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• Presidente da 
ABRH Brasil exalta 
a excelência dos 
eventos nacionais

• Novas bases de 
negociação na 
43ª ABAV Expo

• Presidente da 
ABEAR ressalta 
a importância 
de parcerias 

Com exclusividade, o presidente da Embratur, 
Vinícius Lummertz, aborda as ações previstas 
para o setor de eventos e como a ABEOC Brasil 
pode apoiar o instituto a fomentar ainda mais o 
turismo de negócios e eventos no país
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A ABEOC Brasil trabalha para o fortalecimento do setor de eventos. 
Hoje, o país passa por um período delicado na economia. Para supe-
rá-lo, aconselho as empresas a serem criativas, investirem em eventos 
próprios e na qualificação de seus profissionais.

No âmbito da associação, nós atuamos intensamente para que sigamos 
crescendo e se solidificando. Apoiamos a criação de normas técnicas do 
setor, em uma iniciativa da ABNT e do Sebrae Nacional, participando de 
reuniões e convidando as associadas para os encontros que ocorrerão 
neste ano no Rio de Janeiro (6 de outubro), em Gramado, na Serra Gaúcha 
(4 de novembro), e em São Paulo (1º de dezembro). 

A ABEOC Brasil também quer ter cada vez mais representatividade. 
Para isso, vice-presidentes e eu levamos nos últimos meses reivindi-
cações do setor a autoridades regionais e nacionais, como o ministro 
do Turismo, Henrique Alves. Estive presente em eventos internacio-
nais, com destaque para a ExpoEventos 2015, em Buenos Aires, e o 
IBTM México, na Cidade do México. 

Recentemente, a associação firmou uma parceria com o escritório Vile-
la, Silva Gomes e Miranda Advogados, para oferecer assessoria jurídica a 
suas associadas, que podem tirar dúvidas, de forma gratuita, em relação a 
contratos, licitações, legislação trabalhista, direitos autorais, entre outros 
temas. Além disso, o escritório dará subsídios técnicos e jurídicos para uma 
melhor atuação da ABEOC nacional perante a sociedade. 

Nós mostramos mais detalhes sobre esse assunto e a minha gestão nas 
seções Em Pauta e Em Destaque da Revista Brasil Eventos, que mudou o 
nome em função de estratégia de mercado. Nosso conteúdo está cada vez 
mais robusto. Nesta edição, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, 
estampa a capa da publicação. Ele destaca ações previstas para o setor de 
eventos no novo plano de governo e como a ABEOC Brasil pode apoiar o 
crescimento do país no mercado estrangeiro.

Nossa equipe de reportagem também entrevistou, com exclusividade, o 
presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz, abordando o segmento de even-
tos e oportunidades de parcerias. Nas próximas páginas, veja ainda uma 
matéria especial sobre a Escola de Eventos ABEOC Brasil, que começará 
a operar em breve. De forma itinerante, esse projeto inovador levará mais 
conhecimento para as nossas associadas, contribuindo para a qualificação 
profissional, que é uma das bandeiras da associação.

Desejo uma ótima leitura,

Ana Cláudia Bitencourt
Presidente da ABEOC Brasil 
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O Hotel Parque das Fontes tem 463 quartos e 

abriga 17 salões, o maior deles com capacidade 

para 1.500 pessoas, ideais para convenções de 

empresas, feiras, workshops, confraternizações 

e acontecimentos sociais.

Recepções, restaurantes, para serviço buffet e a 

la carte, com vista para o mar e imponentes falé-

sias, também fazem parte do conjunto de instala-

ções do hotel.

Reservas (0xx) 85 3327.3400

Para negócios

Capacidade para 1.500 pessoas

Capacidade para 1.000 pessoas

Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!Um hotel completo pra você!

e para LAzER

para sua diversão e comodidade o Hotel dispõe de: Parque Aquático aberto aos sábados e domingos, Kids Club, Piscina com Toboágua, 

Pracinha, Salão de Jogos , Quadra de Tênis, Pista de Cooper,Lago para Pescaria, Ampla estrutura com Restaurante, Snack Bar e Lobby 

Bar, Estacionamento privativo, gratuito e sem manobrista, Internet Wi-fi gratuita (Disponível próximo a recepção e Snack Bar do setor 

Atlantis). O Hotel Parque das Fontes é o melhor passatempo da sua família na maior estrutura de eventos do Ceará.

parquedasfontes.com.br

/hotelparquedasfontes @hotelparquedasfontes
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Planejamento é a chave para 
parcerias entre organizadoras e 

companhias aéreas

Novo patamar de turismo de
negócios e eventos no Brasil
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Resorts IBEROSTAR: trabalho e lazer em 
um só lugar.

O complexo hoteleiro IBEROSTAR Praia do Forte coloca à sua disposição 
espaços multifuncionais privativos com instalações de alta categoria, perfeitos 
para realizar qualquer tipo de evento empresarial com muito conforto. O 
Centro de Convenções Castro Alves possui 15 salas, incluindo o salão Garcia 
D’Ávila com 1.500m² e o Espaço Cabrália, com 600m² e capacidade para 630 
pessoas em auditório. Não perca tempo e agende seu evento!

BRASIL ˙ BULGÁRIA ˙ CABO VERDE ˙ CUBA ˙ ESPANHA ˙ GRÉCIA ˙ HUNGRIA ˙ JAMAICA 
M A R R O C O S  ˙  M É X I C O  ˙  M O N T E N E G R O  ˙  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A  ˙  T U N Í S I A 

eventos.bahia@iberostar.com.br - 71 3676 4300 - iberostar.com



43ª ABAV ExPO  
DATA: 24 A 26 DE SETEMBRO
LOCAL: ANHEMBI, EM SãO PAULO 

IMEx AMERICA 
DATA: 13 A 15 DE OUTUBRO
LOCAL: SANDS ExPO, LAS VEGAS 

54ª ICCA CONGRESS 
DATA: 1 A 4 DE NOVEMBRO
LOCAL:  CENTRO DE CONVENçõES LA RURAL, EM BUENOS AIRES

27º FESTuRIS 
DATA: 5 A 8 DE NOVEMBRO
LOCAL:  CENTRO DE FEIRAS E EVENTOS 

SERRA PARK, EM GRAMADO

CONPEHT 
DATA: 11 A 16 DE OUTUBRO
LOCAL:  UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL, CIDADE DO MéxICONacioNais

iNterNacioNais

PerguntePara
aPresidente#

Cara Presidente Ana Cláudia Bitencourt,
Parabenizo pelo belo empenho que está tendo pelo turismo 
nacional. Quero por meio deste solicitar que interceda pelos 
bacharéis de turismo do Brasil. Sou formada em turismo há 11 
anos, tenho nove anos de experiência em eventos e fico muito 
triste ao ver milhões de pessoas se dedicando e investindo no 
setor e não tendo oportunidade de emprego e renda. Muitos 
profissionais bons, desistindo da profissão por falta de opor-
tunidade. Qual é o órgão que representa os profissionais de 
eventos e turismo?  A ABEOC tem uma linha para dar suporte 
aos profissionais do setor?

Fabíola, obrigada pela pergunta. A ABEOC Brasil vem se posi-
cionando, ao longo dos seus quase 40 anos, como representan-
te do segmento. Nos nossos meios de comunicação, geramos 
conteúdo técnico e informativo para auxiliar os empresários 
na tomada de decisões. Realizamos eventos para discutir as 
conquistas e os desafios do segmento, como o 26º Congres-
so Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos (2014) e o 
Congresso da Federação de Entidades Organizadoras de Con-
gressos e Afins da América Latina – Cocal 2015. A ABEOC Bra-
sil trabalha constantemente na aproximação do setor com o 
poder público, atualmente estamos empenhados em alterar o 
tipo de licitação de eventos para técnica e preço.

Eventos é um dos setores que mais cresce no Brasil e o 
profissional desta área merece ser valorizado, por isso es-
tamos lançando a Escola de Eventos ABEOC Brasil que, além 
de capacitar estudantes, dará oportunidades para os bons 
profissionais lecionarem. 

A exemplo do que ocorre em outros países da América La-
tina, gostaria de saber se a Associação Brasileira de Em-
presas de Eventos possui ou estuda algum tipo de certifi-
cação internacional para as empresas associadas?

Kelly, sabemos que a falta da certificação limita o crescimento 
das empresas e do próprio mercado de eventos. Países da América 
Latina já oferecem a certificação internacional às empresas e pro-
fissionais da cadeia produtiva de eventos. E é essa qualificação que 
a ABEOC Brasil está trazendo para os seus associados. A certificação 
será desenvolvida junto a Federação de Entidades Organizadoras de 
Congressos e Afins da América Latina (Cocal), que possui um traba-
lho em parceria com a Professional Convention Management Asso-
ciation (PCMA). Através de cursos de gestão queremos proporcionar 
aos participantes excelência em diferentes nichos do segmento de 
eventos, como reunião, convenção e exposição. 

Kelly Di Giorgio, 
turismóloga

Fabíola Bignetti, 
turismóloga

i n t e r a t i v i d a d e

a G e n d a
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ESTRUTURA DE EVENTOS

(21) 2789-8000 • (21) 2175-1000
4020-8005 • 0800 282 0868 
WWW.PORTOBELLORESORT.COM.BR 
RIO–SANTOS, KM 434 • MANGARATIBA 
A 100 KM DO RIO - ENTRE R IO E SÃO PAULO

/Portobelloresort /PortobelloRJ /Portobelloresort /Portobellorj

APROVEITE TODOS OS ESPAÇOS DO MAIOR RESORT DA COSTA VERDE PARA REALIZAR 

O SEU EVENTO. ALÉM DE SALAS DE CONVENÇÃO E APOIO TOTALMENTE EQUIPADAS,

O PORTOBELLO CONTA COM UMA BELÍSSIMA ÁREA EXTERNA, COM TENDA, PRAIA,

SAFÁRI, FAZENDA, PALMITAL, TRILHAS NA MATA E INÚMERAS ÁREAS VERDES

COM INFRAESTRUTURA PARA CRIAR OS AMBIENTES QUE VOCÊ  DESEJAR. 

TUDO ISSO, COM TODOS OS APARTAMENTOS DE FRENTE PARA O MAR.

#LUGAR DE SER FELIZ

O LUGAR IDEAL PARA 
EVENTOS DE QUALQUER 

NATUREZA.

############LLLLLLLLUUUUUUUGGGGGGGAAAAAAAARRRRRRRR DDDDDDDDEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEERRRRRRRRRRRR FFFFFFFFFEEEEEEEELLLLLLLLLIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZ########LLLLUUUUUGGGGGAAAAAARRRRR DDDDDDEEEEE SSSSSSSSSSEEEEEERRRRRRRRR FFFFFFFEEEEEEELLLLLIIIZZZZZZZZZZZ#LUGAR DE SER FELIZ

NO PORTOBELLO RESORT VOCÊ TEM O CENÁRIO 
IDEAL E A ESTRUTURA COMPLETA PARA TORNAR 

SEU EVENTO UM GRANDE SUCESSO.
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A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) é responsável 
pela promoção, marketing e apoio à comercialização dos 

destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado 
internacional. Por meio de workshops e rodadas de negócios 
em países estratégicos, a entidade trabalha para que o Brasil 
seja apresentado como sede potencial de eventos mundiais. 

