o nome, os 6 primeiros 
dígitos da NCM ou o código 
SH6 do produto.

clique para selecionar o produto desejado.



Exibe o número de países com 
oportunidades identificadas, a 
soma de suas importações e 
total de exportações brasileiras.

Aplique filtros por região 
ou status da oportunidade

Clique para exibir informações 
de comércio com o(s) país(es) 
selecionados

Dica: Aponte o mouse sobre o mapa e posicione o ponteiro sobre um país para obter o resumo das informações



Dica: Clique sobre o símbolo          ou        para classificar as colunas de acordo com a sua preferência.

Lista de oportunidades para 
o produto selecionado

Lista de países com 
oportunidades para o 
produto selecionado



Como pesquisar um Setor e Subsetor?

permite consultar o mapa com informações no nível de setores e subsetores.

selecione o subsetor e em seguida clique em                           para visualizar 
as oportunidades para o produto selecionado.

clique para exibir a lista de setores.

digite o nome do setor ou 
selecione na lista.

clique para selecionar o produto desejado.

clique para exibir a lista de subsetores.



Exibe o número de países com 
oportunidades identificadas, a 
soma de suas importações e 
total de exportações brasileiras.

Aplique filtros por região 
ou status da oportunidade

Clique para exibir informações 
de comércio com o(s) país(es) 
selecionados

Dica: Aponte o mouse sobre o mapa e posicione o ponteiro sobre um país para obter o resumo das informações



Dica: Clique sobre o símbolo          ou        para classificar as colunas de acordo com a sua preferência.

Lista de oportunidades para 
o subsetor selecionado

Lista de países com 
oportunidades para o 
subsetor selecionado



Como pesquisar um País?

permite consultar o mapa com informações no nível de países. 

clique para visualizar as oportunidades para o país selecionado.

clique para exibir a lista de países.

digite o nome do país.

clique para selecionar o país desejado.



Dica: Clique sobre o símbolo          ou        para classificar as colunas de acordo com a sua preferência.

Lista de oportunidades para 
o país selecionado

Lista de setores e subsetores 
com oportunidades para o 
país selecionado



NOSSOS CONTATOS

Endereço: Setor de Autarquias Norte
Quadra 05, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar 
Centro Empresarial CNC
Brasília - DF, Brasil/ 70.040-250 
Telefone: +55 61 2027-0202

www.apexbrasil.com.br
apexbrasil@apexbrasil.com.br


