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O aquecimento econômico vivenciado pelo Brasil até o 

ano de 2012, contrastando com a crise econômica que 

assolou alguns países da Europa, assim como a decisão 

da realização da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos 

Olímpicos em 2016 abriram os olhos do Mundo para as 

oportunidades aqui presentes. 

É fato que essa mudança no cenário econômico trouxe 

ao Brasil grande número de eventos internacionais entre 

2014 e 2020.

Do ponto de vista do Turismo, os eventos respondem 

por ocupação em período de baixa temporada, 

envolvem uma grande cadeia de fornecedores, cerca de 

50 a cada evento, geram ocupação na rede hoteleira, 

em restaurantes, bares, supermercados, farmácias e 

atrativos turísticos. Geram empregos, renda, divisas 

e conhecimento. E ao gerar conhecimento gera 

discernimento e discernimento muda a forma de vida.

Os eventos também são plataformas propícias para o 

estabelecimento de novas relações profissionais e trocas 

de experiências. Os resultados gerados por um evento 

bem realizado refletem nas imagens de promotores, 

patrocinadores, expositores, palestrantes e participantes 

e por consequência também propulsionam o destino.

Os elevados custos da rede hoteleira e dos espaços 

de eventos nas capitais brasileiras, provocados 

principalmente pela alta ocupação verificada até anos 

anteriores fortaleceram o surgimento de novas opções 

de destinos para a realização dos eventos. 

No Brasil, cerca de 80% das empresas organizadoras 

de eventos são de micro e pequeno porte, contam com 

menos que 10 funcionários. Costumam ainda ser familiares. 

O fortalecimento das empresas de eventos alavanca 

economicamente o destino, gerando impostos, emprego, 

maior e melhor distribuição de renda. Para isso, o mercado 

deve estar mais unido e com visão e ações convergentes, 

assim todos podem ganhar e mais. 

MENSAGEM DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA

Eventos Brasil - 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos
7 e 8 de dezembro de 2014 - São Paulo - SP2



Diante de tantas mudanças, cabe agora às empresas de eventos 

inovarem, acreditando que eventos têm que ser diferentes a cada edição 

e precisam ser segmentados para cada público de interesse, além de 

deixarem legados à sociedade. Ao fazerem isso, cumprem um dos tripés 

da Sustentabilidade que é a responsabilidade social.

As empresas de eventos estão prontas para respaldar e colaborar com o 

crescimento e desenvolvimento do Brasil. Nossa qualidade é reconhecida 

internacionalmente. Respondemos hoje por 3,1% do PIB (Produto Interno 

Bruto) e movimentamos mais que R$ 50 bilhões / ano segundo dados 

publicados no 1º Barômetro da Indústria de Eventos divulgado pela Expo 

Editora.

A ABEOC Brasil promove o EVENTOS BRASIL 2014 – 26º Congresso 

Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos com o objetivo de 

fomentar a geração de negócios e motivar a profissionalização do setor 

através da qualificação, dois pilares da Associação Brasileira de Empresas 

de Eventos. Será um evento inovador, envolvente e intrigante. Afinal este 

é o evento de quem faz eventos.

Programe-se para participar e ser protagonista 
de um evento diferente. 

EVENTOS BRASIL

INOVADOR

ENVOLVENTE

INTRIGANTE

PROVOCADOR

RESPONSáVEL

EvEnto
de quem
faz

o 

EvEntos
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DATA E LOCAL

O EVENTOS BRASIL 2014 será realizado nos dias 

07 e 08 de dezembro de 2014 nas dependências 

do Centro de Convenções Rebouças, situado na 

Av. Rebouças, 600, na cidade de São Paulo – SP.

O CCR está localizado próximo a região da 

Avenida Paulista, que é considerada por muitos 

a mais charmosa da cidade por contar com 

excelentes opções de hotéis, bares, restaurantes, 

museus, teatros, salas de cinemas, shopping e 

outros atrativos que tornam São Paulo uma 

cidade única.

