
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 

 

Nome da missão 

 Missão Empresarial a feira FESTURIS FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO – GRAMADO – RS 

Período de duração da missão (datas de início e término) 

04 A 07 de NOVEMBRO DE 2021 

Objetivo(s) da missão 

O Festuris Gramado nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e 
pessoas para contribuir no desenvolvimento do Turismo. Mais do que nunca, este trabalho de 
reconexão será fundamental para reerguermos no pós-pandemia essa indústria tão importante para 
a economia mundial. 
A segmentação por nichos do mercado turístico sempre foi um dos diferenciais do Festuris. Todos os 
anos a feira identifica tendências, apostando em novos segmentos e adaptando os existentes à nova 
realidade do setor. 
Além da feira geral, terá mais oito espaços segmentados, certos para dar visibilidade à sua marca e 
concretizar negócios em potencial, e conta com um grande diferencial: as reuniões de negócios entre 
expositores e compradores, o que garante um maior aproveitamento das reuniões, facilitando a 
geração de negócios durante e pós evento.  
O Sebrae Goiás, por meio de suas ações de mercado, promove missões empresariais com vista a 
geração de negócio, fortalecimento da rede de networking, identificação de fornecedores e captação 
de novas tecnologias. O Objetivo é aumentar a competitividade dos pequenos negócios goianos 
ampliando o acesso de novos mercados." 
Obs.: Mais informações no site: https://www.festurisgramado.com 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 

04/11 Saída de Goiânia ou Brasília para Porto Alegre/Gramado 

04/11 Solenidade de abertura as 19:30 hs. Local: Palácio dos Festivais de Cinema, 

Gramado. 

05/11 Local: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos, Gramado. 

09h30 às 13h00-  MEETING – Pago  

13h00 às 20h00-  FEIRA DE NEGÓCIOS  - Gratuito 

06/11 Local: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos, Gramado.  

09h30 às 13h00-  MEETING - Pago 

13h00 às 19h00-  FEIRA DE NEGÓCIOS - Gratuito 

07/11 Retorno para Goiânia ou Brasília 

• Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

Número de vagas A quem se destina 

15 vagas  Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás, do setor 
do Turismo: Operadoras emissivas e receptivas,  meios de 
hospedagem,  alimentação, atrativos, agentes de viagem 
entre outros. 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

04/11 A definir Goiânia ou 
Brasília 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

      07/11 A definir Goiânia ou  
Brasília 

Período de inscrições 

 27 de Setembro/2021 a 01 de Outubro/2021 ou até a disponibilidade de vagas 

Data de divulgação da seleção 

  07 A 08 de Outubro/2021 

Período de contratação 

 13 a 15 de Outubro de 2021 

https://www.festurisgramado.com/


 

 

Responsável(is) 

pela missão 

Fone(s) para 

informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 

documentação 

Carlos Lima (62) 9 8596-4596  Carlos.lima@sebraego.com.br 

Como participar 

 

Os documentos necessários para sua pré-inscrição são simples, conheça a seguir: 

 

1º Passo: Preencha os documentos a seguir que podem ser baixados clicando aqui: 

 

✓ Plano de Trabalho da Empresa para a Missão;  

✓ Formulário de Inscrição;  

✓ Declaração de preposto para não sócios;  

✓ Declaração de porte;  

 

2º Passo: Fazer cópia digital dos documentos abaixo: 

 

✓ Cartão CNPJ; 

✓ Cópia do contrato social com última alteração (se houver); 

✓ Cópia dos documentos de identificação do representante legal da empresa 
(RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional e comprovante de endereço); 

✓ Cópia dos documentos de identificação do participante da missão (RG/CPF/CNH/ ou 
carteira profissional e comprovante de endereço); 

✓ Comprovante de endereço empresarial;  

 

3º Passo:  

 

✓ O cliente deverá fazer o diagnóstico empresarial chamado RAIO X SEBRAE 
(PONTUAL), acessando o link: https://vitrine.sebraego.com.br/raio-x-empresarial/ 

 

4º Passo:  

 

✓ Junte todos os anexos preenchidos e assinados(passo 1) e os documentos 
solicitados(passo 2) e encaminhe para o e-mail: carlos.lima@sebraego.com.br 

 

 Obs. Documentos complementares poderão ser solicitados conforme necessidade e será 
informado no Comunicado da Missão ou solicitados via e-mail. 

