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Apresentação 
 

A Unidade de Assessoria Internacional (UAIN) apresenta o presente documento em 

atenção à demanda formulada pela presidência do Sebrae Nacional, em reunião 

realizada no dia 8 de agosto de 2016, sobre a necessidade de identificação de 

Plataformas Web internacionais voltadas à realização de negócios entre micro e 

pequenas empresas. 

 O documento é composto por informações sobre as principais plataformas identificadas 

nos seguintes países: Brasil, Estados Unidos, Coréia, Índia, França e Arábia Saudita 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Os dados apresentados foram levantados a partir dos endereços eletrônicos de cada 

plataforma ou por meio do contato direto com os responsáveis pelas plataformas, no 

mês de agosto de 2016. 
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Plataformas Web para Negócios Internacionais  
 

B2BRAZIL TRADE PORTAL 

http://b2brazil.com.br/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários Custos de participação 

B2B Brasil 
Português 
Espanhol 

Inglês 

Cerca de 
200 países 

10.000 brasileiras e 
7.500 internacionais 

Desde gratuito até R$959,00 
ou superior, dependendo do 

plano escolhido 

Informações relevantes 

O QUE É: Canal especializado na internet para promover e gerar negócios internacionais e nacionais 
 
PARA QUEM: Micro, Pequenas e Médias Empresas brasileiras e internacionais 
 
COMO FUNCIONA: 
I – Para comprar: 

1. Busca vendedores na Plataforma 
2. Permite acesso ao hotsite das empresas vendedoras, avaliação do perfil das empresas, verificação das 

informações de contato e detalhes dos produtos e serviços oferecidos. 
3. Ao encontrar empresas vendedoras dos produtos ou serviços de interesse, o comprador deve se 

cadastrar no hotsite da empresa vendedora e enviar sua solicitação. As empresas vendedoras 
receberão seu e-mail e responderão a sua solicitação. 

II – Para vender: 

1. É realizado cadastro como vendedor e criado hotsite da empresa no B2Brazil. 
2. Na área de gestão é possível incluir produtos e /ou serviços no hotsite.  
3. Compradores irão acessar o hotsite, por meio de pesquisas de produtos/serviços e fazer contatos de 

negócios. É possível responder as comunicações na área de gestão do B2Brazil. 
 
OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PLATAFORMA: 

• Sourcing/ matchmaking 

• Verificação/inspeção 

• Análises e relatórios 

• Despacho aduaneiro 

• Assistência em negócios 

• Serviços de tradução 
 
 * O fechamento das transações comerciais não é realizado via plataforma. Os negócios são realizados nos 
hotsites de cada vendedor cadastrado e a concretização da transação (pagamento/logística de remessas) é de 
responsabilidade de cada um. 
 
** Atualmente são realizados mais de 14 mil contatos de negócios/mês por meio da plataforma. 
 
*** A empresa customizou o Portal para o Banco do Brasil (http://bb.b2brazil.com.br/), que adotou a 
plataforma como espaço oficial do Banco para B2B internacional de seus clientes 
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CONNECT AMERICAS 

https://connectamericas.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários 
Custos de 

participação 

B2B 
B2C 

Estados 
Unidos 

Português 
Espanhol 

Inglês 
26 países das Américas 10.239 empresas Gratuito 

Informações relevantes  

O QUE É: Rede social empresarial das Américas dedicada a promover o comércio exterior e o investimento 
internacional.  
 
PARA QUEM: Pequenas e Médias Empresas dos países membros do grupo BID 
 
PARCEIROS: Plataforma desenvolvida pelo BID, em parceria com Google, DHL, Visa e Alibaba.  
 
COMO FUNCIONA: 

• A Rede conecta empresários e empreendedores com potenciais clientes, fornecedores ou investidores, 
por meio de comunidades profissionais segmentadas por indústria. 

• Após se cadastrar, a ConnectAmericas convida o usuário a indicar preferências de negócios, como sua 
indústria e seus objetivos na plataforma. 

• Com base nessas preferências, a ConnectAmericas recomenda aos usuários fazer parte de uma ou várias 
das comunidades profissionais, e por sua vez, convida a ver perfis de outros usuários com interesses 
compatíveis ou semelhantes, com quem podem se comunicar diretamente por meio de um serviço de 
mensagens interno.  