Será nossa a satisfação de vos apresentar novos 

sabores desta cidade incrível que é considerada 

a capital dos eventos e econômica do Brasil. 

SuRPREENDA-SE, 
SEjA BEM-VINDO A SÃO PAuLO! 

SOBRE A ABEOC BRASIL
 ■ Fundada em 1977

 ■ Cerca de 500 empresas associadas

 ■ Sede em Florianópolis, conta com 12 estaduais 

o que lhe dá representatividade nacional 

 ■ Altamente dinâmica, tem entre seus principais 

projetos atuais o Programa de Qualidade 

desenvolvido em parceria com o SEBRAE 

presente em 12 estados

 ■ 240 empresas participantes do Programa 

de Qualidade, das quais 122 em processo de 

auditoria pela ABNT para avaliação em busca 

do Selo de Qualidade ABEOC Brasil. 

 ■ Acordo de cooperação com as principais 

entidades nacionais e internacionais do setor

 ■ Fundadora e integrante do ForEventos – 

Fórum do Setor de Eventos, cujas entidades 

membros reúnem 4000 empresas e geram 5.1 

milhões de empregos diretos e indiretos
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PÚBLICo-ALvo
Você trabalha ou planeja trabalhar com eventos? 
Este é o seu evento. Venha!

 ■ Associações de classe

 ■ Conventions Bureau

 ■ Destinos (Países, estados e cidades)

 ■ Entidades promotoras

 ■ Espaços 

 ■ Fornecedores de produtos

 ■ Meios de hospedagens

 ■ Organizadores

 ■ Órgãos de Governo (nas 3 esferas)

 ■ Prestadores de serviços

 ■ Profissionais de eventos

 ■ Universidades e instituições de ensino (professores e estudantes)

EVENTOS 
BRASIL

500 pessoas

VISITANTES  
dA ExpOSIçãO

1000 pessoas

ATIVIdAdES 
pARALELAS

200 pessoas

sHoW CAsE
Contaremos com os melhores produtos e serviços disponíveis no mercado 

nacional e internacional durante a realização do EVENTOS BRASIL 2014.

EstImAtIvA dE PÚBLICo



Apresentação de Trabalhos Técnicos
Prazo para envio dos trabalhos: 21/09/2014
Ao recebermos e publicarmos trabalhos técnicos e científicos 

de universidades, centros de pesquisa e empresas do setor de 

eventos entregaremos a maior e mais recente compilação do 

conhecimento técnico, científico e profissional do setor. 

Os trabalhos enviados passarão por análise da Comissão 

Técnica do evento e se aprovados serão publicados nos anais 

do Eventos Brasil 2014.

Concurso de Fotografia
Disponível a partir de 19/08/2014

Prazo para envio das fotos: 31/10/2014

As fotografias trazem recordações de momentos felizes ou não, 

mas que com certeza nos marcaram. Promoveremos o Concurso 

de Fotografias para conhecer esses momentos marcantes dos 

atores do setor de eventos.

Fórum dos jovens Empresários
A ABEOC BRASIL aposta no jovem, no novo, entende que 

para esse mercado continuar promissor precisa formar e 

consolidar uma nova geração de empresários que buscarão 

sempre atuar em conjunto. Essa geração terá entre seus 

principais objetivos atrair mais mão de obra capacitada, 

pois os desafios em eventos só aumentam. O critério para 

participação no Fórum é que seja empresário do setor de 

eventos com no máximo 40 anos de idade. Para participar, 

escreva para contato@eventosbrasil.org.br

Homenagem aos Ex-Presidentes nacionais
da ABEOC Brasil 

Reconhecer aqueles que tanto se empenharam e dedicaram 

seu tempo na formação e no fortalecimento da Associação -  

que em 2014 completou 37 anos - será um momento vibrante,

emocionante e de engrandecimento interno.

Rodada de Negócios – Parceria com o SEBRAE
A ABEOC BRASIL promoverá atividades de networking durante 

o EVENTOS BRASIL 2014. Estão programadas reuniões e 

momentos específicos para a concretização de negócios, visando 

unir e estreitar os laços entre clientes e fornecedores através de 

rodadas de negócios que faremos em parceria com o SEBRAE.