    

Valor de investimento 

 
Valor do pacote = R$ 3.718,35 (Treis mil, setecentos e dezoito reais e trinta e cinco 

centavos). Valor do subsídio concedido pelo SEBRAE = 50% 

Valor a ser pago pelo empresário= R$ 1.859,18 (Um mil oitocentos e cinquenta e nove reais 

e dezoito centavos). 

 
Notas: 

1) Valores por pessoa, tarifas de sistema. 

 
Valor a ser pago pelo empresário = 50% do valor total do pacote. 
 
O valor poderá ser pago através de dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito 
(parcelado em até 06 vezes). 
 
 

 

mailto:Carlos.lima@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Plano-de-Trabalho_Ficha-de-Inscricao_Declaracoes.docx
https://vitrine.sebraego.com.br/raio-x-empresarial/
mailto:carlos.lima@sebraego.com.br


 

 

Informações sobre o pacote 

✓ Passagem aérea Goiânia/Porto Alegre-RS /Goiânia ou Brasília/Porto Alegre-
RS/Brasília em classe econômica (Essa Passagem inclui bagagem de mão com 
10 KG); 

✓ Hospedagens (quarto single) em Canela-RS; 

✓ Transfer do Aeroporto Porto Alegre-RS/ Hotel em Canela-RS/ Aeroporto Porto 
Alegre-RS. Obs.: Não estão incluídos os transfers hotel/evento/hotel. 

✓ Ingressos para o Meeting Festuris (Acontece dias 05 e 06 das 9:00 as 13:00 hs.) 

✓ Seguro viagem. 

 
 

OBS.:  As datas acima informadas,  poderão sofrer alterações. Caso aconteça será 
publicado uma correção no site. 

Outras informações complementares 

01) O SEBRAE reserva-se no direito de cancelar e/ou alterar o pacote/programação da 

missão. Neste caso será inserida nova comunicação no site. 

02)Caso não sejam selecionados o número mínimo de 10 (Dez) participantes o SEBRAE  reserva-se 
o direito de cancelar a missão empresarial (Item 8.3 do Regulamento de Seleção para Participação 
em Missões Empresariais do SEBRAE Goiás).  

03) A inscrição para visitantes no período de 13:00 as 20:00 Hs, no evento é GRATUITA e 

de responsabilidade da empresa/cliente, e deverá ser feita diretamente no link do site da 

FESTURIS: https://materiais.festurisgramado.com/credenciamento-festuris 

 04) É de inteira responsabilidade do participante(cliente/empresa), a observância 

dos cuidados e protocolos de segurança disponibilizados no link da FESTURIS: 

https://www.festurisgramado.com/protocolos-de-seguranca 
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ANEXO 1 

Critérios de seleção e classificação dos candidatos inscritos 

na missão empresarial, para recebimento do apoio 

financeiro do Sebrae Goiás. (nr. máximo de 15 participantes) 

 

 

ETAPA ELIMINATÓRIA 

 

 

Item 

Critérios de Seleção (Será 
eliminado do processo de seleção 
o candidato que não atender a um 
ou mais critérios) 

Meio de Verificação 

1 
Ser público alvo das missões 
empresariais do Sebrae Goiás 
EPP, ME, MEI, Produtor Rural. 

1.1) Para EPP, ME, MEI: Cartão CNPJ.   

