
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

 
      Oλοκληρώθηκε χθες (23/02/2021) με επιτυχία η διεξαγωγή του εν θέματι 
τηλεσεμιναρίου (webinar), το οποίο παρακολούθησαν online περί τα 130 στελέχη 
επιχειρήσεων. 
 
      Σύμφωνα με την ημερήσια ατζέντα του προγράμματος, τον λόγο έλαβαν κατά σειρά 
οι εξής συμμετέχοντες/ομιλητές: 
 
-κα Μπέτυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του 
Δ.Σ. της Enterprise Greece.  

 
Αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα μεγάλα περιθώρια που υφίστανται για περαιτέρω 
ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της χώρας μας με την 7η μεγαλύτερη οικονομία του 
κόσμου, προσθέτοντας πως στόχος του Enterprise Greece κατά τη διάρκεια του έτους 
2021 είναι να στραφεί σε αγορές που διαθέτουν μεγάλες προοπτικές, όπως η 
βραζιλιάνικη. 
 
-κ. Στυλιανός Χουρμουζιάδης, Γενικός Πρόξενος Γενικού Προξενείου Αγίου Παύλου. 

 
Απήυθυνε σύντομο χαιρετισμό, κάνοντας ειδική αναφορά στις ποικίλες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που παρουσιάζει η βραζιλιάνικη αγορά, καθώς και σε  αυτές που θα 
ανακύψουν μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και oμάδας Mercosul. 
 
-κ. Μάριος Μαθιουδάκης, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β΄, Προϊστάμενος Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
Αγίου Παύλου.  
 
Υπογράφων πραγματοποίησε επισκόπηση του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Βραζιλίας 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, αναφέρθηκε στο μέγεθος της οικονομίας της 
πολιτείας Αγίου Παύλου, στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, σε 
συγκεκριμένες αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες, στους περιορισμούς και 
εμπόδια που θέτει η πανδημία Covid-19, καθώς και στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
διανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ε.Ε.-
Mercosul. 
 
-κ. Kωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Διευθυντής εξαγωγών οινοποιείου “Alpha Estate 
Winery” 
 
Aνέλυσε τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία του επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στη 
βραζιλιάνικη αγορά, μεταφέροντας χρήσιμες συμβουλές και συμπεράσματα. 
 
 
-κ. Γεώργιος Καρακάξης, Διευθυντής εισαγωγικής εταιρείας οίνων στη Βραζιλία 
“Monte Dictis Imp. & Exp.” 
 

Θέμα: “Απολογισμός διοργάνωσης διαδικτυακού εξαγωγικού τηλεσεμιναρίου  
  της Enterprise Greece/Ιnvest & Trade με θέμα “Doing Business in Brazil- 
  Covid  19- Challenges & Opportunities” σε συνεργασία με Γραφείο       
  Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου” 



Προέβη σε λεπτομερή ανάλυση της βραζιλιάνικης αγοράς οίνου, παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα τις σχετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες 
οίνου. 
 
-κ. Leandro Carvalho Oliveira, Στέλεχος του συνδέσμου σούπερ μάρκετ Πολιτείας 
Αγίου Παύλου (São Paulo Supermarket Association, A.P.A.S.). 
 
Ερμήνευσε τη δομή του λιανικού βραζιλιάνικου εμπορίου, διαχέοντας ταυτόχρονα 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της προσεχούς εδώ διεθνούς έκθεσης 
τροφίμων & ποτών “APAS 2021”  (Άγιος Παύλος, 17-20 Μαΐου 2021). 
 
-κ. Jean-Claude Silberfeld, Στέλεχος Fecommercio São Paulo. 
 
Ανέλυσε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναφύονται στη βραζιλιάνικη αγορά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας Covid-19. 
 
Eπισημαίνεται πως αναφορικά με εν θέματι τηλεσεμινάριο, σχετικό Δελτίο Τύπου 
εξέδωσε η “Enterprise Greece/Ιnvest & Trade” που μπορεί να ανευρεθεί στο εξής 
λινκ: 
 
https://www.enterprisegreece.gov.gr/nea/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%
CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%C2%ABdoing-
business-in-brazil-%E2%80%93-covid-19-challenges-and-opportunities%C2%BB-
enarxi-defterou-kiklou-ton-diadiktiakon-enimerotikon-webinars-gia-stratigikes-
exagogikes-agores 
 
Από την πλευρά του Γραφείου μας σημειώνεται πως με 211,9 εκ. κατοίκους, η Βραζιλία 
είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές τροφίμων στον κόσμο. Αποτελεί μία 
δύσκολη αλλά με ποικίλες επιχειρηματικές ευκαιρίες αγορά.  
To 2021 και εφόσον η πανδημία Covid-19 στη χώρα σημειώσει υποχώρηση, 
προβλέπεται μία σταδιακή ανάκαμψη της βραζιλιάνικης οικονομίας, αφού η ανάπτυξη 
του Α.Ε.Π. της αναμένεται να αγγίξει το 2,9%. 
 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου παραμένει στη διάθεση των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων καθώς και εξωστρεφών φορέων που θα επιθυμούσαν να 
δραστηριοποιηθούν στην ενδιαφέρουσα βραζιλιάνικη αγορά. 
 
 
 
 
        

                              Εκ του Γραφείου Ο.Ε.Υ                                                                                                      
 Μάριος Μαθιουδάκης 
  Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ 
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