
 

MISSÃO EMPRESARIAL ÍNDIA 2016 

Nova Déli (BRICS TRADE FAIR) e Bangalore 

INFORMAÇÕES GERAIS

 
1. PROGRAMAÇÃO, HOTÉIS E VOOS OFICIAIS 

 

DATA ATIVIDADE - ORGANIZADORES 
 

9 e 10 de outubro 
São Paulo 

Deslocamento de todos para Nova Delhi 
Agendas de reuniões com potenciais investidores indianos - Apex-Brasil e MRE 
 

11 de outubro 
Nova Delhi 

Reunião de Alinhamento sobre a programação - Apex-Brasil, MRE e CNI 
Seminário de Oportunidades de Mercado - Apex-Brasil, MRE e CNI 
Seminário Invest in Brasil - Apex-Brasil, MRE, CNI e parceiros indianos 

12 de outubro 
Nova Delhi 

Participação na Feira de Negócios dos Brics - Apex-Brasil e MRE 
Participação no Brics Lounge - Apex-Brasil e MRE 
Reunião no “Make in India” - CNI 

13 de outubro 
Nova Delhi 

Participação na Feira de Negócios dos Brics - Apex-Brasil e MRE 
Participação no Brics Lounge - Apex-Brasil e MRE 
Reunião e Coquetel na Embaixada do Brasil em Nova Delhi - Embaixada do Brasil e CNI 

14 de outubro 
Nova Delhi 

Participação na Feira de Negócios dos Brics - Apex-Brasil e MRE 
Participação no Brics Lounge - Apex-Brasil e MRE 
Reuniões de Grupos de Trabalho do Conselho Empresarial do BRICS - CNI 

15 de outubro Deslocamento para Bangalore 

16 de outubro 
Bangalore 

Visitas técnicas - Apex-Brasil, MRE e setor privado 

17 de outubro 
Bangalore 

Rodada de Negócios - Apex-Brasil e MRE  

18 de outubro Deslocamento para o Brasil 

 

OBS: Os temas abordados no seminário serão divulgados posteriormente. 

 

2. HOTÉIS E VOOS OFICIAIS 
 

Após confirmação dos participantes, a Apex-Brasil indicará aos participantes da 
delegação os hotéis e voos oficiais da Missão, cabendo às empresas participantes todas as 
tratativas necessárias para efetuar as reservar. Ainda, esclarecemos que só será fornecido 
transporte terrestre àqueles participantes que estiverem nos hotéis e voos oficiais indicados 
por esta Agência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. VISTOS 

 

É obrigatória a apresentação de visto para brasileiros entrarem na Índia. Para tal, indica-

se a emissão do visto de negócios, uma vez que a categoria turística não permite que se assine 

qualquer carta de intenção ou contrato no país.  

A fim de facilitar o processo de solicitação do documento, a Apex-Brasil se dispõe a fazer 

uma carta informando que sua empresa irá participar da Missão Empresarial à Índia. Para tanto, 

é preciso que nos informem os seguintes dados: 

 

Nome completo: 

Número do passaporte: 

Validade do passaporte: 

 

                Para mais informações, seguem os contatos da Embaixada de Brasília: 

 

Embaixada da Índia 

Endereço: SES 805, lote 24, Asa Sul, CEP 70452-901, Brasília-DF 

Telefone: +55 (61) 3248-4006 

E-mail: reception@indianembassy.org.br  

Site: www.indianembassy.org.br 

 

Ainda, é preciso estar vacinado contra febre amarela e o comprovante pode ser solicitado na 

entrada ao país. O documento a ser apresentado é o cartão internacional de vacinas, disponível 

pela Anvisa. 

 

4. RESPONSABILIDADE EMPRESA PARTICIPANTE 

 

 Realizar a inscrição; 

 Assinar o Formulário de Adesão; 

 Fornecimento de informações para catálogo e logo para identificação; 

 Logística completa para envio de amostras; 

 Despesas com passagens, hospedagem, alimentação, visto, despesas com eventual envio 
de amostra e o pagamento de taxas/impostos são de responsabilidade do participante. 

 Ações pré-evento: sensibilização de compradores, junto à plataforma de negócios 
da feira; 

 Zelar pela boa apresentação de sua estação de trabalho durante a Rodada de 
Negócios, responsabilizando-se por eventuais danos causados ao local, às estruturas 
ou a quaisquer instalações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indianembassy.org.br/


 

 

 Participar das reuniões previamente agendadas e ajustadas na Rodadas de Negócios 
entre os empresários brasileiros e os compradores locais; 

 Não se ausentar de sua estação de trabalho sem aviso prévio à coordenação das 
Rodadas de Negócios; 

 Permanecer em sua estação de trabalho mesmo que não haja agendamento, uma 
vez que contatos espontâneos podem surgir; e 

 Preenchimento do formulário de avaliação quando solicitado durante o evento. O 
não preenchimento do formulário poderá inviabilizar futuras participações em ações 
com apoio da Apex-Brasil. 
 

ATENÇÃO: a ausência do participante nos dias da realização da Missão impossibilitará sua 
participação em futuros eventos apoiados pela Apex-Brasil. 

 

5. RESPONSABILIDADE DA APEX-BRASIL 

 

Será responsabilidade da Apex-Brasil o investimento em recursos para a criação de 
infraestrutura adequada para participação das empresas brasileiras selecionadas, incluindo:  

 

 Pesquisas para identificação e seleção de potenciais compradores;  

 Ambiente para realização de negócios;  

 Organização de seminários; e 

 Campanha de comunicação. 

 

A Apex-Brasil não se responsabiliza por eventuais extravios, desaparecimentos, furtos, 
roubos ou danos, de qualquer espécie e causa, ocasionados aos produtos e/ou a terceiros, 
nem por eventuais impedimentos impostos pelas autoridades locais e pelo teor e/ou pelo 
retorno do material publicitário da empresa ao final do evento. Os eventuais custos advindos 
dessas situações deverão ser arcados única e exclusivamente pelo participante por sua conta 
e risco. 

 

6. CRITÉROS DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS 

 

Todas as empresas que preencherem a inscrição até o prazo estipulado (29/jul/2016) para 
participarem da Missão Índia 2016 estarão sujeitos ao processo de seleção da Apex-Brasil. Em 
razão do limite de empresas que podem participar do processo seletivo, serão estabelecidos os 
seguintes critérios de preferência:   

 

 Nível de maturidade exportadora; 

 Oferta aderente aos setores prioritários identificados na ação; 

 

 

 

 

 



 

 

 Catálogo e website em inglês ou outros idiomas; 

 Confirmação da existência de demanda local pelo matchmaking local da missão. 
 

As empresas que forem APROVADAS serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil. Na 
oportunidade, serão solicitadas informações adicionais acerca do perfil da empresa.  

 

Mais informações: 
Apex-Brasil – Relacionamento com Clientes 

61-3426-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br  

mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br

