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Relatório de Resultados 

Lançamento do guia “Como Fazer 
Negócios na Espanha” 
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Resumo: 
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Neutro 
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Estreitando relações 

Negócios 

22/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 1 

481 mil pageviews 

A Fecomércio RJ promove, em parceria com a Câmara 
Espanhola, nesta quinta-feira (25), o evento “Como 
Fazer Negócios na Espanha”, que vai expor as 
oportunidades de negócios no país europeu e os 
incentivos do governo espanhol aos empresários 
brasileiros que pretendem investir na região. 

https://www.dci.com.br/colunistas/anda-mal-a-chama-da-democracia-1.795971
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Oportunidades de negócios na Espanha são discutidos 
durante a Semana de Internacionalização no Recife 

Negócios 

26/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (PE)/Tier 1 

2 milhões de pageviews 

A Fecomércio RJ promove, em parceria com a Câmara 
Espanhola, nesta quinta-feira (25), o evento “Como 
Fazer Negócios na Espanha”, que vai expor as 
oportunidades de negócios no país europeu e os 
incentivos do governo espanhol aos empresários 
brasileiros que pretendem investir na região. 

http://www.cbnrecife.com/?p=noticia&p1=oportunidades-de-negocios-na-espanha-sao-discutidos-durante-a-semana-de-internacionalizacao-no-recife
http://www.cbnrecife.com/?p=noticia&p1=oportunidades-de-negocios-na-espanha-sao-discutidos-durante-a-semana-de-internacionalizacao-no-recife
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Espanha atraente para investidores brasileiros 

Negócios 

26/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (PE)/Tier 1 

2 milhões de pageviews 

A Espanha, grande investidora na economia do Brasil em fábricas, 
bancos e empresas em diversos segmentos, agora quer atrair 
brasileiros para fazer o caminho de volta e ampliar os acordos 
bilaterais. A ideia é mostrar as vantagens de mercado da Espanha, 
como por exemplo o acesso ao mercado de 500 milhões de 
consumidores da Europa. A Cámara Espanhola de Comércio 
lançou, inclusive, um guia prático de como fazer negócios na 
Espanha. O evento de lançamento no Recife ocorreu em parceria 
com o Ministério de Indústria, Comércio e Turismo do Governo da 
Espanha.  

https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2019/04/26/internas_economia,785630/espanha-atraente-para-investidores-brasileiros.shtml
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Câmara Espanhola lança Guia Como Fazer Negócios 
na Espanha 

Negócios 

24/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 2 

5 mil pageviews 

A Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, lança nos dias 
23, 25 e 26 de abril, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, o 
Guia Como Fazer Negócios na Espanha. Em sua primeira 
edição com capítulos dedicados às áreas de Acordos 
Bilaterais entre Brasil e Espanha, Compliance e Lei 
Anticorrupção, dentre outros. O novo guia esmiúça a fundo 
as particularidades da legislação espanhola que costumam 
intrigar empresários e investidores que vêm de fora, o 
manual tem como objetivo facilitar a compreensão das 
empresas que desejam fazer negócios no país. 

http://www.marcasemercados.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha-2/
http://www.marcasemercados.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha-2/
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Câmara Espanhola lança Guia Como Fazer Negócios 
na Espanha 

Negócios 

25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 3  

177 mil pageviews 

A ser lançado este mês em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife, guia orienta também sobre particularidades no 
modo de fazer negócios no país. Prático e didático, 
manual tem como objetivo promover a Espanha como 
porta de acesso à Europa para as empresas brasileiras, 
além de auxiliar as companhias a entender sobre a 
legislação e comunicação do país. 

https://www.segs.com.br/eventos/167900-camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha
https://www.segs.com.br/eventos/167900-camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha
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Como Fazer Negócios na Espanha 

Negócios 

24/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 3  

5 mil pageviews 

Prático e didático, manual tem como objetivo 
promover a Espanha como porta de acesso à Europa 
para as empresas brasileiras, além de auxiliar as 
companhias a entender sobre a legislação e 
comunicação do país. 

https://infocapital.com.br/espanha/383/
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Especialistas alertam que Brasil deve revisar gastos 
públicos em profundidade 
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24/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 1  