• O sistema também permite aos usuários comentar e avaliar outros usuários que eles conheçam ou que 
tenham feito negócios com eles, a fim de gerar confiança na comunidade. 

 
OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PLATAFORMA: 

• Oportunidades de financiamento disponíveis nos países seu interesse. 
I. Essa oferta inclui informação sobre produtos e serviços financeiros de comércio internacional 

oferecidas por bancos de praça, incluindo os que trabalham com o BID no Programa de 
Facilitação do Financiamento ao Comércio Exterior, bem como a oferta de assistência técnica 
por parte do Grupo BID, que inclui a Corporação Interamericana de Investimentos e o Fundo 
Multilateral de Investimentos. 

• Informações úteis e simples sobre procedimentos e regulações do comércio internacional.  
 
* O fechamento das transações comerciais não é realizado via plataforma. 
** Disponibiliza catálogos de empresas exportadoras em parceria com (CNI), Investe São Paulo (FIESP), Rio 
Exporta (FIRJAN). 
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SBDC GLOBAL 
http://www.sbdcglobal.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários 
Custos de 

participação 

B2B 
Estados 
Unidos 

Inglês 
Espanhol 

 

Barbados | Belize | Brasil | Colômbia 
Costa Rica | El Salvador | Estados Unidos 
Guatemala | Jamaica | México | Panamá 
Peru |República Dominicana | Santa 
Lúcia |Tunísia 

Mais de 1.100 
empresas 

Gratuito 

Informações relevantes  

O QUE É: Plataforma criada pelo Small Business Development Center – SBDC, com o propósito de conectar 
empresas com potenciais fornecedores e compradores internacionais.  
 
PARA QUEM: Micro e pequenas empresas dos países participantes  
 
PARCEIROS: 
SEBRAE | USAID |OEA | Institute for Economic Development at the University of Texas at San Antonio – UTSA| 
Mexican Association of Small Business Development Centers – AMCDPE | Centro Regional para la Promoción de 
la Micro y Pequeña Empresa - CENPROMYPE | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – CONAMYPE 
|Caribbean Export Development Agency | Departamento de Estado dos Estados Unidos.   
 
COMO FUNCIONA: 

• Podem se cadastrar na plataforma clientes do SBDC ou das entidades parceiras 

• Após se cadastrar na plataforma, a empresa indica suas preferências de negócios para completar seu 
perfil. 

• Compradores irão acessar a plataforma e, por meio de pesquisas de produtos/serviços, fazer contatos 
de negócios.  
 

OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PLATAFORMA: 

• Informação sobre códigos e terminologias comerciais, estatísticas, impostos, legislação e regulações, 
organismos internacionais e agências de financiamento 

• Capacitações  

• Assessoria, consultoria e orientação no planejamento e identificação de novos negócios. 
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GOBIZ KOREA 

http://www.gobizkorea.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários 
Custos de 

participação 

B2B 
B2C 

Coreia 
Inglês 
Coreano 
Mandarim 

Coreia do Sul/ Coreia do Norte 
Brasil / Vietnã / Indonésia / Rússia 
Arábia Saudita / Irã / França / Espanha 

Mais de 20,000 
fornecedores 

Gratuito 

Informações relevantes  

O QUE É: Portal desenvolvido pela instituição de apoio às pequenas e médias empresas da Coréia (The Small & 

Medium Business Corporation - SBC) para proporcionar oportunidades de negócios entre compradores e 
fornecedores coreanos e de outros países. 
 
PARA QUEM: Pequenas e Médias Empresas Coreanas e internacionais. 
 
COMO FUNCIONA: 
I – B2B: 

• Após se cadastrar na plataforma, a empresa indica suas preferências de negócios para completar seu 
perfil. 

• Compradores irão acessar a plataforma e, por meio de pesquisas de produtos/serviços, fazer contatos 
de negócios.  

II – B2C: 

• Após se cadastrar na plataforma, a empresa pode indicar produtos para venda direta em parceria com 
as  plataformas parceiras. 

 
PARCEIROS: 

• Ebay 

• Taobom 

• Amazon 

• Qoo10 

• Rakuten Global Market 
 
* O fechamento das transações comerciais B2B não é realizado via plataforma. 
** As transações B2C são realizadas por meio das plataformas parceiras. 
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INDIAMART 

https://corporate.indiamart.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários Custos de participação 

B2B Índia Inglês 
 

200 países 
 

2.200.000 
fornecedores 

Tem serviços básicos e premium, podendo 
a empresa montar sua página, mostrar 

produtos online, contatar fornecedores, 
entrar em contato e postar ofertas. 

