
                                                                                 
 

 

 

InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade 

Fone: (11) 3100-0300      e-mail: missaochina2019@investsp.org.br    www.investe.sp.gov.br 

REGULAMENTO MISSÃO EMPRESARIAL CHINA 

03 A 10 DE AGOSTO DE 2019 
 

Informações gerais sobre a Missão empresarial à China 2019 
 

A Missão Empresarial China 2019, composta por representantes de empresas instaladas e/ou 

com representação comercial no Estado de São Paulo, acontecerá entre os dias 3 e 10 de agosto 

de 2019.  A InvestSP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, é a 

responsável pela organização da ação, com o objetivo de atrair investimentos e promover a 

geração de negócios entre o Estado de São Paulo e o mercado chinês.  

 

A agenda da Missão China contará com quatro rodada de negócios multisetoriais para estreitar 

a relação comercial entre empresas dos dois países, aproximando compradores e vendedores 

no mesmo ambiente, além de oferecer atividades de networking entre os participantes e as 

empresas chinesas. Também serão realizados seminários com conteúdo especializado e 

metodologias específicas para comercialização com o mercado chinês afim de facilitar a entrada 

de produtos paulistas no país asiático. 

 

Os participantes terão atividades com os parceiros da organização e com a comitiva do Governo 

do Estado de São Paulo, incluindo ações exclusivas com o Governador João Dória.  

 

• DATA: 03 a 10 de agosto de 2019 

• LOCAL: Pequim e Xangai 
 

Complexo setorial 
 

A missão será multisetorial, mas serão priorizadas as empresas dos setores definidos abaixo: 

 

• Agronegócios 

• Alimentos e Bebidas 

• Inovação e Tecnologia 

• Saúde e Farmacêutico 

• Infraestrutura 
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Calendário 
 

 

 

*o calendário está sujeito a alteração sem prévio aviso às empresas. 

 

Prazos 
Os prazos de cada uma das etapas estão descritos abaixo: 

 

Quadro resumo dos prazos 

Inscrição 14/06/2019 

Aprovação  18/06/2019 

Recebimento de documentação 28/06/2019 

Pagamento 03/07/2019 

 

2.1 Inscrição. 
A inscrição das empresas para a Missão empresarial a China deverá ser feita até o dia 14 

de junho de 2019. 

 

2.2 Aprovação e envio de documentação para a empresa. 
A aprovação das empresas será realizada até o dia 18 de junho de 2019. Nesta etapa, será 

encaminhada à empresa selecionada a documentação necessária à viagem, que precisará 

ser integralmente preenchida. A relação de documentos está listada no item 5 deste 

regulamento.  

 

03/08/2019  

04/08/2019

05/08/2019 

(segunda-feira)

06/08/2019

 (terça - feira)

07/08/2019

 (quarta-feira)

08/08/2019

 (quinta-feira)

09/08/2019 

(sexta-feira)

10/08/2019 

 (Sábado)

BEIJING BEIJING SHANGHAI SHANGHAI SHANGHAI SHANGHAI

Networking in Shanghai

Encontro de negócios com 

executivos chineses

SÃ
O

 P
A

U
LO

 - 
P

EQ
U

IM

Rodada de Negócios Beijing

Rodada de Negócios 

multisetorial com empresas 

de Beijing 

Deslocamento 

TREM -BALA

Beijing - Shanghai

Encontro de boas vindas 

com Governador João Dória 

e Comitiva do Estado de São 

Paulo

Rodada de Negócios Beijing 

Rodada de Negócios 

multisetorial com empresas 

de Beijing 

Visita Técnica em Shanghai

Agenda livre

Rodada de Negócios Shanghai 

Rodada de Negócios 

multisetorial com empresas 

de Shanghai
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         Missão Empresarial China

Doing Business: 

São Paulo - China

 

Networking in Beijing

Seminário e encontro de 

negócios com executivos 

chineses

Brazilian Day  

Oportunidades de 

Investimento no

 Estado de São Paulo

Rodada de Negócios 

Shanghai 

Rodada de Negócios 

multisetorial com empresas 

de Shanghai

Inauguração do Escritório 

do Governo do Estado 

em Shanghai

Visita Técnica em 

Shanghai

W
ar

m
-u

p

Visita Técnica em 

Shanghai

Encontro de 

encerramento com 

Governador João Dória e 

Comitiva do Estado de 

São Paulo



                                                                                 
 

 

 

 

2.3 Recebimento de documentação. 
A documentação deverá ser enviada à InvestSP até a data limite de 28 de junho de 2019, 

contendo as informações e assinaturas necessárias. O não recebimento dos documentos 

implicará na desaprovação da empresa e seu representante e reabertura da vaga para 

outros interessados.   

