
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 

 
 

Nome da missão 

Missão Nacional Hair Brasil 2020 
 

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

De 20 a 25 de março/2020 

Objetivo(s) da missão 

Visitação à feira Hair Brasil 2020, reconhecida como referência no segmento da beleza 
para geração de negócios, aquisição de insumos, contato direto com fornecedores e 
atualização de tendências de cores, insumos e técnicas para salões de beleza e clinicas 
de estética.  
 
Os resultados esperados são inovações nos estabelecimentos participantes, aumento do 
mix de produtos e serviços, redução de custos, aumento de produtividade entre outros 
diretamente ligados à melhoria da competitividade dos pequenos negócios participantes 
da missão, através da completa programação de congressos, seminários, workshops e 
contatos com os expositores da HAIR BRASIL. 
 
A feira Hair Brasil, é profissional, dinâmica e especialmente preparada para atender o 
mercado dos salões de beleza e clínicas de estética. Ela lança novos produtos, sinaliza 
tendências e promove negócios na área de beleza. O Sebrae Goiás, em função de 
missões realizadas em anos anteriores, elege esta feira como um excelente ambiente 
para os profissionais do segmento da beleza se atualizarem nas tendências de produtos, 
identificarem novos fornecedores, fazerem negócios e conhecerem as técnicas mais 
modernas para aprimoramentos dos seus serviços. 
 

Informações sobre o pacote 

 Acompanhamento técnico pela equipe do Sebrae Goiás; 
 Translado de ônibus Semi Leito: Goiânia/ São Paulo - SP/Goiânia; 
 Transfer: Hotel – Local do Evento – Hotel, todos os dias da missão; 
 Hospedagens (quartos duplos) em hotel de 3 a 4 estrelas no centro, com café da manhã; 
 Ingresso de acesso a Feira Hair Brasil 2020. 
 Descontos de 30% nos cursos oferecidos na Feira; 
 Seguro viagem. 
 

Itinerário 

20/03 – 19h Saída de Goiânia 

21/03 – Check in no Hotel (Centro) e Visita à Hair Brasil – SP (Standes na Feira e 
programação capacitações) 

22/03 – Visita à Hair Brasil – SP (Standes na Feira e programação capacitações) 

23/03 – Visita à Hair Brasil – SP  (Standes na Feira e programação capacitações) 

24/03 – Visita à Hair Brasil e saída de SP às 19h com destino Goiânia 



 
 

 

 
Saiba mais sobre a Hair Brasil e sua programação de capacitações pelo site: 
 www.hairbrasil.com  
 

Número de vagas A quem se destina 

60 empresários Empresários do Setor de Beleza 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

20/03/2020 19h Goiânia – GO; Sede do Sebrae na Av. T3, 
n.1000, St. Bueno, destino São Paulo-SP hotel. 

Data de chegada Horário de 
chegada 

Local de chegada 

25/03/2020 12hAM Goiânia – GO; Sede do Sebrae na Av. T3, 
n.1000, St. Bueno. 

Período de inscrições 

De 31/01 a 10/02/2020 

Data de divulgação das empresas selecionadas 

13/02/2020 

Período de contratação 

13/02/2020 a 18/02/2020 
 

(Informações e orientações complementares) 
Central de Relacionamento  

 
0800-570-0800 

 
Documentação necessária  

As micro e pequenas empresas que tiverem o interesse em se inscrever na missão 
organizada pelo SEBRAE deverão cumprir as etapas seguintes com vista participarem 
do processo de seleção, dentro do prazo estipulado neste, sendo: 
 

 Preencher o formulário de inscrição pelo link http://bit.ly/portaldamissao; 

 Faça seu login e clique no ícone “portal da missão”; 

 Providencie também o envio dos seguintes documentos relacionados abaixo:   
 

a - Plano de trabalho da Empresa (Modelo disponível no link http://bit.ly/Planodetrabalho); 
b - Cópia Contrato Social com última alteração (se houver);  
c - Cópia dos Documentos de identificação do representante legal da empresa 
(RG/CPF/CNH ou Carteira Profissional); 
d - Cópia dos Documentos de identificação do participante da Missão (RG/CPF/CNH ou 
Carteira Profissional); 
e - Declaração de Prepostos para não sócios (Modelo disponível no link 
http://bit.ly/Declaraçãodeprepostos); 
f - Comprovante de endereço empresarial; 
g - Declaração de Porte (Modelo disponível no link http://bit.ly/Declaraçãodeporte) ; 
h - Cartão CNPJ; e 
i - Se a Pessoa Jurídica ou representante legal nomear procurador para assinatura do 
contrato, deverá ser enviada cópia da Procuração e documentos de identificação do 
procurador. 
 
Obs. Os modelos de documentos a), e), e g) também podem ser encontrados no portal 
www.sebraego.com.br clicando no link Missões Empresariais. 

 
Obs.: Outros documentos complementares poderão ser solicitados, conforme a 

http://www.hairbrasil.com/
http://bit.ly/portaldamissao
http://bit.ly/Planodetrabalho
http://bit.ly/Declaraçãodeprepostos
http://bit.ly/Declaraçãodeporte
http://www.sebraego.com.br/


 
 

 

necessidade de cada Missão Empresarial e serão informados no campo à seguir “Outras 
informações complementares”. 
 A não apresentação de todos os documentos acima, poderá implicar na 
eliminação da inscrição. 

 

Valor de investimento 

Valor do Pacote = R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais)  
Notas: 
1) Valores por pessoa, tarifas de sistema, sujeitas a alteração e disponibilidade no ato da emissão. 
2) Os valores e datas acima informados, bem como as informações sobre o pacote poderão sofrer 
alterações. Caso aconteça será publicado uma errata no site. 
3) O valor poderá ser pago através de dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito; 
4) Parcelamento em até 5 vezes no cartão de crédito. (Sendo o valor mínimo por parcela igual a 
R$100,00). 
 
Outras informações complementares 

- Após o retorno da missão, em até 10 dias úteis, o cliente deverá apresentar o Plano de Melhoria 
à ser implementado na empresa, resultado da missão (modelo disponível em http://bit.ly/missoessebrae2020);  

- Em até 4 meses do retorno da missão, a empresa deverá apresentar os resultados obtidos, 
conforme o Plano de Melhoria proposto; 
- O SEBRAE reserva-se no direito de cancelar e/ou alterar o pacote/programação da missão. Neste 
caso será inserida nova comunicação no site; 
- Caso não sejam selecionados o número mínimo de 40 (quarenta) participantes o SEBRAE reserva-
se o direito de cancelar a missão empresarial à qualquer momento. 

 
Para saber mais como o Sebrae pode apoiar o seu negócio, navegue em 

nosso portal www.sebraego.com.br ou fale gratuitamente em nossa Central 
de Atendimento pelo número 0800 570 0800. 

 

http://bit.ly/missoessebrae2020
http://www.sebraego.com.br/

