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MISSÃO EMPRESARIAL COLÔMBIA E PERU 

13 A 17 DE JUNHO DE 2016 

 

A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – Investe São Paulo 
promoverá a missão comercial à Colômbia e Peru, de 13 a 17 de junho de 2016, no âmbito do 
projeto SP EXPORT, parceria da Investe São Paulo com a Apex-Brasil.  
 
INFORMAÇÕES DETALHADAS: 
 
1) Locais: Bogotá – Colômbia e Lima – Peru 
2) Público-alvo: empresas e indústrias de pequeno e médio porte, e startups  
3) Objetivos/agenda:  

 Promover a exportação de produtos/serviços paulistas à Colômbia e Peru  
 Facilitar o intercâmbio de novas tecnologias;  
 Conhecer e prospectar in loco tendências de mercado e preferências dos consumidores;  
 Avaliar concorrência e produtos inseridos nos mercados colombiano e peruano; 
 Promover networking. 

4) Benefícios para empresas participantes: 
 Identificação de potenciais contatos de negócios nos países a serem visitados 
 Rodadas de negócios com potenciais importadores  
 Visitas técnicas ao mercado colombiano e peruano 
 Deslocamentos para as visitas  

5) Critérios para confirmação de inscrição: 
 Identificação de perspectivas de agendamentos de negócios 
 Catálogo de produtos/serviços e website em espanhol 

6) Responsabilidades das empresas participantes: 
 Entrega do termo de adesão ao projeto SP Export;  
 Inscrição e, mediante confirmação de participação, comprometer-se a participar de toda a 

agenda no país de interesse, aplicando-se multa de R$3.500,00 caso não compareça em 
parte ou toda a agenda; 

 Fornecimento de informações sobre a empresa, produtos e serviços para uso nos catálogos 
e comunicações eletrônicas relativas ao evento; 

 Organização e pagamento dos custos relativos ao envio de amostras; 
 Organização e pagamento dos custos da viagem (passagem, hospedagem, transporte, 

alimentação, outras despesas) para seus representantes; 
 Preenchimento e entrega do formulário de avaliação. 

7) Investimento do empresário: 
 Passagem aérea São Paulo-Bogotá / Bogotá-Lima / Lima-São Paulo – US$600,00 (cotação 

realizada em 11/03/2016) 
 Pacote terrestre (hospedagem, transporte, alimentação, seguro viagem) – US$2.000,00 

(cotação realizada em 11/03/2016) 
 Total: US$2.600,00 

* Não haverá organização de grupo de viagem, portanto os empresários serão responsáveis por 
todos os itens descritos no tópico 7. 
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8) Inscrição: para participar, as empresas deverão se inscrever por meio do link abaixo até o dia 
14/04/2016 e aguardar a confirmação de sua inscrição, que será enviada por e-mail pela Investe 
São Paulo, até o dia 18/04/2016. 
9) Evento preparatório: no dia 05/05/2016 a Investe São Paulo organizará um evento 
preparatório no qual haverá palestras informativas sobre o mercado sul-americano, além dos 
detalhes gerais de organização do evento. Todas as empresas interessadas em participar serão 
bem-vindas, independentemente de estarem confirmadas ou inscritas para a missão. 
 
 Informações adicionais poderão ser obtidas com Natália (natalia.muto@investesp.org.br / tel.: 11 
3100-0309) ou Silvana (silvana.gomes@investesp.org.br / tel.: 11 3100-0354). 
 
Não perca esta oportunidade! Faça sua inscrição. 
 
 
 
 
 
 
Caso não consiga acessar o link, faça seu cadastro pelo seguinte endereço http://goo.gl/forms/coqxRF3D0U 
 

INSCRIÇÃO 
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