Informações relevantes  

O QUE É: Maior mercado online da Índia conectando compradores e fornecedores com a missão de facilitar as 
transações comerciais. 
 
PARA QUEM: Pequenas e micro empresas, grandes corporações e público em geral. 
 
PARCEIROS: Intel Capital, Amadeus Capital, Westbridge Capital & Quona Capital. 
 
COMO FUNCIONA:  
I – Para Compradores: 

• Conveniência de união com vendedores a qualquer hora, em qualquer lugar; 

• Grande mercado com uma variedade de produtos e fornecedores. 
II – Para Vendedores: 

• Aumento na visibilidade dos negócios; 

• Acesso a compradores de outro lado do globo; 

• Maior credibilidade para sua marca. 
 
* O fechamento das transações comerciais B2B não é realizado via plataforma. 
** Possui 60% de market share B2B da Índia. 

 

TRADE INDIA 

http://www.tradeindia.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários 
Custos de 

participação 

B2B Índia Inglês 
China | Índia 
Indonésia | Vietnã 

Mais de 3.500.000 de 
usuários registrados 

Gratuito 

Informações relevantes  

O QUE É: Plataforma para facilitar a realização de negócios entre fabricantes, compradores e vendedores em um 
único local.  
 
PARA QUEM: Pequenas empresas 
 
SERVIÇOS OFERECIDOS: 

• Base de dados para exportadores e fabricantes 

• Catálogos on-line 

• Informação sobre ranking e lideres de vendas 

• Informação sobre casos de sucesso 

• Espaço para anúncios 

• Newsletter semanal 

• Alerta de oportunidades de negócios 
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EC 21 

http://www.ec21.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários 
Custos de 

participação 

B2B Índia 
Alemão|Chinês  
Coreano|Espanhol 
Francês|Inglês|Russo 

235 países, em todos os 
continentes. 

Mais de 
 3 milhões 

 

Desde gratuito até 
USD 1.395/ano, 
dependendo do plano 
escolhido 

Informações relevantes  

O QUE É: Mercado B2B online, com milhões de fornecedores e compradores pelo mundo. 
 
PARA QUEM: Pequenas e Médias Empresas 
 
COMO FUNCIONA: 

• Os fornecedores/fabricantes/exportadores podem postar e promover até 15 produtos  

• Os compradores/importadores podem procurar e contatar com fornecedores facilmente por categorias 
B2B e palavras-chave.  

• Os compradores também podem indicar o que pretendem comprar para adquirir citações ou ofertas de 
fabricantes. 

• Oferece envio de alerta das operações mais recentes 

• Oferece chat com compradores através de MSN em tempo real  
 
OUTROS SERVIÇOS:  

• Vendas online  

• Marketing em meios de comunicação social; 

• Marketing em mecanismos de pesquisa; 

• Otimização de mecanismos de pesquisa; 

• Pesquisa de mercado internacional; 

• Consulta comercial e educação; 

• Missões comerciais pelo mundo; 

• Promoção de Tradeshow; 

• Desenvolvimento de site e hospedagem. 
 
PRINCIPAIS PARCEIROS: 
Google: Google Adwords Qualified Company; 
Comissão Europeia: Gerenciando o programa EU Gateway na Coreia. 
 
* Possui três espaços de negócios B2B: chinês, coreano e global 
* O fechamento das transações comerciais B2B não é realizado via plataforma. 
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ALIBABA 

https://www.alibaba.com/ 
 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários Custos de participação 

B2B 
Estados 
Unidos 

Alemão|Árabe|Coreano|Espanhol 
Francês|Hebraico|Hindi|Indonésio 
Inglês|Italiano|Japonês|Mandarim 
Holandês|Português|Russo 
Tailandês|Turco|Vietnamita 

Cerca de 190 
países, da: África, 
Ásia, Oceania, 
Europa e América 
do Norte 

2,500,000 
registrados 

Inscrição gratuita. 
Há possibilidade de 
contratar pacotes 
premium, sob 
consulta de valor  

Informações relevantes  

O QUE É: A plataforma fornece a infraestrutura de tecnologia e marketing para ajudar os comerciantes, marcas e 
outras empresas que fornecem produtos, serviços e conteúdo digital para interagir com seus usuários e clientes.  
 