Entrega do Selo de Qualidade ABEOC Brasil 
Presente em 12 estados brasileiros, o Programa de Qualidade 

ABEOC Brasil em parceria com o SEBRAE é considerado 

um divisor de águas do mercado de eventos. Até o final de 

2014 teremos mais de 100 empresas auditadas de forma 

independentes pela ABNT. As que comprovarem excelência 

na gestão e qualidade nos serviços serão certificadas, um 

reconhecimento e um diferencial a ser apresentado ao mercado 

que motivará a profissionalização de toda a cadeia produtiva 

do setor de eventos. 

Apresentação do Dimensionamento 
do Setor de Eventos 
Outro resultado do Convênio da ABEOC com o SEBRAE é a 

apresentação do resultado das pesquisas com as empresas 

visando trazer o novo dimensionamento do mercado de eventos.

AtIvIdAdEs 

PROGRAMADAS

Eventos Brasil - 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos
7 e 8 de dezembro de 2014 - São Paulo - SP6



Posse da Nova Diretoria da Nacional e Estaduais da ABEOC
Em 2015 uma nova Diretoria Nacional e de suas 12 estaduais começa a 

construir uma nova página no setor de eventos do Brasil. A posse simbólica 

das novas diretorias será realizada durante o Eventos Brasil 2014.

Exposição de livros do setor de eventos, 
com a presença de autores
Todos os autores de livros já publicados sobre eventos serão convidados 

para deixarem exemplares expostos, para venda e para uma tarde especial 

de autógrafos coletiva. Para expor o seu livro, por favor envie título, autor, 

editora e breve apresentação da obra para  contato@eventosbrasil.org.br

Interações com setores interessados
Diversas serão as palestras promovidas gratuitamente para diferentes 

públicos interessados no setor de eventos, dentre eles destacamos, clientes 

de empresas organizadoras, imprensa, autoridades públicas, professores e 

estudantes universitários.

Redação da Carta de São Paulo 
(recomendações do evento)
As apresentações e discussões do Eventos Brasil serão compiladas e 

utilizadas na elaboração da Carta de São Paulo, documento que apresenta 

as recomendações da ABEOC BRASIL e parceiros para o desenvolvimento 

do futuro dos mercado de eventos no Brasil e no Mundo.

Reunião de diversas entidades e do ForEventos
Diversas são as entidades que se reunirão durante o Eventos Brasil e Expo 

Eventos Brasil 2014 para deliberações de Diretoria, junto de seus associados 

ou abertos para todo mercado. Entidades internacionais serão convidadas 

a se tornarem parte desta página da história do setor de eventos.
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CHAmAdA dE  
tRAbAlhOS
Entendendo a importância do conhecimento (tanto o já existente quanto o que vem sendo 

produzido) para este novo momento do setor de eventos, a ABEOC BRASIL convida 

todos os interessados para que apresentem seus trabalhos técnico-científicos e cases  

no EVENTOS BRASIL 2014.

As apresentações dos trabalhos técnico-científicos serão feitas de forma Oral e também 

em Painel, mas não o Painel como é convencional nos eventos e sim apresentando as 

tecnologias já existentes  

no Brasil e no Mundo.

Os trabalhos deverão ser submetidos através do site oficial do evento: 
www.eventosbrasil.org.br
Neste site também estão disponíveis as normas para a elaboração e modelo de trabalho já editorado.

tEmA CEntrAL
O EVENtO DOS EVENtOS
TemáriO:

 ■ Cadeia produtiva – promotores x organizadores x 

fornecedores x governo

 ■ Captação de eventos

 ■ Captação de recursos

 ■ Cerimonial

 ■ Certificação

 ■ Comunicação

 ■ Estratégia

 ■ Eventos como indutores do Turismo

 ■ Experiências e cases

 ■ Finanças

 ■ Inovação

 ■ Legados para cidades, estados e países

 ■ Mão de obra

 ■ Mercado

 ■ Operacionalização

 ■ Políticas públicas

 ■ Resultados: Mensuração e estratégias para maximizar

 ■ Segurança

 ■ Sustentabilidade

 ■ Tecnologia

 ■ Tendências

prazo para 
envio de 
trabalho 

estendido até 

12 de outubro
de 2014
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COTAS DE PATROCÍNIO