O turismo de negócios e eventos é o segundo maior fator de 
atração de visitantes estrangeiros, correspondendo a 25,3% do 
volume de turistas internacionais que vêm ao país, conforme 

t u r i s m o  d e  n e g ó c i o s 
E  E v E n t o s  n o  B r a s i l

N O V O  PAtA M A R  d E 

Presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, fala sobre 
a preparação do Brasil como destino para eventos 
internacionais e como a ABEOC Brasil pode apoiar o 
crescimento do país no mercado estrangeiro

Natacha Portal

estudo divulgado pelo Ministério do Turismo. Esse tipo de visi-
tante gasta, em média, US$ 102,18 por dia no Brasil, valor 50% 
maior do que as despesas do turista de lazer. 

Entre 2003 e 2014, os congressos e convenções de negócios 
internacionais realizados no país registraram um aumento de 
369%. A intensa movimentação do segmento já garantiu a po-
sição do Brasil como líder em turismo na América Latina, além 
de figurar entre os 10 países que mais recebem eventos inter-
nacionais no mundo, de acordo com ranking divulgado pela 
Internacional Congress & Convention Association (ICCA). 

Frente à importante movimentação do segmento, a Brasil 
Eventos  entrevistou o presidente da Embratur, Vinícius Lum-
mertz, sobre as ações previstas para o setor de eventos e como 
a ABEOC Brasil pode apoiar o instituto a fomentar ainda mais o 
turismo de negócios e eventos no país. Leia a entrevista.

Estande da Embratur no ITB Berlim 2015

e m  a l t a
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Na nova fase do Programa de Investimento em 
Logística (PIL), anunciada pelo governo federal, a 
previsão de investimentos em privatização de ae-
roportos, rodovias, ferrovias e portos é de quase 
R$ 200 bilhões. Como essa aplicação contribui 
para promover o setor de eventos, e consequen-
temente o turismo, no país?

Esse investimento irá impactar positivamente to-
dos os segmentos do turismo brasileiro. Para ga-
rantir a vinda e a recepção adequada aos turistas 
estrangeiros, precisamos oferecer qualidade na 
infraestrutura nacional, compreendendo aqui aero-
portos, mobilidade urbana, segurança, telecomuni-
cações e, claro, o turismo. Políticas na área de ener-
gia, hotelaria, qualificação e promoção também 
devem ser potencializadas com essas privatizações, 
proporcionando benefícios ao setor como um todo. 
O turismo de negócios e eventos, por exemplo, é um 
mercado em crescimento, que vem se fortalecendo 
muito na última década e que precisa acompanhar 
a evolução global para manter a competitividade, 
inclusive com relação aos serviços prestados, que 
necessitam ser cada vez mais profissionais e se-
guindo os padrões internacionais de qualidade.

Ainda sobre a segunda etapa do PIL, está previsto 
investimento de R$ 8,5 bilhões só em aeroportos. 
Você considera que essa aplicação promoverá o in-
centivo das viagens nacionais, com reforço da ma-
lha aérea, favorecendo a realização de eventos e 
incentivando o turismo em outras regiões do país?

A infraestrutura aeroportuária e a diversidade de 
malha aérea são fundamentais para fomentar o tu-
rismo no país, especialmente por sua extensão con-
tinental. Os investimentos em infraestrutura tam-
bém reforçam o esforço da Embratur para aumentar 
a permanência do turista no país, oferecendo rotei-
ros integrados e apresentando a diversidade nacio-
nal, deixando-a mais acessível a todos os tipos de 
turistas. Cabe ressaltar também que a melhoria nos 
aeroportos permite mais conforto e acessibilidade e 
que por si só já se constituem em fatores positivos 
e de incentivo à atividade turística. Ademais, para 
realização de eventos, os aeroportos fazem parte de 
infraestrutura primordial, que revela de certa forma 
o que o turista poderá esperar de nossas cidades. 

Como a ABEOC Brasil também pode contribuir para a difusão 
do país como destino internacional? 

Somos um destino preparado para receber eventos internacio-
nais de diversos portes e perfis. A indústria de eventos vem se 
fortalecendo no Brasil como é possível identificar, inclusive, em 
estudos apresentados pela própria associação. Esse é um setor 
muito organizado, que conta com o envolvimento de milhões de 
pessoas e o suporte de entidades sérias e representativas, que es-
tão extremamente comprometidas com o desenvolvimento deste 
segmento no mercado nacional. Nesse cenário, a ABEOC poderia 
contribuir seja na divulgação propriamente dita ou na profissiona-
lização técnica dos agentes envolvidos. Ademais, a Embratur atua 
no suporte às cidades brasileiras durante a captação e promo-
ção de eventos internacionais. Quando da realização dos eventos 
apoiados no Brasil, a ABEOC poderia prestar consultoria às enti-
dades nacionais para a exitosa realização desses eventos no país.

Vinicius Lummertz assumiu a Presidência 
da Embratur em junho deste ano

"enxerGamos a aBeoc Brasil como 
uma rede com Grande caPilaridade 

que Possui Grande força de 
comercialização e Promoção do 

turismo de neGócios"

11B r a s i l  e v e n t o s
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O Brasil é líder em turismo na América Latina e figu-
ra entre os 10 países que mais recebem eventos in-
ternacionais no mundo, de acordo com a ICCA. Com a 
crescente visibilidade do país, como a ABEOC Brasil, 
em parceria com a Embratur, pode criar iniciativas 
para promover, ainda mais, o país como sede para 
eventos internacionais? 

A Embratur busca constantemente parcerias para po-
tencializar ações que já são feitas em todo o mundo. 
Enxergamos a ABEOC Brasil como uma rede com grande 
capilaridade que possui grande força de comercialização 
e promoção do turismo de negócios. Desse modo, a asso-
ciação poderia cooperar com esse segmento e incremen-
tar as ações e campanhas do instituto, além de sugerir 
novos projetos e iniciativas. Eu tenho repetido que o turis-
mo gera fluxo de pessoas, integração e movimenta a eco-
nomia, fatores que são excelentes para o país e precisam 
ser levados em consideração de uma vez por todas. Agora 
é o momento de decidir qual tipo de posicionamento te-
remos com relação ao setor daqui para frente. Queremos 
ver o turismo aqui com destaque para os eventos interna-
cionais, como eixo de renovação da economia. 

No ano da Copa do Mundo, o Brasil registrou a entrada de 
6,4 milhões de turistas estrangeiros. Com a proximidade 
dos Jogos Olímpicos, qual a estimativa de visitantes e 
movimentação financeira para o próximo ano no Brasil? 

Nosso grande desafio é repetir nas Olimpíadas o mes-
mo sucesso da Copa. A estimativa do Ministério do Tu-
rismo é que entre 300 a 500 mil visitantes do exterior 
passem pelo Brasil durante o evento. A Embratur estará 
engajada para que o Rio 2016 seja um importante ele-
mento de atração de um turismo forte e qualificado para 
o país. Desde agosto, por exemplo, em todas as feiras in-
ternacionais que o Instituto participar haverá divulgação 
da marca do Rio Olímpico. Faremos ações que vão irradiar 
em todo o Brasil, para que as pessoas conheçam o Rio de 
Janeiro e possam, a partir de lá, visitar outros destinos 
brasileiros igualmente importantes. O desafio é prolongar 
a permanência dos turistas no país após a programação 
dos Jogos. Após o Rio 2016, temos que aproveitar a gran-
de repercussão e o ganho de imagem com os megaeven-
tos internacionais para consolidar o Brasil como um dos 
maiores receptores de eventos do mundo.

Embratur divulga Marca Brasil na 21ª edição da 
MITT (Moscow International Exhibition), na Rússia

12 B r a s i l  e v e n t o s 
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O Brasil já entrou na lista dos 10 países que mais rea-
lizam congressos e reuniões internacionais. O que deve 
ser feito para que o país figure entre os cinco principais? 

A plena expansão do setor MICE no Brasil é resulta-
do de um trabalho feito em parceria entre o governo 
federal, os governos estaduais, as prefeituras e em-
presários. As ações do governo, juntamente à inicia-
tiva privada, colocaram o país em um novo patamar, 
especialmente com os eventos globais, como a Copa e 
os Jogos Olímpicos. Para garantir a continuidade dessa 
aceleração, vamos manter o compromisso de fomentar 
o turismo de negócios no território brasileiro, possibi-
litando maior número de eventos e permanência des-
ses turistas no país. Incentivamos a diversificação dos 
destinos que sediam eventos internacionais e organi-
zamos uma série de ações para promover o país como 
sede qualificada na realização de eventos. Dentre os 
quais, posso citar o Programa de Apoio à Captação e 
Promoção de Eventos Internacionais, em que fornece-
mos apoio aos projetos no exterior que buscam tornar 
o Brasil a sede de encontros que atraiam o turista de 
eventos internacionais e de competições esportivas. 
Cabe ressaltar que, em termos de competitividade, ou-
tro desafio é a área de rotação dos eventos. O Brasil 
tem a possibilidade de receber os eventos mundiais, 
os latino-americanos, os interamericanos e os ibero-a-

mericanos. Nos últimos cinco anos, observa-se que o 
número de eventos internacionais caiu 3%. Além disso, 
apesar de ter havido um aumento no número de even-
tos latino-americanos, os eventos com rotação somen-
te na Europa cresceram ainda mais nesse período. Esse 
quadro é devido à crise econômica na Europa, que tem 
levado à busca de viagens mais curtas e mais próximas, 
para reduzir os custos de realização dos eventos. 

Logo que foi nomeado presidente da Embratur, o se-
nhor palestrou para representantes do setor hotelei-
ro de Santa Catarina e afirmou que o segmento deve 
investir em infraestrutura e tecnologia para estar 
alinhado com a meta e padrão de excelência buscado 
pelo instituto. Como o governo tem auxiliado a expan-
são do setor hoteleiro? 

Por meio da Secretaria de Turismo, o governo de San-
ta Catarina tem buscado fomentar a rede hoteleira no 
Estado, que é o terceiro no ranking dos mais visitados 
do Brasil. Indiretamente o governo também sinaliza 
seu compromisso quando oferece capacitação de pro-
fissionais para o setor, já que nem todos os destinos 
têm a mesma oferta de qualificação, ainda que com 
amplo potencial turístico. Também percebo um mo-
vimento das cidades catarinenses na prospecção de 
congressos corporativos e competições esportivas. Em 
geral, esses eventos são de pequeno e médio portes 
e costumam atrair público com alto poder aquisitivo, 
beneficiando diversos prestadores de serviços, como 
hotelaria, táxis, bares e restaurantes.

Com a alta do dólar, os destinos nacionais ganham 
competitividade. O cenário também é favorável para 
o crescimento do turismo internacional, seja de negó-
cios ou lazer, no país?