PARA QUEM: Agentes comerciais, atacadistas, varejistas, fabricantes e PMEs envolvidas no negócio de importação 
e exportação. 
 
COMO FUNCIONA: 

• Na plataforma, é possível anunciar e pesquisar produtos e fornecedores por categorias, conseguir cotações, 
assim como compra e venda em atacado.  

• A plataforma fornece também treinamentos para seus usuários. 

• Conta com serviço de seguro de compra e venda. 

• Proporciona arbitragem de reclamações e disputas comerciais. 

• Oferece serviços logísticos. 

• Pagamento seguro. 

• Crédito on-line 

• Serviços de inspeção 
 

*As transações comerciais são realizadas dentro da plataforma. 
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KOMPASS 

http://www.kompass.com/ 

Perfil País Idioma(s) Abrangência Usuários Custos de participação 

B2B França 

Espanhol / Inglês/ Português 
*Outros 

 

*Há um site disponibilizado 
no principal idioma de cada 
um dos 60 países beneficiados  

Cerca de 
60 países, 

em todos os 
continentes 

5.095.169 
empresas 

Gratuito ou pago*, dependendo 
do plano escolhido 

 

*valores orçados 
individualmente, a depender do 
perfil da empresa e do tipo de 
plano selecionado 

Informações relevantes 

O QUE É: Canal especializado na internet para promover e gerar negócios internacionais  
 
PARA QUEM: empresas de todo o mundo, independente do porte 
 
COMO FUNCIONA: 

• Após se cadastrar na plataforma, a empresa indica suas preferências de negócios para completar seu 
perfil. 

• Compradores irão acessar a plataforma e, por meio de pesquisas de produtos/serviços, fazer contatos 
de negócios.  

 
 * O fechamento das transações comerciais não é realizado via plataforma.  
** Apresenta como diferencial as tipologias de descriçao dos produtos/serviços 
 

 

TRADEKEY 

http://www.tradekey.com/ 

Perfil  País  Idioma(s)  Abrangência  Usuários Custos de participação  

B2B   
Arábia 
Saudita 

Inglês|Espanhol  
Russo|Chinês  

Japonês|Árabe|Francês 

240 países  
1.974.201 
empresas  

Gratuito para inscrição. Há 
opções de pacotes avançados 

mediante pagamento. 

Informações relevantes   

O QUE É: Empresa de e-commerce que fornece marketing digital, business-to-business, soluções de 
desenvolvimento de negócios e serviços de feira de marketing. Também fornece consultoria para o comprador e 
soluções de gerenciamento para indústrias chaves.  

  

PARA QUEM:  Empresas em geral 

  

*A plataforma possui diversos portais multilíngues que conectam os fornecedores locais e comerciantes para 
fazer negócios online. Em setembro de 2007, TradeKey.com se tornou a primeira empresa on-line business-to-
business do mundo a ganhar as certificações ISO 9001 e ISO 27001.  
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THOMAS NET 

http://thomasnet.com 

Perfil País Idioma(s) Abrangência 
Nº empresas 
participantes 

Custos de participação 

B2B 
B2C 

Estados 
Unidos 

Inglês 
Canadá e 

Estados Unidos 
Mais de 15.000 Gratuito 

Informações relevantes 

O QUE É:  Plataforma para compradores encontrarem fornecedores qualificados.   
 
PARA QUEM: Empresas de construção, engenheiros, empresas de produtos químicos, lojas de equipamentos 
elétricos, etc 
 
COMO FUNCIONA: 
I – Para comprar: 

4. O comprador deve-se cadastrar gratuitamente para ter acesso a lista de fornecedores. 
5. Busca fornecedores pela plataforma através de pesquisa pelo produto ou serviço, nome da empresa ou 

marca. 
6. A plataforma informa as certificações que o fornecedor possui. Ex: ISSO 9002. Também mostra um 

resumo dos serviços , localização e descrição da empresa. Permite também acesso ao hotsite da 
empresa. 

