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Informações Gerais sobre a Missão 

 
A “Missão Empresarial Expo2020 – São Paulo Expo Week 2021”, será integrada por 
representantes de empresas instaladas e/ou com representação comercial no Estado de São 
Paulo e acontecerá entre os dias 22 a 29 de outubro. A InvestSP, Agência Paulista de Promoção 
de Investimentos e Competitividade será a responsável pela organização da ação que tem o 
objetivo a participação no maior evento do mundo a Expo2020 e a atração de investimentos, 
promoção da imagem do Estado de São Paulo a geração de negócios internacionais. 

A agenda da Missão Empresarial será composta de eventos estratégicos para networking 
empresarial, promoção de imagem do Estado de São Paulo e das empresas paulistas, visitas 
técnicas selecionadas e imersão na Expo2020 com atenção especial ao Pavilhão Brasileiro e 
na semana de São Paulo que acontecerá de 24 a 31 de outubro.  

Os programação contará com atividades envolvendo os parceiros e a comitiva do Governo do 
Estado de São Paulo, incluindo algumas ações exclusivas com o Governador João Doria e os 
Secretários de Estado que acompanham a missão. 

Informações Gerais 
 

• DATA: 22 a 29 de outubro de 2021 

• LOCAL: Dubai  

 
 

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 e Transportes 

• Bancos e Investidores 

• Cosméticos  

• Moda 

• Serviços 
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1. Agenda  
A Agenda da Missão Empresarial para a Expo2020 seguirá o seguinte cronograma.  O material de apoio será entregue as empresas participantes 
antes da viagem. 
 

 22/10/2021 
Sexta-Feira 

23/10/2021 
Sábado 

24/10/2021 
Domingo 

25/10/2021 
Segunda-Feira 

26/10/2021 
Terça-Feira 

27/10/2021 
Quarta-Feira 

28/10/2021 
Quinta-Feira 

29/10/2021 
Sexta - Feira 

 
 
Manhã 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslocamento 
SP – Dubai 

 
 

 
Evento de WarmUp 

com parceiros 
estratégicos, delegação 

empresarial de São 
Paulo 

 
 

 
 

Visita técnica  
 Zona Franca do 

Aeroporto de Dubai  
 Commerce City  

 
 

2º Doing Business 

Dubai – São Paulo  

 
 
 
 

Visita setorial na 
Expo-2020 

  
 
 

Ação de Networking 
no Pavilhão da 

Expo2020 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Deslocamento 
Dubai - SP 

 
 
Tarde 

 
 
 
 
 
 

 
Visita Guiada no 

Pavilhão do Brasil – São 
Paulo Expo Week 2021 

 
Visita setorial na Expo-

2020 

 
Visita Técnica: 

Sharjah Technology 
Park 

 
Visita setorial na 

Expo-2020 

 
Ações no Pavilhão 
da DPWorld – São 

Paulo day 
 

 
 
Noite 

Deslocamento 
SP – Dubai 

 

 

 
Visita a Pavilhões 
selecionados na 

Expo2020 
 

 
Ação com parceiro: São 

Paulo going global 

 
Deslocamento 
Sharjah - Dubai 

Jantar de celebração 
da São Paulo Expo 

Week 2021 – 
Network com 

parceiros estratégicos  

Coquetel com no 
Pavilhão do Brasil – 

Celebração São 
Paulo Expo Week 

2021 
 

 
o Agenda sujeita a alteração
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2. Prazos  
Os prazos de cada uma das etapas estão descritos abaixo: 

Inscrição:  

• As inscrições para a missão serão realizadas até 10/09/2021 

• A prorrogação da data de inscrição será possível apenas se houver vagas disponíveis e 
mediante a correção de valores. 

Aprovação e envio de documentação para a empresa:  

 

• 14 de setembro de 2021  

• Após aprovação da inscrição da empresa será enviada a lista de documentos, 
informações e imagens necessárias para elaboração de material de comunicação. 

Recebimento de documentação: 

 

• Até 20 de setembro de 2021 

• Todas as informações deverão ser enviadas até a data estabelecida para a equipe da 
InvestSP. O não envio no prazo determinado implicará na elaboração do material apenas 
com as informações e imagens disponíveis enviadas digitalmente. 
 

 

3. Pagamento: 
 

Os pagamentos deverão ser realizados de acordo com o calendário e valores de cada fase. 
 

• Pagamento em 1 parcela:  
o 100% do valor até 30/09/2021 

 

• Pagamento em 2 parcelas:  
o 50% até 30/09/2021 e 50% até 10/10/2021 

 

• O cancelamento da participação por parte da empresa, após o prazo de 30/09/2021, 
acarretará cobrança de taxa de cancelamento em 10% do valor total da ação. 
 

• O cancelamento da participação por parte da empresa, após o prazo de 10/10/2021, 
acarretará cobrança de taxa de cancelamento em 50% do valor total da ação. 
 

Valores e ações  
Os valores de participação para as empresas interessadas contemplam os custos logísticos dos 
seguintes itens: 

• Passagens aéreas em classe executiva (ida e volta São Paulo – Dubai via Emirates) 

• Hospedagem em Dubai 

• Alimentação (almoço e jantar – exceto para os dias de jantares livres) 

• Deslocamento interno  

• Encontros de networking 
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• Ingressos para a Expo2020 e visitas técnicas 

• Visitas Técnicas 

• Jantares exclusivos  

Valor por empresa (considerando um único participante)  

• USD 20.000 (vinte mil dólares) 

Serviços adicionais: intérpretes poderão ser contratados pela empresa mediante a consulta e 
pagamento a operadora logística da missão. 