A desvalorização do real em relação ao dólar estimula 
o turismo internacional no país, que fica mais acessível 
ao consumidor externo. Estamos fazendo uma ofensiva 
do trabalho de promoção internacional para o verão, 
principalmente na América do Sul. Analisamos como 
cada país se comporta de acordo com seu cenário eco-
nômico e temos focado nos países vizinhos, entre eles: 
Paraguai, Peru e Argentina. Vale lembrar que o novo pa-
tamar do câmbio brasileiro tende a ser benéfico para 
a indústria nacional por causa da competitividade dos 
produtos brasileiros para exportação.

"as ações do Governo, juntamente 
à iniciativa Privada, colocaram o País 
em um novo Patamar, esPecialmente 

com os eventos GloBais. Para 
Garantir a continuidade dessa 

aceleração, vamos manter o 
comPromisso de fomentar o 

turismo de neGócios no território 
Brasileiro, PossiBilitando maior 

número de eventos e Permanência 
desses turistas no País"
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Há 50 anos, a Associação Brasileira de Recursos Hu-
manos (ABRH Brasil) tem a missão de promover 

a área de recursos humanos como agente de transfor-
mação, contribuindo para a formação de organizações 
mais produtivas e conscientes do seu papel socioeco-
nômico no país. Com visibilidade global, a associação é 
referência na construção colaborativa de conhecimento 
e conteúdo na gestão de pessoas, buscando o desenvol-
vimento dos profissionais de RH por meio de encontros, 
pesquisas e troca de experiências. 

Em entrevista, a presidente da ABRH Brasil, Leyla Nascimento, afirmou que os eventos nacionais na área 
de gestão de pessoas “não devem nada” para congressos organizados fora do país

Natacha Portal

N ã O  d E V E M O s  n a Da

Neste ano, a ABRH realizou o 41º CONARH, o maior evento 
de gestão de pessoas da América Latina e o segundo maior do 
mundo. Mesmo em um período de instabilidade econômica, a 
ABRH mostrou que a credibilidade do CONARH independe das 
intempéries políticas do país, superando a marca de patroci-
nadores e promovendo a interação de mais de 28 mil pessoas 
durante os dias de congresso. A equipe da Revista Brasil Eventos 
conversou com a presidente da ABRH Brasil, Leyla Nascimento, 
sobre o setor de eventos e o potencial do país para a captação 
de congressos e seminários internacionais. Confira a entrevista. 

t e n d ê n c i a s
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Quantas organizações são ligadas a ABRH? 

A ABRH conta com 22 seccionais, incluindo o Distrito Federal. 

Com que frequência a ABRH realiza eventos?

Realizamos um congresso anual por estado, então são 21 
congressos. Apenas São Paulo não o realiza, porque tem o 
CONARH, que substitui o congresso local da ABRH/SP. O res-
tante das seccionais tem os congressos estaduais que, de-
pendendo do local, por exemplo, no Piauí, já chegou a reunir 
600 pessoas; no Rio de Janeiro em torno de 1.200; em Minas 
Gerais por volta de 600 pessoas. O público varia de acordo 
com a localidade. Fora isso, as seccionais também realizam 
um fórum anual de liderança, cursos de capacitação e fórum 
de coaching. Além disso, elas promovem o ABRH na Praça. 
São 13 cidades no Brasil que fazem o projeto social, dispo-
nibilizando todo o serviço de recursos humanos realizado 
numa empresa. Levamos currículos, orientamos nos proces-
sos seletivos, qualidade de vida, carreira e também oferece-
mos palestras. Nós temos uma agenda bem atribulada o ano 
inteiro. Fizemos um levantamento e contabilizamos que, por 
ano, atendemos em torno de 200 mil pessoas. 

A ABRH promove o CONARH ABRH, que conta com a parti-
cipação de cerca de 3 mil congressistas. Quais as maiores 
dificuldades enfrentadas para a organização desse evento?

A nossa maior dificuldade, sempre, é o que será feito no 
próximo ano. Nós da ABRH contamos com um grupo de di-
retores voluntários e com a ajuda de 30 executivos de em-
presas, também voluntários, para organizar a grade temática 
dos nossos eventos. O nosso maior desafio é superar o ano 
anterior. Em relação à estrutura física, nós também somos 
desafiados a cada ano de realização do CONARH. Em 2013, 
nós criamos um auditório em arena, no ano passado, vol-
tamos para o auditório normal com telão ao fundo, e, neste 
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ABRH realizou neste ano a 41ª edição do CONARH, maior evento de gestão 
de pessoas da América Latina e o segundo maior do mundo. O evento 
ocorreu no Transamérica Expo Center, em São Paulo

ano, nós criamos a facilidade de mesas para as pessoas 
acompanharem as palestras. Quando fizemos o auditório 
em formato de arena e com telão, a empresa que montou 
toda a estrutura nos informou que foi a primeira vez que 
um palco naquele formato e proporções foi montado no 
país. Então, isso é ponto para o Brasil, ponto para os nossos 
profissionais e para as nossas empresas.

 
Quais são os critérios para decidir o local e região para a 
realização do CONARH?

Realizamos o CONARH em São Paulo, pois é o local da 
sede da ABRH Brasil e é um Estado que canaliza todos os 
públicos para ele, com uma malha aérea boa para todo o 
país. Realizamos o evento no Transamérica Expo Center, 
porque é um lugar que nos atende com toda a destreza e 
qualidade que precisamos. O local já é um marco para o 
CONARH, nós gostamos de ser bem atendidos e é um pra-
zer estar num lugar onde temos um parceiro, que busca 
soluções junto conosco, não apenas um espaço locado. 

O que a ABRH considera como diferencial no seg-
mento de eventos?  

Eu penso que o diferencial é a qualidade do atendimen-
to dessa empresa, a inovação que a empresa traz para um 
evento e, principalmente, a qualificação do seu pessoal. Es-
tes são os três pontos primordiais para a ABRH. 

Como a ABRH analisa o comportamento da indústria pa-
trocinadora de eventos no Brasil? 

Nós não podemos reclamar, pois a ABRH vem se supe-
rando, a cada ano, com relação a patrocínio e apoio. Eu 
penso que a marca ABRH e o propósito de realizar even-
tos com qualidade fazem com que as empresas queiram 
que sua marca esteja ao nosso lado.
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Como a realização de eventos na área de gestão de pessoas 
contribui para a valorização do capital humano das empresas?

Eu costumo dizer que os nossos eventos são MBAs de curta 
duração, pois temos uma qualidade de conteúdo que promo-
ve um aprofundamento muito melhor em relação à nossa área, 
além de uma aplicabilidade maior do conhecimento aprendido 
no dia a dia das pessoas que participam. Então, o participante 
volta para sua empresa com um material de primeira linha. 

A ABRH acredita no potencial nacional como destino para 
eventos corporativos?

Com certeza. O potencial nacional para captação de eventos 
corporativos é ascendente. 

Quais são as principais diferenças entre os eventos realiza-
dos no Brasil e no exterior?

Eu diria que estamos bastante equiparados, não estamos 
devendo nada para nenhum evento de fora. A ABRH tem sido 
pioneira em algumas ações presentes nos eventos. Neste ano, 
por exemplo, o aplicativo do CONARH 2015 foi uma inovação 
bastante interessante de networking e troca de conhecimen-
to, de avaliação dos palestrantes e das atividades. Temos 
mostrado, todos os anos, uma inovação, algo que difere de al-
guns eventos internacionais que participamos. Trazemos pa-
lestrantes que são referência mundial, não estamos olhando 
apenas para o nosso umbigo, estamos sempre olhando para 
fora. Em termos de estrutura, ouso dizer, que estamos acima 
de muitos eventos internacionais.

  
A ABRH tem uma boa relação com organizações in-
ternacionais da área de gestão de pessoas. Qual o 
feedback dessas associações quanto aos eventos 
brasileiros?  

Eles consideram eventos de excelência. Eu fui a uma 
reunião em Washington, na sede da associação america-
na, e eles apresentaram um vídeo do CONARH, pois o vice
-presidente deles tem vindo ao evento e queria mostrar 
como funcionava o CONARH e as inovações do segmento. 

Como os eventos internacionais contribuem para o 
perfil dos profissionais do setor? 

Os eventos internacionais de gestão de pessoas só 
acontecem aqui no Brasil por intermédio da ABRH. Nós 
tivemos um evento da Federação Interamericana, há dois 
anos, que foi comemorativo aos 50 anos da federação, 
realizado no Rio de Janeiro. Também trouxemos o Con-
gresso Mundial de Recursos Humanos, ocorrido em 2004. 

"eu costumo dizer que os 

nossos eventos são mBas de curta 

duração, Pois temos uma qualidade 

de conteúdo que Promove um 

aProfundamento muito melhor 

em relação à nossa Área, além 

de uma aPlicaBilidade maior do 

conhecimento aPrendido no dia a dia 

das Pessoas que ParticiPam"
Grande São Paulo - (11) 5693 4050 | Outras cidades - 0800 012 6060

www.transamerica.com.br 

C
ad

as
tu

r: 
05

.0
09

90
5.

20
.0

00
1-

0

Eventos 
memoráveis, 
momentos 
únicos.

O Transamérica Comandatuba possui tudo para  
que seu evento seja único e inesquecível.

Uma ilha inteira de opções, integração com a natureza, serviços exclusivos e aeroporto  
a 10 minutos do hotel, além de equipe especializada e moderno Centro de Eventos com 

infraestrutura e tecnologia planejadas para se adequar ao seu evento da forma que imaginar. 

Transamérica Comandatuba, o Convention Resort perfeito  
para eventos memoráveis e únicos.

Consulte-nos. Nossa equipe está à disposição.

O Convention Resort  
com uma ilha inteira de  
opções para garantir o 

sucesso do seu evento e 
muitas histórias pra contar.

 #comandatuba

t e n d ê n c i a s
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o P i n i ã o

Em nosso artigo anterior abordamos um tema importante e 

de solução premente para o setor: a base de cálculo do ISS 

nos serviços de organização de eventos. Neste artigo falaremos 

dos diversos serviços ligados aos eventos e da importância de 

determinar-se com exatidão qual o serviço prestado, a fim de se 

evitar erros na apuração e no recolhimento do imposto devido.

O termo “eventos” aparece neste artigo significando feiras, ex-

posições, congressos ou quaisquer outros tipos de eventos, tais 

como conferências, recepções, lançamentos de produtos, proje-

tos, plataformas políticas etc., assembleias ou encontros corpora-

tivos e assemelhados. Não discorreremos sobre eventos artísticos 

ou de puro entretenimento, tais como shows, balés, teatros, festas 

ou raves etc., que poderão ser objeto de outro artigo, se for o caso.

Nos eventos destacam-se dois serviços principais: o de ofe-

recer o evento ao público e o de organizar o evento. Algumas 

vezes os dois serviços são feitos pela mesma entidade; outras 

vezes por entidades separadas.