As cotas de patrocínio foram desenhadas 

tanto para as grandes quanto para as 

pequenas empresas e instituições. Com 

valores variando entre R$ 80 mil e R$ 

4.900, além de outras quatro opções de 

valores intermediários e contrapartidas 

progressivas quanto maior o investimento, 

as cotas de patrocínio do Eventos Brasil 

proporcionarão toda visibilidade que 

um grande evento dá às empresas 

investidoras. 

As contrapartidas incluem desde salas 

a disposição para acomodar evento 

ou reunião do patrocinador, exibição 

de vídeos na abertura e nos intervalos, 

estandes na Expo Eventos Brasil, logo 

no material promocional, na sinalização, 

inscrições (1 a cada R$ 4 mil ofertado). 

Algumas cotas de patrocínio incluem 

inscrições gratuitas aos jovens autores, o 

que demonstra a responsabilidade social 

do patrocinador. Esses jovens autores 

contemplados receberão crachá com tarja 

JOVEM TALENTO e com o logotipo da 

empresa patrocinadora.

É a aposta da ABEOC BRASIL nos jovens 

e no desenvolvimento sustentável de 

nosso País.

COTAS DE PRODuTOS E 
SERVIÇOS

São vários os produtos e serviços que 

podem ser patrocinados pelas instituições 

interessadas, tanto por meio de recursos 

para que a ABEOC BRASIL faça a 

contratação quanto pela oferta direta dos 

produtos e serviços.

ESTANDES NA EXPOSIÇÃO
Estandes com metragem padrão de 6 

metros quadrados estão disponíveis na 

Exposição Técnica, que acontece junto 

com o Eventos Brasil 2014.

INOVAÇõES NAS COTAS
Entendendo que cada vez mais as 

empresas precisam comprovar ações 

sustentáveis em seus relatórios anuais, 

a ABEOC Brasil inova ao apresentar 

contrapartidas aos patrocinadores que 

primam por este objetivo.

Potenciais 
patrocinadores  
e expositores

 ■ Organizadores

 ■ Empresas do mercado 

corporativo

 ■ Espaços 

 ■ Destinos 

 ■ Meios de hospedagens

 ■ Prestadores de serviços

 ■ Órgãos de Governo

 ■ Associações de classe

Empresas já 
confirmadas

 ■ Casa Grande Hotel Guarujá

 ■ CNC - Confederação 

Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo

 ■ FBHA - Federação 

Brasileira de Hospedagem 

e Alimentação

 ■ Itarget

 ■ Iguassu Convention & 

Visitors Bureau

 ■ João Pessoa Convention & 

Vistors Bureau

 ■ Levitatur

 ■ Royal Palm Plaza

 ■ Santos e Região 

Convention & Visitors 

Bureau

CAPtAÇÃo
DE RECURSOS
OPOrtunidadEs dE ParticiPaçãO

São as três possibilidades de participação no Eventos Brasil e Expo Eventos Brasil 2014.
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As inscrições para o Eventos Brasil 2014 devem ser feitas via 

site www.eventosbrasil.org.br. Durante o processo da inscrição, 

encontrará a opção para emitir o seu boleto bancário que é a 

forma de pagamento aceita pelo evento.

disponibilizamos dois formatos de participação:

1) Presencial

2) remoto

Aos participantes que optarem pela opção remota, esclarecemos 

que o material será disponibilizado de forma eletrônica e o 

acesso é em tempo real, podendo inclusive enviar questões aos 

palestrantes que entrarão ao vivo no local do evento

NOViDADe: Criamos uma categoria de participação, que é a 

SUSTENTÁVEL, para aqueles que consideram dispensável o 

recebimento de material impresso, pois podem acessar todo 

conteúdo do evento utilizando o aplicativo para tablets e 

smartphones que serão disponibilizados pelos promotores. 