7. Ao encontrar empresas fornecedoras dos produtos ou serviços de interesse, o comprador pode solicitar 
seu orçamento do pedido  diretamente . As empresas fornecedoras receberão seu e-mail e 
responderão a sua solicitação. 

II – Para vender: 

4. É realizado cadastro como fornecedor gratuito. Após o cadastro o fornecedor pode adquirir um pacote  
para dar mais destaque no site e detalhar mais as informações da sua empresa, que variam muito de 
valor dependendo do serviço contratado. 

5. Na área de gestão é possível criar catálogo de produtos.  
6. Compradores irão acessar o hotsite, por meio de pesquisas de produtos/serviços/ categoria  e fazer 

contatos de negócios.  
 
OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PLATAFORMA: 

• Serviços de Marketing 

• Notícias sobre segmento da indústria  

• Assistência em negócios 
 
 * O fechamento das transações comerciais não é realizado via plataforma.  
**A plataforma tem como objetivo apenas encontrar o fornecedor e fornecer informações sobre o produto. 
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MERCADO LIVRE 

http://www.mercadolivre.com.br/ 

 

Perfil  País  Idioma(s)  Abrangência  
Nº empresas 
participantes  

Custos de participação   

B2C  Brasil  
Português  
Espanhol  

Cerca de  
18 países  

151,5 milhões 
usuários 

registrados  

Cadastro gratuito, com tarifa de venda cobrada 
quando a negociação se concretiza (até 16%). 

 

Informações relevantes   

 

O QUE É: Empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e 
empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da Internet.   

  
PARA QUEM: Micro, Pequenas e Médias empresas brasileiras e internacionais. 

  
COMO FUNCIONA:  

 Cadastro de conta gratuita 

 Produto anunciado em sua respectiva categoria 

 Assim que o interessado realiza o pedido da compra, o vendedor é notificado pelo sistema de que há uma 
venda disponível 

 Há duas formas de negociação:   

 Vendedor negocia diretamente com interessado por meio telefone ou correio eletrônico, combinando 
como o produto será enviado, se haverá algum custo a mais no envio e como será feito o pagamento por 
parte do comprador.  

 Somente por escolha do comprador por meio do Mercado Pago (sistema de negociação em que o próprio 
Mercado Livre intervém como mediador e organizador de pagamento).  

  
OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PLATAFORMA:  

 Além do Marketplace, outras seis áreas de negócios complementam o ecossistema do Mercado livre:  

 Mercado Pago: Instituição de pagamentos online, oferece diversas soluções: aplicativo para transações via 
celular ou tablet, tela de pagamento no aplicativo nativo de diversas lojas online e tela de pagamentos 
responsiva para web mobile. Presente em seis países - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 
Venezuela – durante o ano de 2015 o Mercado Pago teve um crescimento de 73,7%, chegando a 80,4 
milhões de operações e a um volume total pagamentos de US$ 5,2 bilhões.  

 Mercado Envios: Tecnologia de gestão de envios do Mercado Livre. Oferece uma solução de cálculo de frete 
integrado aos anúncios, geração de etiquetas para envio dos produtos utilizando empresas terceirizadas de 
logística, além de permitir a administração dos envios dentro do ambiente Mercado Livre. O serviço oferece 
melhores tarifas de frete para produtos negociados no Marketplace. Atualmente, o Mercado Envios atua 
em parceria com os Correios.  

 Mercado Shops: Coloca à disposição de pequenas, médias e grandes empresas tecnologias para a criação 
de lojas online e administração dos negócios no comércio eletrônico.  

 Mercado Livre Publicidade: Permite que marcas e empresas criem anúncios com links patrocinados e 
banners para aumentar sua visibilidade nas diferentes páginas do site Mercado Livre. O site conta com 
milhares de produtos publicados simultaneamente.  

 Mercado Livre Classificados: Criada especialmente para a compra e a venda de veículos, imóveis e a oferta 
e contratação de serviços. Desde 2004, esta seção conta com um modelo de negócios diferente do restante 
da plataforma, uma vez que se paga um preço fixo para anunciar e não se cobra comissão pela venda. 

 KPL: Empresa especializada na oferta de sistemas de gestão para o e-commerce. Há doze anos oferece 
soluções de ERP e BackOffice a pequenos, médios e grandes varejistas online. Em abril de 2015, a empresa 
foi adquirida pelo Mercado Livre.  

  