Examinemos o primeiro caso. Nos eventos de feiras, exposições, 

congressos e assemelhados, a entidade promotora pode imagi-

nar o evento, desenvolver a ideia, planejá-lo e por fim executá-lo, 

oferecendo-o ao público. Uma empresa pode criar um congresso 

internacional de segurança, por exemplo, planejá-lo, organizá-lo 

e executá-lo com seu próprio pessoal. Seria remunerada pelos 

participantes de tal congresso: pelos profissionais da área que se 

inscreveriam para assistir e pelas empresas do setor desejosas de 

expor seus produtos e tecnologias. Estaria, neste caso, prestando 

o serviço previsto na lista da Lei Complementar 116 abaixo:

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Mas pode acontecer, e acontece com frequência!, de a entida-

de promotora do congresso, da feira ou da exposição, não pos-

suir os meios, a expertise ou o pessoal necessários para pla-

nejar, organizar e administrar o evento. é o caso, por exemplo, 

de um congresso médico. Uma determinada associação médica 

deseja realizar seu congresso anual. Contrata então para este 

fim uma empresa especializada em organizar eventos. A asso-

ciação médica promove o congresso; para isso é remunerada 

pelos médicos que vão participar, através das inscrições; rece-

be também dos laboratórios ou dos fabricantes de equipamen-

tos médico-hospitalares e de aparelhos de exames, que pagam 

para exporem seus produtos e suas novas tecnologias.

A tal associação presta o mesmo serviço 12.08, descrito aci-

ma. E a empresa contratada para organizar o evento? Na mes-

ma lista da Lei 116 encontramos:

17.10 – Planejamento, organização e administração de fei-

ras, exposições, congressos e congêneres.

E no caso de um evento contratado por um terceiro? Uma fes-

ta de casamento? Um baile de formatura? O lançamento de um 

novo produto de uma empresa? Uma recepção ou um evento 

corporativo ou de governo? A resposta vem abaixo:

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de even-

tos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Mas, afinal, qual a importância desta identificação do serviço? 

Não é tudo a mesma coisa? Não estamos em todos os casos falan-

do do mesmo assunto, eventos? A grande questão é que os 3 ser-

viços mencionados, 12.08, 12.13 e 17.10, podem receber tratamento 

legal diferente e efetivamente recebem!

Cada um desses serviços pode ser tributado a alíquotas di-

ferentes. No Rio, por exemplo, o 12.08 paga 2%, os demais 5%. 

Em outros municípios, Brasil afora, certamente há inúmeros 

exemplos de diferentes alíquotas.

Na questão do domicílio tributário (a qual prefeitura deve ser 

pago o ISS), a Lei 116 prevê que no caso dos 12.08 e 17.10, o ISS 

é devido ao município no qual o serviço é realizado. Ou seja, 

se uma empresa carioca promove e realiza um congresso de 

informática em Fortaleza, é lá em Fortaleza que o ISS deve ser 

pago; se uma organizadora de eventos de Curitiba organiza um 

congresso médico para uma associação de cardiologia paulista 

em Salvador, é lá em Salvador que o ISS deve ser pago.

Por outro lado, se o Ministério da Cultura contrata uma empresa 

de Belo Horizonte para organizar um evento de lançamento de um 

novo fundo de incentivo à cultura em sua sede em Brasília, o ISS 

será devido ao município sede da empresa, Belo Horizonte.

Afinal, por que o tratamento diferente? Perguntem ao legis-

lador... Confuso? Realmente é confuso. Antes de emitir a nota 

deve-se sempre ter a certeza de escolher corretamente o ser-

viço prestado. Na dúvida, perguntem ao seu contador. Ou ao 

consultor tributário mais próximo...

Edgard Salles é consultor tributário
salles.edgard@gmail.com | 21 988706660

D O  S E R V I Ç O  P R E S TA D O
A  I D E N T I F I C A Ç Ã O 

 

*Estados que possuem representações ABEOC Brasil

a revista é distribuída para

todo o país
Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Espírito Santo
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Pernambuco

Ceará 
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São Paulo

Minas Gerais

Goiás
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na revista brasil eventos

da revista

entre em contato:

vendas@eventosbrasil.tur.br

anunciante@stampacom.com.br

(51) 8123.4990

(51) 3026.7266 / (51) 8317.7000

a revista brasil eventos é uma ferramenta de comunicação da 
abeoc brasil com as associadas, empresas, profissionais e
interessados no segmento de eventos. assuntos como cultura, 
conhecimento e profissionalização do mercado de eventos são
temas de estudos e aprofundamento em cada edição.

anuncie

público-alvo

segmentado e qualificado

atua no setor de eventos do brasil

formado pelos principais empresários, entidades e associações que realizam eventos
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Um evento deve ser organizado para todos. No Brasil, 
existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo 

de deficiência, o que representa 23,92% da população, se-
gundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Este número é maior que o de habi-
tantes da Argentina (41 milhões) e Canadá (35 milhões). E, 
considerando apenas graus mais severos de deficiência, 
o índice brasileiro é de 8,3%, ou aproximadamente 15 mi-
lhões de pessoas. Também há uma parcela significativa 
da população com mobilidade reduzida, formada por ido-

sos (com idade igual ou superior a 60 anos), gestantes, 
lactantes e pessoas com criança de colo. 

Mais do que oferecer atendimento prioritário e áreas re-
servadas em encontros, congressos, convenções e feiras, a 
acessibilidade deve ser pauta do planejamento dos even-
tos. Esta é mais uma bandeira que a ABEOC Brasil levanta. 
“Há um grande número de pessoas com deficiência e mo-
bilidade reduzida no país. Queremos estimular a realiza-
ção de eventos inclusivos”, destaca Ana Cláudia Bitencourt, 
presidente nacional da associação.  

No Brasil, a população com algum tipo de deficiência supera o número 
de habitantes da Argentina. Ao planejar um evento, além dessas pessoas, 

devem ser consideradas aquelas com mobilidade reduzida  

PA R A  T O D O S
E v E N T O s

Regina Cirne Lima Guedes
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ORIENTAçõES 
O Guia de Acessibilidade em Eventos – elaborado 

em conjunto pela Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura 
de São Paulo; xYZ Live; Red Bull; Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; Grupo de Ins-
titutos Fundações e Empresas (Gife) e Instituto Mara 
Gabrilli – orienta empresas organizadoras e produ-
toras a realizarem eventos inclusivos. Entre as reco-
mendações do material, que pode ser baixado gra-
tuitamente na internet (http://www.portal.ufpr.br/
guia_acessibilidade_eventos.pdf ), estão inserir todos 
os custos referentes à acessibilidade no primeiro or-
çamento e selecionar locações considerando esse 
aspecto, para que não haja surpresas com custos de 
adaptação na execução. Manter a equipe preparada 
para atender e se comunicar com pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida é essencial. 

O guia sugere ainda que a organização promova auto-
nomia para todos os participantes, com disponibilização 
de materiais em braile e audiobooks. Também recomen-

15 MILHõES DE PESSOAS 
POSSuEM DEFICIêNCIA 
GRAVE NO BRASIL, Ou 

8,3% DO TOTAL

45,6 MILHõES DE BRASILEIROS TêM ALGuM TIPO 
DE DEFICIêNCIA, Ou 23,92% DA POPuLAçãO

da a implantação de banheiros adaptados e sinalizados e de 
vagas de estacionamento ou embarque e desembarque. A 
acessibilidade às comidas e bebidas é outro item importan-
te, assim como a oferta de descrições alternativas. 
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CENTROS DE EVENTOS ACESSíVEIS
Em julho, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa assegurar, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiên-
cia. A legislação, que entra em vigor em janeiro de 2016, 
prevê que teatros, cinemas, auditórios, estádios, giná-
sios de esporte, locais de espetáculos, de conferências 

e similares reservem espaços livres e assentos para a 
pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade 
de lotação da edificação. 

Esses espaços livres e assentos devem ser distribuídos 

em locais diversos, com boa visibilidade, devidamente 

sinalizados e com acomodação para um acompanhante. 

Nestes centros de eventos, também precisa haver rotas 

de fuga e saídas de emergência acessíveis. 

• Planeje seus eventos com mindset inclusivo

•  Reserve uma área para pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida

• Promova a autonomia

• Disponibilize banheiros adaptados

•  Ofereça vagas de estacionamento ou de 
embarque e desembarque exclusivas e sinalizadas

• Garanta acessibilidade às comidas e bebidas

• Identifique e divulgue a acessibilidade do evento

•  Considere todas as pessoas nos planos de 
emergência

• Ofereça descrições alternativas

• Oriente a equipe da linha de frente

Baixe o guia gratuitamente no endereço: 

www.portal.ufpr.br/guia_acessibilidade_eventos.pdf

PRINCIPAIS ORIENTAçõES PARA EVENTOS ACESSíVEIS
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SELO DE QUALIDADE
ABEOC Brasil

www.abeoc.org.br
Contato: (51) 3085 0578
Rua Ernesto da Fontoura, 578
São Geraldo - Porto Alegre - RS.

Trabalhe com os melhores
O Selo de Qualidade ABEOC Brasil foi aplicado dentro do 

Programa de Qualidade, projeto desenvolvido em parceria 
com o Sebrae, na qualifi cação das Micro e Pequenas Empresas 
do Setor de Eventos. Uma ação de capacitação, fortalecimento 
e amadurecimento das nossas empresas associadas, que estão 

ainda mais preparadas para atender o mercado nacional e 
internacional. Em breve, lançamento da segunda edição 

do Selo de Qualidade ABEOC Brasil



25b r a s i l  e v e n t o s

Do crEscimEnto

P O N T E  PA R A  A  R E TO M A DA 

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) 
é uma das maiores incentivadoras do turismo no 

Brasil. Com mais de 60 anos de atuação no mercado, a 
ABAV é a porta-voz dos interesses das agências de via-
gens de todo o país e, visando o crescimento do mercado, 
investe na capacitação dos profissionais ligados ao setor, 
fomentando o desenvolvimento do turismo nacional.

Neste ano, a associação realiza a 43ª ABAV Expo Interna-
cional de Turismo, marcada para os dias 24 a 26 de setem-
bro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. 
Consagrado como a maior e melhor feira de turismo do He-
misfério Sul, o evento reuniu mais de 40 mil visitantes em 
2014 e a organização pretende repetir o feito este ano. “A 
data da feira é bastante favorável porque, passados os pri-
meiros – e mais difíceis – meses do ano, o último semestre 
geralmente é mais propício para lançamentos”, argumenta  
o presidente da ABAV Nacional, Antonio Azevedo. 

Tradicionalmente conhecida como palco de novidades do 
setor, a ABAV Expo 2015 promete trazer um número ainda 
maior de promoções, uma vez que o segmento tem passado 
por dificuldades. Segundo o presidente, a feira não poderia 
ocorrer em um período mais oportuno para que vendedores e 
compradores estabeleçam novas bases de negociação. “Nos-
sa expectativa é que a ABAV Expo 2015 seja um marco para a 
retomada do crescimento em 2016”, destaca. 

A novidade desta edição está no conteúdo diversificado 
que será apresentado na Âncora da Vila do Saber, espaço de-
dicado à capacitação dos profissionais que visitam o evento. 
Durante os três dias de feira, especialistas dos mais variados 
segmentos se revezarão em mais de 40 palestras, painéis 
e plenárias sobre temas que estão em voga no momento. 
A grade de palestras foi concebida no intuito de despertar 
o participante para assuntos que vislumbrem alternativas 

A 43ª ABAV Expo Internacional de Turismo se destaca como momento 
oportuno para novas bases de negociação no segmento

para impulsionar os negócios. “Nosso objetivo é oferecer 
conhecimento e requalificação que agreguem opções prá-
ticas e, principalmente, viáveis”, ressalta Antonio.  