Aqueles que desejam apenas visitar a Exposição Paralela podem 

fazer seu cadastro gratuito no site do evento.

tiPO dE 
adEsãO

catEgOria até 20/10 dE 21/10 a 01/12 nO LOcaL

Presencial

Sócios 
(Profissionais de empresas associadas ABEOC 

BARSIL e ForEventos)
R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

Não Sócios R$ 850,00 R$ 950,00 R$ 1.050,00

Professores R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

3ª Idade R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

Estudantes R$ 425,00 R$ 525,00 R$ 625,00

Presencial 
Sustentável

Todas as categorias R$ 425,00 R$ 525,00 R$ 625,00

Remota

Sócios 
(Profissionais de empresas associadas ABEOC 

BARSIL e ForEventos)
R$ 250,00 R$ 300,00

Não Sócios
Professores

3ª Idade 
Estudantes

R$ 350,00 R$ 400,00

(*) Participantes na categoria Sustentável não recebem pasta e nenhum material impresso. Programação do evento pode 
ser consultada através de aplicativo disponível para tablets e smartphones. 
Estudantes deverão comprovar essa condição enviando o comprovante para a Secretaria Executiva.

InsCrIÇÕEs

Eventos Brasil - 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos
7 e 8 de dezembro de 2014 - São Paulo - SP10



tiPO dE 
adEsãO

catEgOria até 20/10 dE 21/10 a 01/12 nO LOcaL

Presencial

Sócios 
(Profissionais de empresas associadas ABEOC 

BARSIL e ForEventos)
R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

Não Sócios R$ 850,00 R$ 950,00 R$ 1.050,00

Professores R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

3ª Idade R$ 475,00 R$ 575,00 R$ 675,00

Estudantes R$ 425,00 R$ 525,00 R$ 625,00

Presencial 
Sustentável

Todas as categorias R$ 425,00 R$ 525,00 R$ 625,00

Remota

Sócios 
(Profissionais de empresas associadas ABEOC 

BARSIL e ForEventos)
R$ 250,00 R$ 300,00

Não Sócios
Professores

3ª Idade 
Estudantes

R$ 350,00 R$ 400,00

ComIssÃo
ORGANIZADORA
Presidente: 
Anita Pires

Coordenador Geral:
Osvaldo Barbosa de Oliveira

Coordenadores: 

Secretaria e finanças: 
Regina Carvalho
Sonia Winter

Conteúdo e Programação: 
Rodrigo Cordeiro
Roosevelt Hamam

Logística: 
Abraham Gurvitch
Terlange Souza
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www.eventosbrasil.org.br

/congressoeventosbrasil

copatrocínioPatrocínio diamante

realização Organização Parceiros

Agradeço ao universo pela oportunidade de 
nos apresentar ao mercado profissional e 
sermos reconhecidos pelos nossos trabalhos 
onde a sinceridade e harmonia nos leva ao 
sucesso. Mais uma vez, obrigado.K D

COMUNICAÇÃO & PROMOÇÃO DIGITAL 
K RON E D E S I G N

Patrocínio institucionalPatrocínio Bronze

apoio

B R A S I L

Media Partners



Programação - 07/12/2014 - Domingo 

08h00 Abertura da Secretaria

08h30 Abertura do Evento

09h00
Palestra: A economia Brasileira e o setor de Eventos 
Gesner de Oliveira - Economista Sócio da GO Associados

09h40
Palestra: O futuro dos eventos 
Gonzalo Costanzo - International Association Of Professional Congress Organisers - IAPCO

10h30 Intervalo

11h00
Um Empresário de Sucesso
Convidado: Guilherme Paulus – CVC Turismo

11h40
Impacto social, econômico e cultural dos grandes eventos
Maurício Tavares - Diretor da Rede Globo

13h00 Intervalo para Almoço

14h00

Grande 

Auditório
Sala SEBRAE
Capacitação e Cases

Sala 

Vermelha

Sala ABEVT – Academia Brasileira de Eventos e Turismo
14h00 – 15h00 – Apresentação dos melhores trabalhos 

15h00 – 16h00 – Debate Com as Universidades: Promovendo maior interação  

Universidade - Empresas

Sala 

Amarela
Sala Ministério do Turismo
Como preparar o destino para realizar e receber eventos?

