
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 
 

Nome da missão 

 Missão Empresarial a FEIRA SEMA 2019 

Período de duração da missão (datas de início e término) 
03 a 09/11 

Objetivo(s) da missão 

Conhecimento e prospecção na Feira Sema – Las Vegas, EUA. 
 
Com mais de 3.000 novos produtos em exposição e mais de 2.400 empresas expositoras 
ocupando mais de um milhão de metros quadrados do Centro de Convenções de Las 
Vegas o SEMA SHOW 2019 promete muitas emoções e bons negócios. O SEMA SHOW é 
a maior feira, de acessórios e equipamentos automotivos do mundo promovida pela 
Specialty Equipment Market Association, associação que reúne mais de 6.000 da principais 
empresas deste setor e é exclusiva para profissionais da indústria automotiva mundial. Os 
mais de 100.000 visitantes vindos de 160 países, além de ficarem atualizados sobre todas 
as novidades no mercado de acessórios e equipamento para TUNNING, trazidas pelos 
expositores, também poderão presenciar atrações como demonstrações e exposições de 
veículos modificados, que não se limita apenas aos carros. Caminhões, caminhonetes, 
SUV´s e até motocicletas fazem parte desta modalidade. 

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

03/11  Saída Brasil para EUA 

04/11 Seminário sobre o setor nos EUA e no mundo 

05/11 Visita a Feira Sema Show 

06/11 Visita a Feira Sema Show 

07/11 Visita a Feira Sema Show 

08/11 Visita a Feira Sema Show 

09/11  Retorno para o Brasil 

• Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

Número de vagas A quem se destina 
10 vagas sendo 01 (uma) por 
empresa. 

Micro e Pequenas Empresas do setor de reparação de 
veículo e acessórios do Estado de Goiás.  

Data de saída Horário de saída Local de saída 

03/11/19 A definir Goiânia 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

      09/11/19 A definir  Goiânia 

Período de inscrições 

 24/06 a 06/09 ou até a disponibilidade de vagas 

Data de divulgação da seleção 
 10/09 

Período de contratação 

12 e 13/09 



 

 

Responsável(is) 

pela missão 

Fone(s) para 

informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 

documentação 

Thais Oliveira (62) 3250-2291 thais.oliveira@sebraego.com.br 

Valor de investimento 

Valor do pacote = US$ 3.250,00 
Valor do subsídio concedido pelo SEBRAE = 50% 
Valor a ser pago pelo empresário= US$ 1.625,00 (valor aproximado, dependendo   do  valor 
do dia do fechamento da missão –  conversão  será realizada conforme cotação oficial 
do  dia) 
 
Notas: 

1) A conversão da moeda será realizada no dia da contratação com o Sebrae. 
2) Valores por pessoa, tarifas de sistema, sujeitas a alteração e disponibilidade no ato da emissão. 
3) O valor do pacote pode mudar de acordo com a flutuação das companhias aéreas. 
4) Obrigatório o uso de passaporte e visto válido. 

 
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). 

 

Informações sobre o pacote 

� Passagem aérea Goiânia/ Las Vegas/Goiânia em classe econômica; 
� Hospedagens (quartos duplos) em Las Vegas; 
� Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Las Vegas; 
� Ingressos para a feira; 
� Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar; 
� Visitas guiadas a Feira SEMA e AAPEX, onde os empresários terão oportunidade 

de acompanhar os lançamentos do segmento de autopeças, funilaria e pintura; 
� Visitas técnicas (em definição); 
� Acompanhamento técnico. 

 
 

 

OBS.: os valores e datas acima informados, bem como as informações sobre o pacote poderão 
sofrer alterações. Caso aconteça será publicado uma errata no site. 

Outras informações complementares 

1) As micro e pequenas empresas que tiverem o interesse em se inscrever e receber o subsídio 
concedido pelo SEBRAE deverão acessar o link  goo.gl/fpG3Hp para preenchimento e envio da 
documentação para participar da seleção dentro do prazo estipulado neste comunicado. 
2) O SEBRAE reserva-se no direito de cancelar e/ou alterar o pacote/programação da missão. 
Neste caso será inserida nova comunicação no site. 
3) Caso não sejam selecionados o número mínimo de 05 (cinco) 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). 

 

 

Para saber como participar das missões empresariais do Sebrae Goiás, acesse no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-

empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD ,em “Como 
participar”, o item “Regulamento para seleção e participação”. 


