
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

Missão Internacional Hannover Industrial 2020  
Período de duração da missão (datas de início e término) 

 
De 18 a 26 de abril /2020  
Objetivo(s) da missão 

 
Conhecimento e prospecção a feira Hannover Messe Industrial 2020. 
 
A HANNOVER MESSE possui uma extensa gama de tópicos focados na indústria - 
interdisciplinar, internacional e competitiva. Nela são apresentados as últimas novidades 
tecnológicas e o tema principal desta edição é a “TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL”. 
 
Uma ampla variedade de fóruns, conferências e eventos especiais, nesta que é a maior e 
mais influente feira de tecnologia industrial do mundo, oferecerá a você a chance de 
aprender mais sobre os principais problemas que afetam o setor atualmente e também 
adquirir conhecimentos valiosos conferindo as últimas inovações das megatendências da 
digitalização, individualização e proteção do clima, que já são os principais 
impulsionadores das mudanças industriais em nossos dias, e que proporcionarão a 
vantagem necessária para manter seus negócios no caminho certo. 
 
Há uma extensa gama de tópicos focados na indústria, que inspira o Sebrae e, 
certamente inspirará você. À exemplo a fabricação aditiva com seus sistemas de 
prototipagem, automação, nuvem e infraestrutura, plataformas digitais, drive technology, 
mobilidade eletrônica, tecnologia de energia elétrica; engenharia e softwares de escritório, 
resultados de parcerias internacionais, peças e componentes com materiais especiais 
para diversos segmentos da indústria moderna. 
 
Nesta feira os participantes poderão ter contato direto com fornecedores de tecnologia 
hidráulica, pneumática e de vedação. Empresas de softwares de engenharia mecânica e 
produção, fornecedores de tecnologia de energia elétrica, equipamentos para manuseio 
de materiais, peças e componentes de soluções metálicas, fornecedores de detectores de 
manutenção preditiva, robótica, realidade virtual e aumentada. Todos estes fazem parte 
do leque de possibilidades desta exposição que é reconhecida como a casa dos pioneiros 
industriais. 
 
Conheça mais sobre a Feira Hannover Messe Industrial em:  

https://www.hannovermesse.de/en/ 
 

Informações sobre o pacote 

✓ Passagem aérea Goiânia/ Hannover-Alemanha/Goiânia em classe econômica; 

✓ Hospedagens (quartos duplos) em Hannover; 

✓ Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Hannover; 

✓ Seminário/palestra sobre o segmento da indústria Metalúrgica, Mecânica e de 
Tecnologia Industrial; 

✓ Visitas guiadas a Feira Hannover; 

✓ Visitas Técnicas a empresas do setor (em datas a confirmar); 

✓ Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar; 

✓ Acompanhamento técnico. 

Itinerário 

https://www.hannovermesse.de/en/
https://www.hannovermesse.de/en/


 
 

 

18/04 Saída Goiânia para Hannover – Alemanha 

19/04 Chegada em Hannover – Alemanha 

20/04 Visita técnica e a Feira Hannover Industrial 

21/04 Visita técnica e a Feira Hannover Industrial 

22/04 Visita a Feira Hannover Industrial 

23/04 Visita a Feira Hannover Industrial 

24/04 Visita a Feira Hannover Industrial 

25/04 Visitas Técnicas 

26/04 Retorno para o Brasil 

• Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

Número de vagas A quem se destina 

10 empresários Micro e Pequenas Empresas do segmento da indústria 
Metalúrgica, Mecânica e de Tecnologia Industrial. 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

16/04/2020 À definir Goiânia 

Data de chegada Horário de 
chegada 

Local de chegada 

26/04/2020 À definir Goiânia  

Período de inscrições 

De 30 de janeiro a 20 de fevereiro/2020 (ou enquanto houverem vagas disponíveis). 

Data de divulgação das empresas selecionadas 

21/02/2020 

Período de contratação 

21/02/2020 a 24/02/2020  
 

Responsável pela missão 
 

Fone para informações 

 
Vinícios Araújo 

Analista de Acesso à Mercado - SEBRAE 

 
3250-2385 

Valor do Investimento  

Valor a ser pago pelo empresário ao SEBRAE Goiás na referida missão empresarial é 

de EUR1.500,00 (valor aproximado, dependendo do valor do dia do fechamento da 

missão. 