Dentre os temas definidos estão e-commerce, am-
biente mobile; identificação de novos nichos; leitura e 
percepção das novas tendências; o importante papel 
do agente de viagens enquanto consultor especializa-
do e outras questões essenciais relacionadas à gestão 
de negócios diante de um cenário que demanda inova-
ção. Todo o conteúdo tanto da Vila do Saber quanto do 
Congresso ABAV é de responsabilidade do Instituto de 
Capacitação e Certificação da ABAV Nacional (ICCABAV), 
com curadoria do diretor de marketing e vendas do re-
sort baiano Costa do Sauípe, Gustavo Syllos. 

Presidente da ABAV Nacional, 
Antonio Azevedo
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A presidente da ABEOC Brasil, Ana Cláudia Biten-
court, ministrará uma palestra durante a 43ª ABAV 
Expo Internacional de Turismo, no dia 25 de se-
tembro. Com o tema “Eventos: Tendências, nichos 
e inovação”, Ana Cláudia afirma que o momento é 
importante para destacar as práticas mais bem-su-
cedidas na captação de eventos no país. 

REPRESENTATIVIDADE NO SETOR
Com a expectativa de gerar negócios na ordem de R$ 400 

milhões, a representatividade da feira para o setor de tu-
rismo é reconhecida pelo governo federal. O evento conta 
com o apoio do Ministério do Turismo e, neste ano, terá a 
participação personalidades como o ministro do Turismo, 
Henrique Alves, e o ministro-chefe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha.  

O presidente da ABAV observa que o evento será o primeiro 
a contar com a participação dos secretários de turismo em-
possados em 2015. “O atual ministro do Turismo se mostrou 
bastante empolgado com o projeto desenhado para este ano 
que contará com a participação dos 26 estados brasileiros e 
também do Distrito Federal. Além disso, a edição 2015 está 
despertando a atenção de outros ministérios, o que é um fato 
inédito entre as feiras do mesmo gênero”, enfatiza. 

Grandes companhias aéreas internacionais têm stand 
confirmado na 43ª ABAV Expo, como é o caso da Singapore 
Airlines. O interesse e participação de empresas estrangeiras 

têm aumentado significativamente no decorrer das edi-
ções. De acordo com Antonio, a visibilidade e o tamanho 
dos espaços adquiridos pelas companhias estrangeiras se 
mantêm dentro do padrão dos anos anteriores. “Na ABAV 
Expo, entre os estrangeiros, a aposta é maior porque, mes-
mo com a crise, o brasileiro continua viajando, embora 
faça ajustes no orçamento da viagem. Este ainda é um 
mercado bastante atraente para destinos internacionais e 
as companhias aéreas têm papel preponderante na com-
posição de um pacote de viagem”, evidencia. 
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Destinos e eventos exitosos têm empresas aéreas entre 
os parceiros estratégicos. No Brasil, cada companhia 

possui políticas para estimular viagens do segmento corpo-
rativo, que vão desde descontos à instalação de unidades 
de check-in nos próprios eventos. Para que esse relacio-
namento avance e se expanda cada vez mais, o presiden-
te da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), 

Eduardo Sanovicz, lança um desafio para organizadores de 
eventos: inserir o tema aviação logo na primeira página do 
processo de planejamento de congressos, convenções, se-
minários, reuniões corporativas e feiras. A seguir, leia uma 
entrevista exclusiva com Sanovicz, que comandou a Embra-
tur de 2003 a 2006 e foi vice-presidente da ICCA (Interna-
tional Congress & Convention Association) de 2001 a 2007.         

Empresas aéreas são fundamentais para o sucesso de um evento e estão 
abertas a construir parcerias, afirma o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz

PARCERiAs ENtRE ORGANizAdORAs 

P L A n E j A M E n TO  é  A  C h Av E  PA r A 

E  C O m PA N h I A s  A é R E A s
Regina Cirne Lima Guedes

e m  P a u t a
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O que as grandes companhias aéreas nacionais têm 
feito para estimular o setor de eventos e negócios e, 
consequentemente, se expandirem?

As companhias aéreas têm, cada uma delas, políticas para 

estimular a ampliação de viagens de turismo de eventos e 

negócios. Primeiro, as mais tradicionais são ligadas a descon-

tos. Segundo, parcerias com agências de turismo corporativo 

ou mesmo com os próprios eventos diretamente ou com em-

presas organizadoras de eventos, no sentido de criar tarifas 

especiais. E terceiro, chegamos a ter com algumas dessas em-

presas a instalação de unidades de check-in para passagens 

e de despacho de bagagens e volumes nos próprios eventos 

que fazem parte desses acordos. Esses são apenas alguns 

exemplos, mas é importante dizer que, na medida em que 

as empresas organizadoras de eventos passam a planejar-se 

com antecedência na sua relação com as empresas aéreas, 

podem ampliar cada vez mais esta área de relacionamento 

e, consequentemente, obter um patamar de relação que gere 

vantagens cada vez maiores para ambas as partes.       

Viena, capital da Áustria, é conhecida como metrópole 
internacional de congressos. E o Viena Convention Bu-
reau, entidade responsável por captar esses eventos, 
tem como parceira estratégica a companhia Austrian 
Airlines. No Brasil, podemos dizer que estamos no ca-
minho para este cenário? Como o senhor enxerga o se-
tor de eventos e negócios no país? 

No Brasil, nós tivemos no passado uma parceria da Varig 
com a Embratur – eu, na época, presidia a Embratur – que 
acabou gerando como resultado um dado que hoje se per-
deu um pouco, que foi a nossa ascensão no mercado inter-
nacional de eventos. Dos anos 1990 a 2000, o Brasil era o 21º 
do ranking da ICCA e, na década passada, nós chegamos ao 7º 
lugar. Uma parte importante desse processo de crescimento 
foram as políticas criadas a partir da Embratur de apoio e 
incentivo ao setor de eventos, destacadamente a captação 
de eventos internacionais. Isso ocorreu quando a Embratur 
foi redesenhada, passou a atuar no mercado internacional e 
nós criamos uma diretoria específica para negócios e even-
tos. E, por outro lado, também é gerada pela adesão integral 
da Varig a esse movimento. Com o final da Varig, as empresas 
aéreas que estão naquele momento atuando internacional-
mente vêm substituir a própria Varig. A Tam assume um papel 
importante, mas, na medida em que a gente perde dezenas 

de milhares de assentos de uma empresa nacional, isso aca-
ba gerando um impacto que só agora começa a ser superado. 
Fica, portanto, aqui uma tarefa a ser cumprida pela ABEOC e 
pelas outras entidades ligadas ao setor de eventos, como os 
Convention Bureaux mais importantes, que é a de atuar junto 
a Embratur para uma posição proativa na captação, apresen-
tação e sustentação de eventos internacionais. Não apenas 
para retomar essa 7ª colocação, mas superá-la, aproveitando 
os efeitos da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.          

O que o turismo de negócios e eventos representa hoje 
para as empresas aéreas brasileiras?

O turismo de negócios e eventos representa historicamen-
te pouco mais de 60% do tráfego aéreo nacional. Neste exato 
momento, parte importante do problema que atravessamos 
este ano decorrente de um cenário econômico bastante ruim 
é a queda no volume do turista de negócios e eventos de 
aproximadamente 40% em 2015, em relação ao ano passado.  

Como o senhor vê as parcerias entre empresas aéreas e 
entidades e organizadoras de eventos no país? 

Eu sou um estimulador, fui o criador destas parcerias. Re-
lembro que o primeiro convênio estabelecido entre a Em-
bratur e a ABEOC Brasil foi enquanto eu era o presidente da 
Embratur e da ABEOC o Juarez Augusto de Carvalho Filho, da 
JZ Eventos, do Rio de Janeiro. Criamos a parceria por meio da 
qual a Embratur primeiro apoiava financeiramente, logisti-
camente e materialmente a pesquisa, prospecção e a cap-
tação de eventos internacionais para o Brasil. Depois, dava 
suporte para as candidaturas. E, mais importante, a Embratur 
gerava fundos para que as empresas que houvessem capta-
do os eventos internacionais tivessem recursos para fazer a 
travessia entre a captação do evento e o momento em que 
ele começava a gerar dinheiro quer fosse com patrocínios ou 
taxas de inscrições. Eu entendo, portanto, que há um papel 
importante do setor público, no sentido de retomar o prota-
gonismo. E do ponto de vista do mercado de eventos, essa 
parceria pode extrapolar para muito além do setor público. 
As companhias aéreas, por exemplo, são parte integrante 
e fundamental do sucesso de um evento e estão abertas a 
construir essas parcerias. O que nós não temos é uma prá-
tica uniforme do conjunto das empresas, porque esse tema 
envolve as práticas comerciais de cada uma. 
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“Parte imPortante da solução do 

ProBlema e da criação de outro 

Patamar de relacionamento é 

Planejamento, fazer as coisas com 

antecedência necessÁria Para que 

não se Perca o ativo PrinciPal, que é 

exatamente a comPra da PassaGem” 

Na avaliação do senhor, o que pode ser feito de dife-
rente nestas parcerias para que o setor de eventos e 
negócios cresça ainda mais no Brasil e, consequente-
mente, o lucro das empresas aéreas?   

Eu creio que o céu é o limite. O grande desafio que eu colo-
caria para os organizadores de eventos é inserir o tema avia-
ção logo na primeira página do processo de planejamento 
dos eventos. Descrevo um caso. No fim de julho, eu recebi a 
presidente de uma entidade da área da saúde, junto a em-
presa que organizava o evento, que queria que eu ajudasse 
a obter apoio das empresas aéreas ou de uma empresa para 
o seu evento, um evento de aproximadamente 800 passagei-
ros, vindos de vários lugares do país. Falei: “Ótimo. Quando 
é o evento?”. “Em setembro.” “Setembro de 2016?”, perguntei. 
“Não, setembro agora”, respondeu. Então eu disse: “Eu la-
mento, doutora, mas um evento com 800 participantes daqui 
a pouco mais de 30 dias, de 85% a 90% deles já compraram a 
passagem. Portanto, o grande ativo que a senhora teria para 
trocar ou oferecer, que é a compra das passagens, já foi. Se a 
senhora quiser conversar, vamos discutir sobre o evento de 
2016”. Esse é um exemplo real que ocorreu na ABEAR e mos-
tra que uma parte importante da solução do problema e da 
criação de outro patamar de relacionamento é planejamen-
to, fazer as coisas com antecedência necessária para que não 
se perca o ativo principal, que é exatamente a compra da 
passagem. Isso é o que permite que a empresa aérea ofereça 
um preço diferenciado, quantificar as passagens, avaliar que 
serviços pode prestar, que tipo de benefícios pode oferecer.         

Qual é a expectativa da ABEAR com a realização dos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro no ano que vem?

