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Equador vai estar presente na APAS Show com
10 empresas exportadoras e presença de seu
embaixador, Diego Rivandeneira
O embaixador vai comentar cenário econômico do país e relações comerciais
entre Brasil e Equador

Maio, São Paulo, Brasil - O Equador é considerado o país com uma das principais
riquezas naturais do mundo e uma das mais bonitas da América do Sul.
É um exportador importante para diversos países, sendo o petróleo seu principal produto
comercializado internacionalmente.
Só para o Brasil, entre Janeiro e março deste ano, foram registrados USD 29.300,000,00
em exportações de seus principais produtos: chumbo refinado, conservas de atum,
resíduos de aço para a indústria de transformação, óleo de dendê, óleo de palmiste,
peixes, stevia, balas Tic Tac (todas aqui no país são importadas do Equador), preparos
para chocolate, entre outros.

Mas o país não para por aí, já que vem conquistando cada vez mais o mercado brasileiro
com o camarão – com registro de 32.660 toneladas exportadas para o país entre janeiro
e março de 2018, representando venda de USD 328.000,00.

E para apresentar a diversidade de sua indústria e a sua potência exportadora, o
Equador estará presente na APAS Show 2018, representado por 10 empresas e seu
embaixador no Brasil, Diego Rivandeneira, que vai comentar as relações comerciais
entre Brasil e Equador, cenário da indústria exportadora do Equador, oportunidades
para investidores brasileiros no Equador e cenário econômico do país.

Empresas equatorianas presentes no estande do país durante a
apas show 2018:
- Aromasabor Cia Ltda – Cobertura de chocolate, barras de chocolate e barras raw.

- Davmercorp – Camarão congelado.
- Eurofish – atum sólido em lata, atum em pedaços em lata e sardinhas.
- Golderie Trading Cia Ltda – Talheres descartáveis, envases de alumínio, papel alumínio e
papel filme.
- Indústria Agrícola Exportadora Inaexpo C.A – Palmito.
- Indústria de Alimentos Processados Inalprocess S.A. – Mix de vegetais, snacks de batatas
nativas, beterraba e banana.
- Alma Verde Healthy Food – Barras de quinoa, leite de quinoa em pó, bebeidas de quinoa com
aveia e quinoa balls.
- Mariscos Del Ecuador Marecuador Cia. Ltda – Camarão congelado inteiro.
- Negócios Industriales Real Nirsa S.A. – Camarão congelado e atum.
- Sardinas Del Pacifico Sardipac S.A. – Sardinhas em óleo vegetal.
Empresários estarão disponíveis para entrevistas, no estande

Agenda:
07 e 08/05 16h às 20h
Estande do Equador (Sala de Reunião e Imprensa)
Entrevista com Embaixador do Equador Diego Rivandeneira.

07 a 10/05 Das 18h às 19h
Estande do Equador
Degustação de camarão equatoriano com pratos típicos do país
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