
Comunicado de Seleção para Missão Empresarial 
 
 
Nome da missão:  
FENEARTE/2017 
 
Objetivo:  
 
As missões empresariais são grupos formados por empresas de um mesmo setor ou com o 
mesmo interesse que viajam para visitar centros tecnológicos, universidades, feiras, 
incubadoras, parques industriais ou empresas específicas.  E estas missões poderão ser 
nacionais ou internacionais. 
 
A realização de uma missão deve, necessariamente, estar vinculada a propósitos e objetivos 
muito claros, ser consequência ou segmento de uma ação em curso, e não um fato isolado.  
Dependendo do projeto ou do programa em desenvolvimento, o gestor responsável saberá o 
momento certo para sugerir a organização de uma missão empresarial, se ela se tornar 
necessária.  
 
Este briefing segue o modelo padrão alinhado entre a UMC e a UIC no início de 2017. Todas 
as missões empresariais a serem realizadas ao longo do ano deverão seguir o modelo 
validado, que contém as propostas dos Núcleos de Relacionamento validadas.  
  
Fortalecimento do artesanato produzido na região do Entorno do DF e de outras regiões do 
Estado de Goiás, por meio do envio de artesãos visando seu aprimoramento profissional  
através da visita a feira, participação em oficinas técnicas e outras ações. Compartilhamento 
dos conhecimentos e troca de experiências a serem adquiridos e network. Estes são os 
objetivos da Missão Empresarial à Fenearte. 
 
A Fenearte é a principal feira do segmento de artesanato da América Latina. Essa missão 
propiciará aos participantes uma visão mais ampliada de:   design,  tendências e a 
possibilidade de  aprimoramento de suas técnicas, além de  inspiração para melhorias entre as 
relações de  comercialização envolvendo fornecedores e cliente,  oportunizando a maior 
sustentabilidade e  competitividade dos negócios locais. 
 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados: 
 
Número de vagas: 14  
 
Pré-requisito - a quem se destina: Artesãos do Estado de Goiás que possuam a Carteira do 
PAB 
 
DADOS DA MISSÃO: 
 
Período da Missão: 06/07/2017 a 09/07/2017   
 
Data de saída: 06/07/2017 
Horário de saída: ( Vespertino ou Noturno) , conforme disponibilidade de voos e critério de 
economicidade. 
 
 
 
 
Local de saída: Aeroporto de Brasília 
 



Data de retorno: 09/07/2017 )  
Horário de retorno: (Matutino, Vespertino ou Noturno), conforme disponibilidade do voos e 
critério de economicidade. 
 
Local de retorno: Aeroporto Recife/PE 
 
 
Período de inscrição: 08/05/2017 até as 12h do dia 19/05/2017 
 
E-mail para inscrições e envio da documentação: Juliano.Azevedo@Sebraego.com.br e 
J.nobre@hotmail.com 
 
Fone para informações: (61)3601-5300 ou (61) 98411-6622 
 
Período de contratação: 19/05/2017 ( A partir das 15h)   até as 18h do dia 22/05/2017 
 
Data de divulgação da seleção: 19/05/2017  
 
Valor de investimento: R$ 600,00 
 
Pré-requisitos: 
 
Atender plenamente ao regulamento de Missões do Sebrae Goiás 
 
 
Informações sobre o pacote: 
 
Incluí:  Passagens Aéreas (Ida e Volta – No trajeto compreendido entre os aeroportos de: 
(Brasília/DF x Recife/PE,  e  Recife/PE  x  Brasília/DF), Serviço de Hospedagem em Hotel padrão:  
3 ou mais estrelas (4 Diárias com direito a café da Manhã) e serviço de Transfer na cidade do 
Evento. 
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