Da inscrição 
As empresas deverão preencher a manifestação de interesse em participar na missão até o prazo 
estipulado no convite. Após a resposta ao formulário no seguinte link: 
https://bit.ly/MissaoExpoDubai (uma pontuação será gerada de acordo com a metodologia para 
“Critérios para a classificação de empresas” conforme descrito no item 5. 

A InvestSP reserva-se do direito de cancelar a ação, em caráter extraordinário, durante a fase de 
arregimentação de empresas e com antecedência de, no mínimo, 15 dias para sua realização. As 
empresas que tiveram manifestado interesse serão formalmente comunicadas por e-mail com 
as devidas justificativas para o cancelamento da ação. 

Da inscrição de empresas que são membro dos Escritórios Internacionais (Xangai, 

Dubai, Munique) 
 
As empresas que têm parceria firmada com a InvestSP, por meio de Contrato de Patrocínio em 
algum dos escritórios internacionais, poderão receber condições especiais de participação, uma 
vez que alguns dos serviços ofertados na missão já foram contratados em acordos prévios. Os 
casos serão avaliados individualmente, já que é necessário considerar cada pacote de 
contrapartidas.  
 
Após o envio da inscrição, os gestores dos escritórios internacionais irão avaliar as possibilidades 
de aplicações de condições especiais, caso a caso, que serão comunicadas às respectivas 
empresas, que também estão sujeitas aos prazos, procedimentos e critérios para aprovação de 
sua participação na Missão Empresarial para a Expo2020 – São Paulo ExpoWeek 2021. 

 

Da aprovação 
Com o intuito de facilitar a compreensão do leitor no processo de aprovação de empresas, 
diferencia-se, a seguir, o conceito de empresas “CLASSIFICADAS” e empresas “SELECIONADAS”.  

CLASSIFICADAS – Consideramos aquelas empresas que atendem aos critérios estabelecidos como 
“classificatórios” entre os fatores apresentados no item 5 deste Regulamento de Participação. 

SELECIONADAS – Serão enquadradas somente aquelas empresas que obtiverem maior 
pontuação, considerando a infraestrutura disponível para a realização das atividades.  

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.  

https://bit.ly/MissaoExpoDubai
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Somente após a convocação de todas as empresas consideradas CLASSIFICADAS, serão 
ranqueadas empresas inscritas após o prazo de inscrição, caso existam. Ao final 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 necessário aceitar e assinar os seguintes documentos: 

• Formulário de Adesão; 

• Contrato de adesão; 

• Instruções de Pagamento. 

Cada empresa aprovada deverá encaminhar por meio de um e-mail corporativo uma cópia 
digitalizada deste Formulário de Adesão, assinado pelo representante legal das empresas. 

Caso não tenhamos recebido o documento solicitado assinado 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.  

Os documentos originais deverão ser entregues a equipe da InvestSP no evento de Kick-Off a ser 
realizado no Palácio dos Bandeirantes. 

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 Expo2020 – 
São Paulo Expo Week 2021”,, comprometem-se a realizar o depósito bancário referente às taxas 
para participação na Missão respeitando a data de vencimento. 

Dos critérios de seleção 
 

Critério Tipo de Critério Pontuação considerada 

Produção ou escritório de 
representação em território 
paulista. 

Classificatório 30 

Porte da empresa (classificada 
por faturamento no ano base 
2018). 

Desejado 20 

Oferta de produtos 
compatíveis com a ação. 

Classificatório 15 

Capacidade de atendimento ao 
mercado. 

Desejado 10 

Certificações e cumprimento 
de exigências técnicas do 
mercado. 

Desejado 10 

Fluência do representante em 
língua inglesa . 

Desejado 5 
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Inscrição antecipada no Save 
the Date. 

Desejado 5 

Website em outros idiomas. Desejado 5 

Total  100 

Critérios de desempate: 

1º - Será priorizada a empresa que apresentar maior pontuação na informação sobre – Porte da 
empresa - Faturamento em 2020. 

2º - Será priorizada a empresa com maior pontuação na informação – Capacidade de 
atendimento ao mercado; 

3º - Será priorizada a empresa com maior pontuação no critério - Certificações e cumprimento 
de exigências técnicas do mercado 

4º - Será priorizada a empresa com a maior pontuação no critério – Data de Inscrição 

Da participação 
 
A empresa SELECIONADA poderá participar de todas as atividades previstas no cronograma do 
item 1 construído para esta missão. Caso a empresa não deseje participar de alguma atividade 
do calendário, deverá comunicar a equipe organizadora, antecipadamente, para eventuais 
ajustes das necessidades de logística e infraestrutura do grupo, devendo estar ciente de que sua 
programação particular e individual não está contemplada no pacote da missão, ficando sob sua 
inteira responsabilidade e risco. 

A participação da empresa estará garantida apenas após o pagamento de 100% do valor da 
missão, em conformidade com o cronograma do item 3.  

Do pagamento 
O pagamento deverá ser realizado no prazo estabelecido no item 3 para cada uma das fases, 
diretamente na conta corrente da empresa contratada para a realização da operação logística da 
missão, cujos dados serão informados oportunamente pela InvestSP.  

 
 
 



 

 
 

INVESTSP -Equipe escritórios Internacionais no Brasil 

 

• Laura Barbosa – Coordenadora Escritórios Internacionais 

o laura.barbosa@investsp.org.br 

o +55 11 – 99880-0909 
 
 
 

• Taiame Souza – Analista dos Escritórios Internacionais 

o taiame.souza@investsp.org.br 

o +55 12 – 98159-5103 
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