1.2) Para Produtor Rural: CNPJ ou IE, 
DAP, NIRF, Registro de Pescador. 

1.3) Para Artesão: CNPJ ou Carteira 
Nacional de Artesão ou de Trabalhador 
Manual. 

2 

Sócio/proprietário da empresa ou 
preposto indicado pelo 
representante legal. 
A comprovação se dará por meio de 
declaração emitida pelo 
representante legal da empresa, 
tendo a sua assinatura e CPF. O 
indicado deverá ter vínculo com a 
empresa por meio de contrato social 
(sendo sócia ou administradora) ou 
por meio de contrato de trabalho 
(CTPS). Somente um participante 
por empresa poderá participar da 
missão. 

2.1) Declaração emitida pelo 
representante legal da empresa contendo 
assinatura e CPF e documentação da 
pessoa física (CPF e Documento de 
identificação com foto - RG ou CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação - a cópia 
deverá ser a mesma do documento que 
será utilizado no embarque aéreo, caso o 
meio de transporte da missão seja este) 
que irá participar da missão. 

3 
Estar adimplente com o 
SEBRAE/GO 

3.1) Consulta por e-mail à Unidade de 
Finanças (UFI) do Sebrae/GO 



 

 

4 

Apresentar todos os documentos 
exigidos no site de inscrição, com 
preenchimento completo, bem 
como, os documentos específicos 
solicitados no ato da divulgação 
da missão 

4.1) Análise de toda a documentação 
recebida x documentação exigida no 
comunicado do site de inscrição. 

4.1.1) Formulário de Inscrição 

4.1.2) Plano de Trabalho Para 
Participação na Missão 

4.1.3) Contrato social CONSOLIDADO E 
ATUALIZADO, devidamente registrado 

4.1.4) Declaração de porte da empresa 

4.1.5) Documentos pessoais do 
representante legal e da empresa 
conforme solicitado no comunicado do 
site de inscrição. 

4.1.6) Declaração de preposto para não 
sócios (quando aplicável) 

5 
Outros documentos específicos 
da missão 

5.1) Ter realizado o diagnóstico RAIOX 
Sebrae (PONTUAL), acessando o link: 
https://vitrine.sebraego.com.br/raio-x-
empresarial/  
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ETAPA CLASSIFICATÓRIA 
      

Item Critérios Pontuação Meio de Verificação 

1 

Público cliente do SEBRAE/GO com 
participação em uma da ações no 
ano corrente ou no anterior, a saber: 
* Consultoria Gerencial ou 
Tecnológica 
* Empretec 
* Cursos Diversos 
* Ações com foco na 
internacionalização de empresas (no 
caso de missões internacionais): 
§ Consultoria 
§ Curso Planejando para 
Internacionalizar (presencial) 
§ Curso Exportação: pequenas 
empresas também podem! (EAD) 
§ Curso Condições de venda para o 
mercado externo (EAD) 
§ Curso Procedimentos para 
Exportação (EAD) 
§ Curso Planejamento para Exportar 
(EAD) 

60 
1.1) Consulta ao 
SIACWEB  

2 

Candidato que apresentar o Plano de 
Trabalho para Participação na 
Missão bem estruturado com 
introdução (estratégia de mercado e 
o que a participação na missão irá 
agregar ao negócio), objetivos e 
resultados esperados bem definidos, 
demonstrando que a participação na 
missão poderá contribuir com o 
acesso a mercado da empresa 

40 2.1) Plano de Trabalho 

  RESULTADO FINAL 100   

      

Obs.:      

 - Os candidatos que não zerar na pontuação dos critérios classificatórios serão 
ranqueados em ordem decrescente e serão selecionados aqueles obtiverem a 
maior pontuação de acordo com o número de vagas disponíveis. 
      

- Caso haja empate na etapa classificatória, será classificado o candidato que 
tiver enviado primeiro, via e-mail, a sua documentação de inscrição. 

 

 