Notas: 

1) A conversão da moeda Euro para Real 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. 
 

O valor poderá ser pago através de dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito 

(parcelado em até 10 vezes). 

 
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. 
 

Como fazer sua inscrição: 



 
 

 

1) As micro e pequenas empresas que tiverem interesse em se inscrever nesta missão 

deverão preencher o formulário no link: http://bit.ly/inscriçãomissãohannover ; 

2) Os documentos necessários para sua pré-inscrição nesta missão são: 
- Plano de Trabalho da Empresa (Disponível em Anexo) 
- Declaração de porte (Disponível em Anexo); 
- Declaração de preposto para não sócios (Disponível em Anexo); 
- 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;  

Obs. Outros documentos complementares poderão ser solicitados conforme 
necessidade da Missão. 

 

3) Para participar da seleção, a inscrição deve ser feita dentro do prazo estipulado 

neste comunicado; 

4) Após a sua pré-inscrição faremos contato para envio dos documentos necessários; 

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

Neste caso será inserida nova comunicação no site. 

6) 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 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/inscriçãomissãohannover
http://bit.ly/inscriçãomissãohannover
http://www.sebraego.com.br/
http://www.sebraego.com.br/


 
 

 

ANEXOS 
(modelo dos documentos) 

 
1. Plano de Trabalho; 
2. Declaração de Porte; 
3. Declaração de Preposto para não sócio. 
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PLANO DE TRABALHO DA EMPRESA 

Obrigatória apresentação para participação na missão 
 
Situação da Empresa –  

Queremos conhecer melhor a sua empresa. Descreva um breve histórico, 

estrutura existente, localização e situação financeira. 
 

 

 

 

 

 
 

Clientes, Produtos e Serviços –  
Quem são seus clientes (público-alvo)? Quais os principais produtos e serviços da 
empresa? 
 
 

 

 

 

 

 

Principais Necessidades –  
Quais são as necessidades da empresa para aumentar a competitividade? 
 
 

 

 

 

 
 

Resultados Esperados –  
Quais melhorias busca implementar a partir da participação na missão. 

 

 

 

 

 
 

Quais foram as feiras nacionais e internacionais que a empresa já participou: 
 
a) C

omo expositora:__________________________________________________ 
b) C

omo visitante:____________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE PORTE 

EMPRESARIAL 

 

 

_______________________, _______ de _________________ de _____. 

 

Ao Sebrae, 

 

Eu, ____________________________________________, CPF _______________________, sócio 

da empresa ______________________________________________________________, CNPJ 

________________________, declaro que o faturamento desta empresa, no último exercício 

fiscal, enquadra-se no porte definido pela Lei Complementar número 123, de 14/12/2006, como: 

 

________   MICROEMPRESA – Faturamento abaixo de R$ 360 mil 

________   EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Faturamento entre R$360 mil e R$ 4,8 milhões 

 

Declaro também assumir total responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas 

nesta declaração.  

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Sócio 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 
_______________________, _______ de _________________ de _____. 

 
 

Pelo presente instrumento, a empresa _______________________________________________ , 

cadastrada no CNPJ N.º___________________________, com sede no end. 

___________________________________________, neste ato representada pelo(a) 

sócio(a) ____________________________________________, portador(a) do CPF 

n.º _____________________________ residente e domiciliado  

à _________________________________________________, declara e nomeia como seu 

representante preposto o(a) Sr.(a) ________________________________________, portador(a) 

do CPF n.º ____________________________, RG n.º________________________, residente e 

domiciliado à _________________________________________________, para que este(a) 

participe da missão empresarial promovida pelo SEBRAE/GO ao evento: 

________________________________, que será realizado em CIDADE/ESTADO: 

_________________/______ entre os dias ____/_____/______ A _____/______/______, tendo 

em vista que o(a) mesmo atua diretamente na gestão de negócios da empresa, portanto, fazendo 

jus a sua participação em nome dos sócios. 

 

  Por ser verdade, firmamos a mesma. 

 

 

_______________________________________ 
Nome da Empresa 

Nome do representante legal citado acima 
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

 
 

 