Sala 

Verde

Reuniões setoriais
14h00 – 15h00 – Imprensa

15h00 – 16h00 – Fórum dos Jovens Empresários

16h00 Intervalo

16h30

19h30

Salão 

Nobre
Rodada de Negócios 
Coordenação: SEBRAE

7 e 8 / dezembro / 2014 
Centro de Convenções Rebouças

São Paulo - SP



Programação - 08/12/2014 - Segunda-feira 

08h00 Abertura da Secretaria

08h30

Eventos Fora de Série
Mediação: ABEOC Brasil
Cases:

 ■ TEDx - Márcia Golfieri - organizadora do TEDx Liberdade
 ■ Jornada Mundial da Juventude e Recepção do Papa no Brasil - Gustavo Ribeiro
 ■ Festival Mundial da Paz - Dulce Magalhães

10h00 Intervalo

10h30
Palestra: A estratégia competitiva de Londres: do Mega evento à liderança em eventos
Sandra Bawe, London & Partners

11h30

Painel: A importância da cooperação na cadeia produtiva para a captação e organização dos eventos 
Mediação: ABEOC Brasil  |   Debatedores: 

 ■ Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA - Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação
 ■ Sérgio Medina Pasqualin, Presidente da ABEVT - Academia Brasileira de Eventos e Turismo
 ■ Enrico Fermi Torquato Fontes, Presidente da ABIH Nacional -  Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis
 ■ Margareth Pizzato, Presidente da ABRACCEF - Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras
 ■ Eduardo Sanovicz, Presidente da ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas

12h30 Intervalo para Almoço

13h30

Painel: Fontes de informação para fortalecer o seu negócio
Mediação: Luiz Carlos Barbosa  |   Debatedores: 

 ■ Pesquisas Setoriais - Armando Arruda Pereira de Campos Mello, Presidente Executivo da UBRAFE
 ■ Uniformização de Conceitos e Tabela Referencial de Valores - Ana Cláudia Bittencourt, Presidente ABEOC Brasil 2015-2017
 ■ Normas Técnicas - Eugenio Guilherme Tolstoy De Simone, Diretor Técnico da ABNT 

14h30

Painel: II Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil
Mediação: ABEOC Brasil  |   Debatedores:

 ■ Elza Tsumori, Coordenadora do ForEventos
 ■ Prof. Osiris Marques, Universidade Federal Fluminense - Coordenador do Observatório do Turismo
 ■ Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, Sebrae Nacional - Diretor Presidente
 ■ Ministro Vinícius Nobre Lages, Ministro do Turismo

15h30

Painel internacional: Cooperação Internacional: negócios e competitividade
Mediação: Jeanine Pires  |   Painelistas:

 ■ Luísa Ahrens Teixeira, Presidente da Seção de Congressos e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de 
Congressos, Animação Turística e Eventos – APECATE

 ■ Anita Pires, Presidente ABEOC Brasil
 ■ Alisson Batres, Presidente da Cocal - Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e Afins da América Latina

16h30 Intervalo

17h20
Sessão de Encerramento 
Leitura da Carta de São Paulo | Entrega dos Certificados do Programa de Qualidade

18h20 
20h30

Coquetel com a solenidade de Posse da ABEOC Brasil e Estaduais
Homenagem aos Amigos da ABEOC Brasil

DATAS IMPORTANTES
20 de outubro:

Prazo para inscrições com desconto

31 de outubro:
Concurso de fotos.  

Prêmio: 1 tablet por categoria

Inscreva-se já! 
Descontos para grupos!

www.eventosbrasil.org.br