 

2.4 Pagamento: 
O pagamento do boleto/depósito em conta bancária deverá ser efetivado até o dia 03 de 

julho de 2019. 

 

Valores e ações  
 

Os valores de participação para as empresas interessadas na ação contemplam as passagens 

de ida e volta, hospedagem, alimentação, deslocamentos internos, encontros de networking, 

rodadas de negócio e visitas técnicas. 

 

Os serviços não poderão ser contratados de maneira individual e não será autorizada a 

entrada de pessoas que não façam parte da missão em nenhum dos eventos e ações 

organizadas pela InvestSP. 

 

Os itens inclusos no pacote seguem descritos abaixo: 

 

• Passagens aéreas de ida e volta em classe executiva 

o As companhias aéreas parceiras da missão serão: Emirates e American Airlines. 

 

American Airlines 

Data Saída Chegada 

03 de Agosto               Guarulhos (20h50) Dallas FortWorth (05h10*) 

04 de Agosto                 Dallas FortWorth (11h00) Pequim (14h10*) 

10 de Agosto                  Xangai Pudong (17h00) Dallas FortWorth (17h55) 

10 – 11 de Agosto           Dallas FortWorth (19h15) Guarulhos (07h35*) 

 

Emirates 

Data Saída Chegada 

03 de Agosto                 Guarulhos (01h25) Dubai (22h55) 

04 de Agosto              Dubai (03h55) Pequim (15h25) 

11 de Agosto Xangai Pudong (00h05) Dubai (04h55) 

11 de Agosto              Dubai (09h05) Guarulhos (17h00) 

 

 



                                                                                 
 

 

 

 

• Hospedagem em Pequim e Xangai 

o Acomodação em hotéis de nível executivo internacional com café da manhã incluso. 

 

 

• Alimentação 

o Almoço e Jantar – exceto para o dia de jantar livre. 

 

• Deslocamento 

o Deslocamento interno em ônibus ou van executivos do hotel para os locais das 

reuniões ou encontros e retorno ao hotel nas duas cidades: Pequim e Xangai. 

o Trem-Bala na viagem Pequim a Xangai 

 

• Encontros de networking com empresas chinesas 

 

• Rodadas de Negócios com agendas individuais entre as empresas participantes e 

potenciais clientes / investidores chineses. 

 

• Visitas Técnicas em locais de interesse aos negócios internacionais. 

 

Valor por empresa (considerando um único participante, em classe executiva)  

 

Emirates American Airlines 

 

USD 18.725,21 
 

 
USD 17.135,37 

 
 

A escolha pelas empresas aéreas dependerá da disponibilidade de assentos oferecidos pelas 

mesmas, sendo que serão consideradas as opções por ordem de escolha/inscrição feita pela 

empresa. 

 

Da inscrição 
 

As empresas devem preencher a manifestação de interesse até o prazo estipulado no item 2.1. 

Será aceito apenas 1 participante por empresa. 

 

As inscrições realizadas após o prazo determinado não serão consideradas. 

 

O representante da empresa deverá possuir passaporte brasileiro válido. Lembramos que para 

muitos é exigido que o documento tenha um prazo de validade superior a 6 meses no momento 

da entrada. A InvestSP recomenda que essa margem de segurança seja mantida, a fim de evitar 

problemas na imigração. A InvestSP não se responsabilizará caso sejam apresentados 

documentos fora dos padrões exigidos pelo país. 

  



                                                                                 
 

 

 

 

Da aprovação 
 

Com o intuito de facilitar a compreensão dos interessados neste processo de seleção e 

aprovação, diferencia-se, a seguir, o conceito de empresas “CLASSIFICADAS” e empresas 

“SELECIONADAS”.  

 

CLASSIFICADAS – Consideramos aquelas empresas que atendam integralmente aos critérios 

determinados como “classificatórios”, apresentados no item 6 deste Regulamento de 

Participação. 

 

SELECIONADAS – Serão enquadradas nesta categoria as empresas “CLASSIFICADAS” que 

obtiverem maior pontuação entre os critérios “classificatórios”.  

