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1. DESTAQUES 

Data: 15 a 22 de fevereiro 

Local: Dubai, Emirados Árabes Unidos e Riade, Arábia Saudita 

Cadeias produtivas prioritárias: mel e própolis; peixes e frutos do mar; cafés especiais 

e solúveis; lácteos; frutas (processadas, secas ou com maior valor agregado), flores e 

hortaliças.  

Atividades previstas: oficinas de capacitação, visitas técnicas a redes de varejo e 

potenciais parceiros, e participação na Feira Gulfood como visitante. 

2. OBJETIVO 

Apresentar as características e particularidades do mercado árabe ao participante em 

uma agenda de capacitação e visitas técnicas diversas, conferindo de perto hábitos de 

consumo, média de preços praticados, regulamentações, concorrência, entre outros 

aspectos.  

3. SOBRE A FEIRA GULFOOD 

Considerada uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, a Gulfood é 

realizada desde 1989 em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e concentra oportunidades de 

negócios para cadeias produtivas diversas dentro do complexo setorial de alimentos e 

bebidas. Em sua última edição (2018), a feira recebeu a visita de aproximadamente 100 

mil pessoas de 200 países e abrigou cerca de 5 mil expositores. Aos que buscam 

referências, contato com potenciais consumidores ou concorrentes não apenas do 

Oriente Médio, mas de regiões vizinhas, incluindo Norte da África e Sudeste Asiática, 

trata-se da melhor recomendação de evento para se visitar. 

Site oficial: https://www.gulfood.com/ 

4. PROGRAMAÇÃO 

A Missão Prospectiva ao Oriente Médio será realizada entre os dias 15 e 22 de fevereiro 

de 2019, conforme programação tentativa abaixo: 
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DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

15 de fevereiro 
(sábado) 

Ao longo de todo dia Chegada dos produtores em Dubai, Emirados Árabes Unidos 

16 de fevereiro 
(domingo) 

Ao longo de todo dia Participação na Feira Gulfood (Dubai World Trade Centre) 

17 de fevereiro 
(segunda-feira) 

Ao longo de todo dia Visitas técnicas em Dubai e reuniões de capacitação 

18 de fevereiro 
(terça-feira) 

Manhã Visitas técnicas em Dubai e reuniões de capacitação 

Tarde/Noite Viagem para Riade 

19 de fevereiro 
(quarta-feira) 

Ao longo de todo dia Visitas técnicas em Riade e reuniões de capacitação 

20 de fevereiro 
(quinta-feira) 

Ao longo de todo dia Visitas técnicas em Riade e reuniões de capacitação 

21 de fevereiro 
(sexta-feira) 

Manhã Visitas técnicas em Riade 

22 de fevereiro 
(sábado) 

Ao longo de todo dia Retorno ao Brasil 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

Todos os produtores que se inscreverem até o prazo determinado no convite desta 

Missão Prospectiva serão analisados e receberão uma pontuação de acordo com a 

metodologia estipulada pela Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), conforme 

os seguintes critérios de classificação: 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Oferta de produtos compatíveis com as cadeias 
priorizadas pela Missão Prospectiva 

Compatível: 1 

Não compatível: 0 

Já participou do Programa de Assistência Técnica e 
Gerencial* (ATEG) conduzido pelo SENAR 

Sim: 1 

Não: 0 

Realiza a contribuição sindical para o Sistema CNA? 
Sim: 1 

Não: 0 
 



                                                                       
*A Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) foi desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) com o objetivo de 
apoiar o produtor rural a implantar um modelo de operação e gestão de sua propriedade, englobando todos os processos da cadeia 
produtiva. Confira mais detalhes no site: https://www.cnabrasil.org.br/senar/atuacao/atg.  

 

 

A nota final de cada produtor inscrito será composta pelo somatório das notas atribuídas 

a cada um dos critérios mencionados acima.  

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios para desempate: (1º) será 

priorizado o produtor que apresentar a maior pontuação no critério “Oferta de produtos 

compatíveis com as cadeiras priorizadas pela Missão Prospectiva”; (2º) será priorizado 

o produtor que apresentar a maior pontuação no critério “Realiza a contribuição sindical 

para o Sistema CNA”; (3º) será priorizado o produtor que apresentar a maior pontuação 

no critério “Já participou do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) 

conduzido pelo SENAR”. 

Por fim, serão selecionados pela equipe técnica da CNA para participar da Missão 

Prospectiva aqueles produtores que obtiverem maior pontuação frente os demais 

atendendo ao número limite de vagas. Os produtores não selecionados ficarão em lista 

de espera e sua participação será condicionada a alguma desistência. 

Ainda, todos os produtores selecionados serão convocados formalmente pela CNA por 

meio do e-mail cadastrado durante a inscrição e terão um prazo determinado para 

confirmar seu interesse em participação da ação. 

6. TERMO DE ADESÃO 

O produtor selecionado e convocado pela CNA para a Missão Prospectiva ao Oriente 

Médio deverá preencher e assinar um Termo de Adesão contendo as condições gerais 

de participação na ação. Na sequência, deverá enviar a versão digitalizada do 

documento preenchido e assinado por e-mail para a equipe técnica da CNA responsável 

pela ação. 

7. RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE 

 Confirmação de participação ao ser convocado pela equipe técnica da CNA; 

 Contratação de pacote de viagem (passagem aérea e hospedagem) para 

participação na Missão Prospectiva; 

 Preenchimento de formulário de avaliação quando solicitado durante a Missão. 

https://www.cnabrasil.org.br/senar/atuacao/atg


                                                                       
8. RESPONSABILIDADES DOS ORGANIZADORES 

 Realização de oficina preparatória em data anterior a Missão Prospectiva; 

 Elaboração da agenda de visitas técnicas e reuniões; 

 Credenciais de acesso a Feira Gulfood 2020; 

 

 Transporte para os locais de visitação; 

 Intérpretes bilíngues (português e inglês) quando necessário. 

MAIS INFORMAÇÕES 

Equipe InterAgro 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 

interagro@cna.org.br 

+55 (61) 2109-1478 / 2109-4518 / 2109-4520 

 

mailto:interagro@cna.org.br