Nossa expectativa é que o evento seja ótimo e que o 
Brasil possa brilhar tanto quanto brilhou, do ponto de 
vista da organização, na Copa do Mundo. Eu lembro que, 
quando o Mundial estava para acontecer, a mídia dizia 
que o grande problema seria a aviação. No fim, acon-
teceu o contrário. A aviação foi um sucesso, e o time, 
um desastre. Do ponto de vista do nosso negócio, não 
vemos nenhum tipo de alteração, não vai acontecer ne-
nhum grande movimento diferente do que já ocorre nos 
grandes eventos que fazemos. Nós vamos atender os Jo-
gos Olímpicos como atendemos a Copa do Mundo, com 
a mesma qualidade, eficiência, eficácia e serviços que 
vêm sendo cada dia mais elogiados no Brasil. 

Presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz já 
comandou a Embratur e foi vice-presidente da ICCA 
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Após o país ser sede da Copa do Mundo e faltando me-
nos de um ano para os Jogos Olímpicos, a visibilidade 
do Brasil está em alta. Na sua avaliação, como o turis-
mo de negócios e eventos brasileiro pode aproveitar 
essa superexposição para se desenvolver ainda mais?

é importante aproveitar o agito do Rio de Janeiro para 
mostrar o potencial do país por meio de ações de co-
municação para o conjunto da sociedade, de relaciona-
mento diretamente a quem toma decisões de negócios 
e eventos e de relações públicas convidando decision 
makers para o Brasil. Essas iniciativas podem qualificar a 
nossa exposição para o planeta. Eu ressalto sempre que 
a decisão sobre eventos é tomada por um número muito 
pequeno de pessoas. A direção de uma entidade decide 
para onde vão 2 ou 3 mil delegados, por exemplo. Por-
tanto, é localizando estas pessoas e focando as ações de 
promoção, marketing e relações públicas nelas é que po-
demos ampliar o market share do Brasil nesse segmento.     

Quais são os maiores desafios do turismo de negócios e 
eventos hoje no Brasil?

Eu creio que os nossos desafios estão em sermos, pri-
meiro, muito rigorosos no planejamento dos nossos even-
tos. é fundamental em todo o tipo de evento, dos peque-
nos e médios até as edições das grandes feiras, adotarmos 
um padrão profissional de planejamento, que hoje eu vejo 
em algumas grandes empresas. Porque isso vai permitir 
trabalhar todas as variáveis que vão para além do evento 
em si. São elas prestadores de serviço, mídia e marketing, 
promoção, relacionamento com o setor público, apoio e 
patrocínio, enfim, tudo aquilo que acaba fazendo com que 
o evento pague a sua conta e, mais ainda, gere resulta-
dos econômicos para sua sobrevivência e os resultados 

técnicos necessários para que o evento seja um sucesso 
do ponto de vista de conteúdo e atraia mais gente numa 
edição futura. Segundo, eu acho fundamental a retomada 
de programas de qualidade nas parcerias entre os seto-
res público e privado, destacadamente na área federal, 
mas também envolvendo as unidades locais e estaduais 
de promoção e marketing em programas do segmento de 
negócios e eventos. Há muitos anos, estou convencido 
que o turismo de lazer, embora siga majoritário na agenda 
nacional, cada vez menos fecha a conta sozinho, e essa 
tendência é inexorável. Portanto, sem garantir programas 
muito consistentes de ampliação de negócios e eventos, a 
pauta pode ficar complicada. E terceiro, eu creio que o for-
talecimento das nossas ações enquanto país de promoção 
comercial do turismo no exterior cria os espaços necessá-
rios para as nossas empresas organizadoras disputarem 
mercado internacional. Acredito que essa segue sendo 
uma fatura aberta do nosso programa de turismo e um 
desafio interessantíssimo de debater e superar, na medida 
em que isso é jogar na primeira divisão. Eu vivi muito de 
perto o coração dessa disputa nos tempos em que, além 
de presidir a Embratur, era o vice-presidente mundial da 
ICCA, e creio que é importante para o país retomar cená-
rios de exposição como esse que o país teve ao longo da 
última década. Nesta década, não voltamos a ter esse tipo 
de expressão, mas acho que foi largamente coberto com 
a superexposição que tivemos na Copa do Mundo e que 
teremos nos Jogos Olímpicos. Eu concluiria dizendo que, 
aproveitar a imagem e os espaços de oportunidade de mí-
dia e marketing gerados por esses dois eventos é o nosso 
grande desafio e, com certeza, nosso grande potencial ge-
rador de resultados para os próximos dez anos.   

“aProveitar a imaGem e os esPaços de 

oPortunidade de mídia e marketinG Gerados Por 

esses dois eventos é o nosso Grande desafio e, 

com certeza, nosso Grande Potencial Gerador 

de resultados Para os Próximos dez anos”
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pEla sala DE aula
C R E S C I M E N TO  Q u E  PA S SA

Oferecer qualificação para os profissionais que tra-
balham no setor de eventos é uma das priorida-

des da ABEOC Brasil. O segmento, que cresceu de forma 
expressiva nos últimos anos, demanda cada vez mais 
pessoas capacitadas e preparadas para realizar todas as 
etapas de produção e organização de encontros, feiras, 
congressos e seminários. Por isso, a entidade lançará, em 
breve, a Escola de Eventos ABEOC Brasil, que visa promover 
cursos para aperfeiçoamento do profissional do setor em 
todas as regiões do país de forma itinerante.

“O profissional de eventos precisa se preparar para se 
destacar em um mercado que requer serviços de me-
lhor qualidade, novas tecnologias e inovações”, afirma 
a vice-presidente de Qualificação da associação, Juliana 
Pereira. “Estamos falando de um setor em crescimento 
e que gera negócios. Com isso, a competitividade entre 
as empresas só tende a aumentar.” Segundo Juliana, que 
é diretora da Efettiva Comunicação & Eventos, o empre-
gador está mais rigoroso na hora de contratar, pois os 
clientes exigem cada vez mais. 

Bettina schünke Güenter

A ABEOC Brasil lança a primeira escola de eventos do país. 
A iniciativa visa levar capacitação e aprimoramento para o setor 
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Juliana Pereira, vice-presidente de Qualificação 
da ABEOC Brasil

UM CURSO PARA CADA NECESSIDADE
A proposta da ABEOC Brasil é promover cursos com te-

mas variados e específicos para atender às necessidades 
do segmento. Os assuntos escolhidos foram definidos a 
partir de sugestões da diretoria nacional da ABEOC e as-
sociadas. Além disso, a entidade vai aplicar uma pesqui-
sa para apurar as demandas e outras informações impor-
tantes para a implantação da escola. 

Qualquer pessoa interessada poderá se inscrever para 
participar dos cursos. Os profissionais de empresas filia-
das a associação receberão um desconto no valor da ins-
crição. “As aulas não serão exclusivas para os membros, 
serão abertas ao público em geral, pois a ABEOC tem in-
teresse na capacitação dos profissionais do setor como 
um todo. Sabemos que, se há mais pessoas qualificadas 
no mercado, certamente iremos realizar ações mais es-
tratégicas e de resultados e, com isso, o país irá atrair 
muito mais eventos internacionais”, justifica Juliana.

e m  P a u t a

A carga horária das aulas irá variar de acordo com 
o tema, com cursos mais extensos e outros mais cur-
tos, possibilitando e incentivando a participação de 
todos. Ao final de cada curso, os alunos que cumpri-
rem os requisitos de frequência receberão um certi-
ficado digital de participação.

Os nomes e currículos dos professores que atuarão na 
Escola de Eventos serão anunciados junto a divulgação de 
cada curso, mas, segundo a vice-presidente responsável 
pelo projeto, o compromisso da entidade é de selecio-
nar professores que possuem, além de solidez acadêmi-
ca, uma comprovada experiência prática no mercado de 
eventos. “Como entidade representativa do setor, sabemos 
que o sucesso e a demanda dos cursos estão associados à 
seleção de professores capacitados”, completa. 

Outra proposta dentro da Escola de Eventos é firmar 
parcerias com outras entidades do Brasil e do exterior 
para permitir que os profissionais realizem estágios 
e até intercâmbios em outros países para a troca de 
experiência e de conhecimento. O projeto ainda está 
em desenvolvimento e seu lançamento será anuncia-
do pela ABEOC Brasil.

PERCORRER O PAíS ATé 2017
A meta da Escola de Eventos ABEOC Brasil é per-

correr as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Su-
deste e Sul até o final de 2017. A associação planeja 
iniciar os cursos ainda no segundo semestre de 2015, 
começando pelas cidades de São Paulo e Porto Alegre 
(RS). As datas serão divulgadas em breve. “Atualmen-
te a associação possui representação em 13 estados 
brasileiros, nossa vontade é de realizar os cursos em 
todos eles, no entanto, sabemos que há locais que 
infelizmente não existe demanda para tal. A pesquisa 
com as associadas vai nos dar embasamento para que 
possamos tomar qualquer decisão.”

A presidente nacional da ABEOC, Ana Cláudia Biten-
court, declara que a associação está empenhada no 
projeto e que a expectativa é muito grande. “O mer-
cado de eventos é muito competitivo, e o profissional 
precisa estar atualizado e em constante aprendizado. 
Queremos oferecer ao mercado brasileiro todo o su-
porte necessário para que ele cresça cada vez mais e se 
solidifique como um importante destino de eventos.” 
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• Coordenador de eventos

• Recepcionista de eventos

• Promoter em eventos

• Comercial para eventos

• Planejamento de eventos técnico-científicos

• Planejamento de eventos sociais

• Planejamento de eventos de luxo

• Planejamento de eventos esportivos

• Licitações para eventos

• Contratos para eventos

• Logística em eventos

• Captação de recursos para eventos

• Captação de eventos corporativos e turísticos

• Criação de projetos 

• Ambiente de negócios em eventos 

• Cerimonial e Protocolo 

• Assessoria e comunicação em eventos 

• Gestão de pessoas em eventos 

• Segurança em eventos 

• Propostas comerciais em eventos

• Atendimento em eventos

• Sistema de gestão de empresas de eventos

• Aplicativos para eventos

• Cenografia 

• Novas tecnologias para eventos

• Live Marketing

CONHEçA ALGuNS DOS CuRSOS QuE SERãO OFERECIDOS:

O maior e melhor espaço
multieventos do interior paulista

comercial@expodpedro.com.br - www.expodpedro.com.br
Av. Guilherme Campos, 500 - Bloco II, Campinas - SP Tel.: (19) 3112.4700

Anexo ao Parque D.  Pedro Shopping

Com 13.000 m² de área construída, o Expo D. Pedro é um 
empreendimento pioneiro no interior paulista para a 
realização de diversos tipos de eventos. Localizado em 
Campinas, sede da segunda maior região metropolitana do 
estado de São Paulo, é facilmente acessado de qualquer 
região, pois encontra-se anexo ao complexo de um dos 
maiores shopping centers da América Latina, próximo ao 
Aeroporto Internacional de Viracopos e das principais 
rodovias que cruzam o estado de São Paulo.