 

Empresas CLASSIFICADAS, porém, NÃO SELECIONADAS, ficarão em LISTA DE ESPERA, tendo sua 

convocação condicionada a alguma desistência. 

 

Todas as empresas SELECIONADAS serão comunicadas formalmente pela InvestSP através do 

e-mail cadastrado na ficha de inscrição.  

 

Somente após a convocação de todas as empresas consideradas CLASSIFICADAS, serão 

ranqueadas as empresas inscritas fora do prazo de inscrição, caso exista. Ao termo do processo 

de classificação, a InvestSP comunicará formalmente a aprovação, inserção em lista de espera 

ou reprovação de cada empresa pelo e-mail cadastrado na manifestação de interesse 

(formulário online disponibilizado no convite da ação). 

 

Após a comunicação oficial será solicitado assinatura e aceite dos seguintes documentos: 

 

• Formulário de Adesão 

• Termos e Condições da Participação 

• Instruções de Pagamento  

• Cópia do Passaporte do representante 

• Formulário Informações para Comunicação 

 

Cada empresa SELECIONADA deverá encaminhar ao endereço eletrônico: 

missaochina2019@investsp.org.br uma cópia digitalizada dos documentos acima, assinado 

pelo representante legal da empresa e por duas testemunhas dentro do prazo estipulado, os 

quais serão analisados pela InvestSP.  

 

Os originais deverão ser enviados à InvestSP por correio para a Avenida Escola Politécnica, 82, 

CEP 05350-000, São Paulo, São Paulo, aos cuidados de Laura Mesquita Barbosa.   

 

Caso os documentos solicitados não sejam enviados, devidamente assinados, com confirmação 

de recebimento, até o prazo estabelecido pela InvestSP, o entendimento desta Agência será de 

que a empresa não possui interesse em participar do projeto, portanto será considerada como 

desistente e passará a fazer parte da lista de espera em última colocação.  
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A InvestSP não se responsabiliza por problemas de conexão de internet, de servidor ou filtros 

anti-spam que impeçam o recebimento de e-mails, comunicados ou nossos respectivos 

retornos.  

 

Mediante a conformidade dos documentos encaminhados até o prazo solicitado, a empresa 

SELECIONADA estará oficialmente confirmada para participar da Missão Empresarial China 

2019, se comprometendo a arcar com o pagamento de boleto bancário referente às taxas para 

participação na Missão, respeitando a data de vencimento. 

 

 

Dos critérios de seleção 
 

As empresas serão selecionadas pela maior pontuação no atendimento aos critérios abaixo. 

 

• Oferta de produtos compatíveis a ação; (2 pontos) – Caso a empresa não tenha produto 

nos setores atendidos será desclassificada. 

• Produção ou escritório no território paulista. (2 pontos) 

• Capacidade de atendimento do mercado chinês. (2 pontos) 

• Website em outros idiomas; (1 ponto) 

• Representante da empresa com fluência em inglês. (1 ponto) 

• Lista de preços para o mercado alvo (FOB/CIF/CRF). (1 ponto) 

• Os produtos da empresa cumprem as exigências técnicas do mercado-alvo 

 (exemplos: certificados, licenças, habilitações, entre outros); (2 pontos) 

• Os produtos possuem diferencial inovador; (2 pontos) 

• Projetos para investimento e parceria com empresas chinesas (1 ponto) 

 

 

Critérios de desempate: 
 

1º - Será priorizada a empresa que apresentar maior pontuação na informação sobre – 

Capacidade de atendimento no mercado chinês.  

 

2º - Empresa com maior pontuação na informação – Capacidade de atendimento no mercado 

chinês. 

 

3º - Empresa com maior pontuação na informação – Ordem na inscrição para a missão. 

  



                                                                                 
 

 

 

 

Do pagamento 
 

O pagamento deverá ser realizado no prazo estabelecido no item 2.4 (03 de julho de 2019).  

 

Será por meio de boleto/depósito do valor integral da Missão Empresarial China. 

 

O prazo do pagamento não poderá ser superior ao já estabelecido devido as necessidades dos 

fornecedores contratados para a ação. 

 

Do Cancelamento 
 

A empresa poderá cancelar a sua inscrição na missão até a data de 17 de junho de 2019. 

Após esta data, se APROVADA, a empresa poderá cancelar sua participação no prazo de 1 

semana após recebimento do e-mail de comunicação. 

 

Após este prazo ela poderá cancelar sua participação de acordo com as instruções do 

documento de “Instruções de Pagamento”. 
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