23 milhões de pageviews 

Uma ampla revisão dos gastos públicos para equilibrar 
as contas da União e enfrentar o rápido 
envelhecimento da população deve ser realizada pelo 
governo federal para tirar o país da crise que segue 
atrapalhando a economia, recomendaram analistas 
que participaram nesta quarta-feira de um seminário 
organizado pela Câmara Espanhola de Comércio no 
Brasil. 

https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2019/04/24/especialistas-alertam-que-brasil-deve-revisar-gastos-publicos-em-profundidade.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2019/04/24/especialistas-alertam-que-brasil-deve-revisar-gastos-publicos-em-profundidade.htm
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Estreitando relações 

Negócios 

25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 1  

1 milhão de pageviews 

A Fecomércio RJ, em parceria com a Câmara 
Espanhola, realiza no dia 25 de abril, na sede da 
federação, o evento “Como Fazer Negócios na 
Espanha”, que vai apresentar as oportunidades de 
negócios na Espanha e os incentivos do governo 
espanhol aos empresários brasileiros que anseiam 
investir na região. 
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Picadinho 

Negócios 

25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 1  

16 milhões de pageviews 

A Fecomércio promove dia 25 o “Como Fazer Negócios 
na Espanha.” Vai expor oportunidades de negócios no 
país europeu. 
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Câmara Espanhola lança Guia Como Fazer Negócios 
na Espanha 

Negócios 

23/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 3  

68 mil pageviews 

A ser lançado este mês em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife, guia orienta também sobre particularidades no 
modo de fazer negócios no país. Prático e didático, 
manual tem como objetivo promover a Espanha como 
porta de acesso à Europa para as empresas brasileiras, 
além de auxiliar as companhias a entender sobre a 
legislação e comunicação do país. 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=567318
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=567318
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Câmara Espanhola lança Guia Como Fazer Negócios 
na Espanha 

Negócios 

25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 1  

5 mil pageviews 

A Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, lança nos dias 
23, 25 e 26 de abril, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, o 
Guia Como Fazer Negócios na Espanha. Em sua primeira 
edição com capítulos dedicados às áreas de Acordos 
Bilaterais entre Brasil e Espanha. O novo guia esmiúça a 
fundo as particularidades da legislação espanhola que 
costumam intrigar empresários e investidores que vêm de 
fora, o manual tem como objetivo facilitar a compreensão 
das empresas que desejam fazer negócios no país. 

https://jornaljoseensenews.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha/
https://jornaljoseensenews.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha/
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na Espanha 

Negócios 

25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 3  

5 mil pageviews 

A ser lançado este mês em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife, guia orienta também sobre particularidades no 
modo de fazer negócios no país. Prático e didático, 
manual tem como objetivo promover a Espanha como 
porta de acesso à Europa para as empresas brasileiras, 
além de auxiliar as companhias a entender sobre a 
legislação e comunicação do país.  

https://revistacapitaleconomico.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha/
https://revistacapitaleconomico.com.br/camara-espanhola-lanca-guia-como-fazer-negocios-na-espanha/
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25/04/2019 

Redação 

Geral/Nacional (Brasil)/Tier 2  

5 mil pageviews 

A Fecomércio RJ, em parceria com a Câmara Espanhola de 
Comércio no Brasil, realizou o evento “Como Fazer Negócios 
na Espanha”, que apresentou as oportunidades de negócios 
no país europeu e os incentivos do governo espanhol aos 
empresários brasileiros que pretendem investir na região. 
Na ocasião, foi lançada a 1ª edição do guia “Como Fazer 
Negócios na Espanha”, uma publicação virtual, em 
português e espanhol, que tem como objetivo facilitar a 
compreensão das empresas que desejam fazer negócios no 
país.  

http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/fecomercio-rj-recebe-apresentacao-da-camara-espanhola
http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/fecomercio-rj-recebe-apresentacao-da-camara-espanhola
http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/fecomercio-rj-recebe-apresentacao-da-camara-espanhola
http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/fecomercio-rj-recebe-apresentacao-da-camara-espanhola