Localização privilegiada na
cidade de Campinas, polo
de turismo de negócios

Empreendimento
totalmente
horizontal e plano

Isolamento acústico,
permite eventos
diferentes e simultâneos

São 8 mil vagas disponíveis
para estacionamento,
com baixo custo

Ambiente
climatizado

Infinitas possibilidades de
montagens, cenogracia e
decoração para seu evento
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FEstival DE turismo 

P R E PA R E - S E  PA R A  O 

D E  G R A M A D O

Maior feira de negócios do setor de turismo e even-
tos da Região Sul, o Festival de Turismo de Gramado 

(Festuris) prepara a sua 27ª edição com mudanças para o 
Salão MICE ABEOC Brasil. O espaço destinado aos exposito-
res e às atividades de capacitação relacionadas ao mercado 
MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) terá 
uma nova localização: integrado ao primeiro salão da feira. 
Com isso, ganhará mais visibilidade e, consequentemente, 
novas oportunidades de negócios. O Salão MICE ABEOC Bra-
sil ocupará uma área de 630 m², sendo 337 m² de espaço 
para exposição e 42 m² na sala de capacitação.

Outra inovação é a participação de empresários nacio-
nais e internacionais do Projeto Comprador, que trará pro-
fissionais para conhecerem os atrativos do Rio Grande do 
Sul. Segundo o presidente da ABEOC-RS, Maurício Cavichion, 
foram convidados mais de 50 compradores do mercado na-
cional nos segmentos corporativo e técnico-científico, que 
encerrarão sua visita ao Estado no Festuris com o intuito de 
conhecer destinos, se aproximar dos organizadores e via-
bilizar negócios. Com a organização a cargo da ABEOC-RS e 
apoio da empresa Rossi & Zorzanello, o salão contará com 
palestras e cursos ministrados por especialistas do setor.

Nova localização do Salão MICE ABEOC Brasil e a criação de um espaço 
gastronômico são algumas das novidades da 27ª edição 
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ExPECTATIVA E PREPARAçãO
O 27º Festuris traz como principal novidade o Salão de Destinos Gastronômicos. 

Integrado ao Salão do Enoturismo, o espaço será temático, interativo e terá como 
atração uma arena gastronômica, onde renomados chefes, mestres cervejeiros, 
baristas e sommeliers mostrarão ao público um pouco da gastronomia dos desti-
nos presentes. O local foi desenvolvido para estimular a geração de negócios em 
um dos segmentos mais promissores do turismo. Ao todo, a feira apresentará nove 
salões temáticos: sustentabilidade, acessibilidade, MICE ABEOC Brasil, entreteni-
mento, tecnologia, turismo GLS, enoturismo, cultural & religioso e gastronomia.

O aplicativo do Festuris foi aperfeiçoado e está ainda mais interativo e funcional. 
Todas as informações do evento estarão à mão do participante, com programação 
atualizada em tempo real, notificações em push e leitor de contatos pelo celular. 
Além disso, uma empresa de pesquisa irá medir o volume de negócios gerados na 
feira e o grau de satisfação dos participantes e dos expositores, com o objetivo de 
identificar temas para o congresso do próximo ano.

Com expectativa de atrair milhares de visitantes, a organização do Festuris 2015 
se prepara para apresentar mais de 2.500 marcas, distribuídas em 400 estandes. 
“Estamos muito satisfeitos com os resultados já apresentados para a feira, diante 
do quadro econômico pelo qual passa o país. Estamos com um crescimento na 
área de expositores de 5% em relação ao mesmo período do ano passado”, diz a 
diretora e idealizadora do evento, Marta Rossi. 

A preparação para o evento iniciou antes mesmo de a última edição chegar ao 
fim. Conforme a diretora, a comercialização e prospecção de novos mercados e 
negócios acontecem de forma ininterrupta, com a participação em feiras e even-
tos do mercado nacional e internacional. O evento ocorrerá entre os dias 5 a 8 de 
novembro no Centro de Feiras e Eventos Serra Park de Gramado.

Com 27 expositores relacionados ao mercado MICE, 
o espaço da ABEOC Brasil no ano passado gerou 
negócios e relacionamentos



rEPrESEnTATIvA 
forte  Potênc ia 

Participação da ABEOC Brasil é 
essencial para divulgar o nome da 
associação e firmar importantes 
parcerias em prol do setor de eventos

Tornar o nome da ABEOC Brasil ainda mais conhecido no país e construir 
novas parcerias são alguns dos desafios do trabalho da gestão 2015-

2017 da entidade. E esses objetivos estão sendo cumpridos com a presença de 
dirigentes da associação em encontros com autoridades e eventos do setor. 

A presidente nacional da ABEOC, Ana Cláudia Bitencourt, representou a en-
tidade em eventos internacionais ao longo deste ano. Em março, foi media-
dora do painel “As cinco tendências para o setor de eventos” e participou da 
mesa redonda “Encontro de profissionais de marketing de destino e eventos” 
no 32º Congresso da Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e 
Afins da América Latina (COCAL 2015), realizado em Florianópolis (SC). 

e m  d e s t a q u e 

36 B r a s i l  e v e n t o s 



37B r a s i l  e v e n t o s 

Membros da COCAL na 
ExpoEventos, em Buenos Aires

Presidente da ABEOC Brasil participa 
de reunião com dirigentes da COCAL

Ana Cláudia fala ao público da COCAL 
2015, em Florianópolis

Em agosto, ela compôs a mesa de abertura e palestrou no 
painel “Viagens de incentivo” na Exposição Internacional de 
Organização de Eventos e Turismo de Reuniões – ExpoEventos 
2015, que ocorreu em Buenos Aires, na Argentina. Durante o 
evento, Ana Cláudia participou de uma reunião da comissão di-
retiva da COCAL. No mesmo mês, a presidente da ABEOC Brasil 
viajou até a Cidade do México, no México, para o Icomex 2015. 
Entre os compromissos estavam reuniões com expositores e re-
presentantes de centro de eventos, hotéis, destinos e agências 
de eventos, para o intercâmbio de ideias e o fomento de novas 
parcerias. “O objetivo da minha participação é expandir o tra-
balho da ABEOC Brasil para outros países”, destaca Ana Cláudia.

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
A participação da associação em reuniões demons-

tra a preocupação em discutir e dar suporte para o 
desenvolvimento e crescimento do mercado brasileiro 
de eventos. “Estamos trabalhando para que a ABEOC 
Brasil seja uma entidade com uma forte potência re-
presentativa. As empresas associadas simbolizam uma 
grande força de comercialização e promoção do turis-
mo de negócios, por isso entendemos que ABEOC Bra-
sil, com o apoio das demais entidades e autoridades, 
pode fazer muito mais pelo setor”, enfatiza a presiden-
te. Confira algumas dessas representações pelo país.
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Ana Cláudia Bitencourt, ministro Henrique 
Alves, Juliana Pereira, Adriana Carvalho e o 
deputado Paulinho da Força 

ENCONTROS EM BRASíLIA
A ABEOC Brasil esteve em Brasília para uma reunião com 

o ministro do Turismo, Henrique Alves. O encontro, realiza-
do no dia 18 de agosto, teve como objetivo buscar o apoio 
do Ministério do Turismo (MTur) para enfrentar os desafios 
do setor de eventos. Participaram da reunião a presiden-
te Ana Cláudia, as vice-presidentes de Articulação Política, 
Adriana Homem de Carvalho, de Qualificação, Juliana Pe-
reira, e o deputado federal Paulinho da Força.

O roteiro na capital do país incluiu também um encontro no 
MTur com o secretário nacional de Políticas de Turismo, Júnior 
Coimbra, e com o diretor de Produtos e Destinos, Wilken José 
Souto Oliveira, para tratar da revisão da Lei Geral do Turis-
mo; com o presidente da Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz, para analisar formas de 
parceria com a entidade; e com o deputado federal Mário He-
ringer, que é relator da Comissão Temporária de Modernização 
da Lei de Licitações e Contratos (8.666/93).

APOIO DA EMBRATUR
Ana Cláudia e a vice-presidente de Relações Institu-

cionais, Anita Pires, participaram de um encontro com 
o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz. A reunião 
aconteceu na sede do São Paulo Convention & Visitors 

A vice-presidente da ABEOC Brasil, Adriana Homem 
de Carvalho, e o deputado federal Julio Lopes

“estamos traBalhando Para que a 

aBeoc Brasil seja uma entidade com 

uma forte Potência rePresentativa. 

as emPresas associadas simBolizam 

uma Grande força de comercialização 

e Promoção do turismo de neGócios, 

Por isso entendemos que aBeoc 

Brasil, com o aPoio das demais 

entidades e autoridades, Pode fazer 

muito mais Pelo setor”

ana cláudia Bitencourt

Bureau, na capital paulista, no dia 6 de julho, e re-
uniu demais representantes do trade de turismo 
e eventos. A ABEOC Brasil entregou ao presidente 
um documento contendo os projetos da entidade 
e que, com o apoio da Embratur, podem contribuir 
para captação de eventos e negócios para o país. 
A reunião também contou com a participação da 
coordenadora do ForEventos, Elza Tsumori.

REIVINDICAçãO E APOIO
Com o objetivo de conquistar apoio para a contra-

tação de serviços de organizadores de eventos pela 
licitação pública de técnica e preço, a vice-presi-
dente de Articulação Política da ABEOC Brasil, Adria-
na Homem de Carvalho, se reuniu com o deputado 
federal Julio Lopes. O parlamentar é o primeiro vi-
ce-presidente da Comissão Temporária de Moderni-
zação da Lei de Licitações e Contratos (8.666/93). O 
encontro ocorreu no dia 24 de julho, no gabinete do 
deputado no Rio de Janeiro. Na ocasião foi reivin-
dicada a participação da presidente da associação 
nacional em reunião da comissão para defender a 
proposta da entidade. 

e m  d e s t a q u e 
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O presidente da ABEOC-RS, Maurício Cavichion, 
e Ana Cláudia no evento em Gramado

Jorge Alencar de Freitas, deputado Paulinho da Força, 
Ana Cláudia Bitencourt, Juliana Pereira e Sérgio Bicca

Secretário Lucena recebe o 
grupo da ABEOC Brasil

Café com Eventos em Campinas

REUNIõES EM SãO PAULO
Em 22 de junho, representantes da ABEOC Brasil se reuniram com 

o deputado federal Paulinho da Força para discutir temas como a 
questão de licitação por técnica e preço e a regulamentação da pro-
fissão. O encontro aconteceu em São Paulo e estiveram presentes 
Ana Cláudia, os vice-presidentes de Projetos, Jorge Alencar de Freitas, 
de Qualificação, Juliana Pereira, e o diretor nacional do Programa de 
Qualidade, Sérgio Bicca. No mesmo dia, o grupo também se reuniu 
com o secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, para 
apresentação das ações e propostas da associação nacional. 

REVISãO DA LEI DE LICITAçõES
A revisão da Lei de Licitações (8.666/93) também foi pauta de 

reunião da presidente nacional da ABEOC, do presidente da ABEOC
-RS, Maurício Cavichion, e de diretores da associação estadual com 
o deputado federal Luiz Carlos Busato, em Canoas (RS), no dia 13 de 
julho. Busato é um dos sub-relatores da comissão especial na Câ-
mara dos Deputados que busca o aperfeiçoamento do texto da lei. 

