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Uniformização	  de	  Conceitos	  	  



Uniformização	  de	  conceitos	  e	  as	  relações	  
de	  mercado:	  	  

	  
ü  Empresa	  organizadora	  de	  eventos	  	  

ü  Cliente	  	  
	  
ü  Prestadores	  de	  serviços	  



“A	  UNIFORMIZAÇÃO	  É	  
BEM	  IMPORTANTE	  EM	  
FUNÇÃO	  DE	  O	  BRASIL	  

SER	  MUITO	  
REGIONALIZADO.	  A	  

ABEOC	  ENTENDE	  QUE	  
ELA	  SE	  TORNARÁ	  UMA	  
REFERÊNCIA	  PARA	  O	  
SEGMENTO	  NO	  PAÍS”	  



Padrões	  para	  o	  mercado,	  aTngindo	  também	  as	  
contratações	  públicas.	  Não	  há	  um	  consenso	  de	  
conceitos	  e	  classificações	  no	  setor	  de	  eventos,	  não	  
existe	  uma	  tabela	  de	  orientação	  com	  as	  dimensões	  do	  
que	  é	  um	  evento	  pequeno,	  médio,	  grande	  ou	  mega,	  
ou	  conceitos	  para	  promotora,	  organizadora,	  
realizadora	  ou	  apoiadora	  são	  entendidos	  da	  mesma	  
forma	  em	  todo	  o	  Brasil.	  



Autorregulamentação	  do	  setor,	  que	  é	  
dividida	  em	  três	  partes:	  	  

	  
ü  Conceitual	  

ü  	  Relações	  de	  mercado	  

ü  Jurídica.	  	  



Tabela	  Referencial	  de	  Valores	  	  



Definição	  das	  formas	  de	  remuneração	  da	  
organizadora	  de	  eventos,	  bem	  como	  a	  abertura	  
de	  um	  processo	  para	  a	  criação	  de	  tabelas	  de	  
referência	  de	  valores	  para	  o	  setor,	  que	  ainda	  
sofre	  com	  a	  informalidade	  e	  com	  aqueles	  que	  

marginalizam	  seus	  preços	  e	  enfraquecem	  todo	  o	  
setor.	  	  



ABEOC	  Brasil	  recebe	  sinal	  posiTvo	  do	  MTur	  para	  
alterações	  na	  Lei	  Geral	  do	  Turismo	  



A	  ABEOC	  Brasil	  solicitou	  as	  seguintes	  
alterações	  na	  Lei	  11.771/2008:	  

Inserção	  da	  palavra	  “eventos”	  no	  arTgo	  
segundo	  da	  Lei	  Geral	  do	  Turismo,	  buscando	  
reafirmar	  a	  importância	  e	  alicerçar	  ações	  

afirmaTvas	  para	  o	  
segmento	  de	  eventos	  de	  turismo	  de	  negócios	  e	  

eventos.	  



Onde	  a	  Lei	  trata	  do	  Cadastro	  dos	  
prestadores	  de	  serviços	  turísTcos,	  ficou	  definido	  

que	  a	  proposta	  de	  alteração	  da	  lei	  reTra	  a	  
possibilidade	  do	  cadastramento	  das	  empresas	  

com	  a	  uTlização	  do	  
Código	  de	  ATvidade	  Econômica	  –	  CNAE	  
secundário,	  a	  inscrição	  no	  Cadastur	  ficará	  
vinculada	  ao	  CNAE	  principal	  da	  empresa.	  



Solicitou-‐se	  também	  a	  inclusão	  da	  expressão	  
“custos	  internos”	  no	  trecho	  em	  que	  trata	  das	  

formas	  de	  remuneração	  da	  
organizadora	  de	  eventos,	  ficando	  o	  texto	  
proposto	  da	  seguinte	  forma:	  “o	  preço	  do	  

Serviço	  das	  empresas	  organizadoras	  de	  eventos	  
é	  o	  valor	  cobrado	  pelos	  

serviços	  de	  organização,	  a	  ktulo	  de	  custos	  
internos”.	  



Esta	  nova	  redação	  terá	  reflexos	  no	  trabalho	  
da	  enTdade	  e	  do	  trade,	  para	  a	  alteração	  da	  

forma	  de	  tributação	  das	  empresas	  
organizadoras,	  que	  hoje	  chegam	  a	  ser	  

tributada	  três	  vezes	  e,	  ainda,	  não	  podem	  
emiTr	  nota	  fatura	  sobre	  os	  

serviços	  de	  agenciamento	  realizados.	  



Com	  essas	  proposições,	  a	  ABEOC	  Brasil	  
procura	  dar	  mais	  um	  passo	  na	  

profissionalização	  do	  
setor	  de	  turismo	  de	  negócios	  e	  

eventos	  