CAfé COM EVENTOS EM CAMPINAS E GRAMADO
Sucesso por onde passa, o Café com Eventos da ABEOC Brasil 

reúne inúmeros profissionais do setor em busca de conhecimen-
to e integração. E não foi diferente nas edições que aconteceram 
em Campinas (SP) e em Gramado (RS). Cerca de 150 empresários e 
profissionais prestigiaram o evento realizado no dia 14 de julho no 
Expo Dom Pedro, na cidade paulista. Na oportunidade, Ana Cláu-
dia Bitencourt falou sobre o mercado e o ambiente de negócios no 
setor de eventos, além de ressaltar a importância da qualificação 
profissional. O encontro de Gramado ocorreu no dia 20 de agosto 
no Planeta Golden – Festas e Eventos e teve como um dos temas 
principais a crise econômica. A presidente da ABEOC Nacional expli-
cou que o segmento está organizado, mas aconselhou as empresas 
a serem criativas e inovadoras e a investirem em eventos próprios.

Presidente da ABEOC no ICOMEx 2015
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POLíT ICA  E  INSTITuCIONAL

fortalec imento da  ação 

da  a B e o c  B r a s i l

Para estruturar e consolidar ainda mais a ação institu-
cional da ABEOC Brasil, a entidade passa a contar com 

o trabalho de uma assessoria jurídica. Conforme a presiden-
te da associação, Ana Cláudia Bitencourt, a contratação de 
um escritório de advocacia vem para atender um dos pontos 
centrais da gestão 2015-2017, que é a qualificação dos asso-
ciados. “A demanda também vem de uma necessidade apon-
tada pelas próprias empresas filiadas e pelas ABEOCs esta-
duais, que sentiam muitas dificuldades nessa área.” 

O novo departamento da associação irá atuar em junto a 
direção da entidade prestando assessoria, participando de 
reuniões e oferecendo subsídios técnicos e jurídicos para 
uma melhor atuação da ABEOC Brasil perante a sociedade 
e para o fortalecimento de sua atividade. “Trata-se de uma 
decisão estratégica da diretoria da associação em construir 
novas frentes de atuação política e institucional, buscando 
estabelecer a regulamentação jurídica do setor”, esclarece o 
advogado Cristiano Vilela, responsável pela nova área. 

Além de oferecer o amparo legal para a entidade, o serviço 
jurídico da ABEOC Brasil prestará assistência aos seus asso-
ciados referente aos temas mais importantes do setor. “Isso 
é importante para fortalecer as empresas associadas e, con-
sequentemente, fortalecer o setor”, justifica Cristiano. Com a 
nova atividade, o afiliado terá à disposição uma consultoria 
jurídica para lhe auxiliar em questões como contratos, licita-
ções, legislação trabalhista, normas de segurança em even-
tos, elaboração de circulares com procedimentos, além de 
ficar atualizado sobre novidades legislativas do setor.

Com o novo serviço de assessoria jurídica, o associado poderá esclarecer 
dúvidas e obter orientações sobre aspectos legais do setor de eventos

“trata-se de uma decisão 

estratéGica da diretoria da 

associação em construir novas 

frentes de atuação Política 

e institucional, Buscando 

estaBelecer a reGulamentação 

jurídica do setor”

Organização de viagens para feiras, congressos e  eventos, venda de 
passagens aéreas, reserva de hotéis no Brasil e exterior, assessoria para 
documentação de viagens.

Próximos eventos em Cuba

14 a 18/setembro
V Seminário Internacional de 
Nanociências e Nanotecnologia

22 A 27/setembro
TURNAT - X Evento de 
Turismo de Natureza 

15 a 19/fevereiro
UNIVERSIDADE 2016 
X Congresso Internacional de 
Educação Superior

04 a 07/abril
II Congresso Internacional de 
Promoção da Saúde 

09 a 16/maio
VII Convenção Intercontinental 
de Psicologia 

13 a 16/junho 
XXXV Congresso Panamericano 
de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

06 a 10/dezembro
Idifarma - II Congresso 
Internacional de Investigação. 
Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica na Indústria 
Farmacêutica 

2015 2016

Consulte-nos sobre outros eventos e serviços
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COMO VAI fUNCIONAR
A empresa Vilela, Silva Gomes & Miranda Advogados, com sede 

em São Paulo, é quem vai prestar os serviços jurídicos à ABEOC 
Brasil e seus associados. O escritório de advocacia possui mais 
de dez anos de atuação na representação de várias empresas 
do setor, além de contar com advogados e colaboradores nas 
principais cidades do país. De acordo com Ana Cláudia, a escolha 
da prestadora de serviços seguiu critérios como representação 
no mercado, quadro profissional qualificado e experiências na 
condução de questões de alta complexidade nos âmbitos cor-
porativo, associativo e de administração pública. 

Sem nenhum custo para as empresas filiadas, as dúvidas 
deverão ser enviadas diretamente para a ABEOC Brasil, que 
dará o encaminhamento da questão ao departamento ju-
rídico. O novo serviço está disponível para os associados 
desde o segundo semestre de 2015.

Para a atuação política, o departamento definiu, junto a 
diretoria da associação, uma série de projetos para serem 
articulados, como a elaboração de um projeto de lei que 
estabeleça que as licitações para a contratação de serviços 
de organização de eventos pelo poder público deverão ser 
feitas na forma técnica e preço e não apenas em formatos 
que privilegiem exclusivamente o menor valor.

“Hoje o associado da ABEOC Brasil conta com uma série de 
vantagens, como representatividade política, intercâmbio de in-
formações e visibilidade no mercado. Apesar de possuirmos um 
canal de comunicação direto com o associado para informações, 
envio de editais de licitação em aberto e outros, faltava um ser-
viço especializado que atendesse às demandas legais do dia a 
dia de qualquer negócio”, declara Ana Cláudia. Com esse serviço, 
a associação também quer atrair novos integrantes. O objetivo 
da ABEOC Brasil é dobrar o número de filiados até o final de 2017.

Cristiano Vilela palestra em evento apoiado pela 
ABEOC-SP na cidade de Campinas 

Organização de viagens para feiras, congressos e  eventos, venda de 
passagens aéreas, reserva de hotéis no Brasil e exterior, assessoria para 
documentação de viagens.

Próximos eventos em Cuba

14 a 18/setembro
V Seminário Internacional de 
Nanociências e Nanotecnologia

22 A 27/setembro
TURNAT - X Evento de 
Turismo de Natureza 

15 a 19/fevereiro
UNIVERSIDADE 2016 
X Congresso Internacional de 
Educação Superior

04 a 07/abril
II Congresso Internacional de 
Promoção da Saúde 

09 a 16/maio
VII Convenção Intercontinental 
de Psicologia 

13 a 16/junho 
XXXV Congresso Panamericano 
de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

06 a 10/dezembro
Idifarma - II Congresso 
Internacional de Investigação. 
Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica na Indústria 
Farmacêutica 
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FORTE E  EF IC IENTE

u M A  AT u Aç ãO

Uma associação nacional sólida se constrói com a participação de muitas pessoas. As 
ABEOCs estaduais vêm se destacando ao longo do ano com a realização de inúmeras ati-
vidades e ações que conquistam a confiança das empresas associadas e transformam o 
mercado de eventos onde atuam. Leia, a seguir, os destaques das regionais da ABEOC Brasil.

aBeoc rio GraNde do sUL

 Porto Alegre sediou, no dia 27 de julho, o seminário 
“Entraves para o desenvolvimento do turismo no estado do 
Rio Grande do Sul”, organizado pela Comissão de Turismo 
(CTUR), da Câmara dos Deputados. Durante o evento, o 
presidente da ABEOC-RS, Maurício Cavichion, destacou a 
importância de mais investimentos e do apoio público 
ao setor. "é urgente a desburocratização da legislação 
vigente para ampliar os empreendimentos e uma maior 
integração entre os órgãos oficiais e o setor privado na 
promoção turística", disse Maurício. O encontro reuniu 
mais de 100 participantes, entre secretários municipais 
de turismo, profissionais, empresários e representantes 
de entidades do setor.

A associação estadual realizou, dia 20 de agosto, a segunda 
edição do Café com Eventos no RS. Mais de 160 profissio-
nais de eventos estiveram no Planeta Golden, em Gramado, 
para debater questões que envolvem o trade do turismo de 
eventos. Maurício afirmou que o primeiro entrave ao desen-
volvimento do turismo gaúcho é o desconhecimento e falta 
de atenção da classe política para o setor. "Tudo passa pela 
política. Não queremos mudar isso, queremos apenas ter a 
parceria e agilidade necessária para enfrentar os concorren-
tes de igual para igual e poder crescer mais, gerar mais em-
pregos e arrecadar mais impostos." A programação contou 
com palestra do advogado Ney Arruda Filho e da professora 
Simone Simon. A presidente da ABEOC Brasil, Ana Cláudia Bi-

tencourt, e a secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena 
Volk, também falaram aos presentes.

Como uma das ações para capacitar o segmento, a 
ABEOC-RS, em parceria com o Sebrae, realizou ainda um 
curso de qualificação em gestão empresarial para empre-
sas do setor de eventos na cidade de Lajeado (RS). A tur-
ma foi composta por 25 agências do Vale do Taquari e do 
Vale do Rio Pardo. Durante quatro meses os profissionais 
participaram de duas oficinas e de duas palestras para se 
aprofundarem no sistema de gestão de suas empresas. 

ABEOC-RS BUSCA CAPACITAçãO PARA O ESTADO 

Presidente Maurício Cavichion na segunda edição 
do Café com Eventos do RS

Curso da capacitação em Lajeado reuniu 25 empresas 
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fORTALECIMENTO DO SETOR NO ES 
A ABEOC-ES está trabalhando para fortalecer o segmento de 

eventos no Espírito Santo. No dia 8 de julho teve início o Ciclo 
de Palestras ABEOC-ES, ministradas em parceria com o Sebrae. 
A primeira edição teve como tema “O negócio é cooperar”, apre-
sentada pela palestrante Marilia Azevedo Couto Conegundes. A 
partir de setembro, a regional desenvolverá também cursos de 
capacitação, sendo um sobre “Compras governamentais” e ou-
tro que aborda a “Elaboração de projetos e captação de recur-
sos”. Também com o apoio do Sebrae, a ABEOC-ES  promoveu, 
no dia 4 de agosto, uma rodada de negócios entre os associa-
dos da regional, para gerar negócios, aproximar organizadores 
e fornecedores e apresentar produtos e serviços inovadores. 

A entidade está organizando um evento chamado “Inside 
ABEOC”, previsto para acontecer no mês de novembro. Entre 
os objetivos do encontro estão debater temas relevantes para 
o setor no Estado e expor produtos e serviços para eventos. 

aBeoc espírito saNto

ATIVIDADES EM SANTA CATARINA 
A ABEOC-SC realizou, no mês de agosto, mais uma edição 

do Café com Eventos no estado. Dessa vez, a cidade que 
sediou a programação foi Balneário Camboriú. O evento 
aconteceu no dia 4, no Hotel Sibara, e reuniu 100 interes-
sados, entre autoridades e empresários do trade da região. 
No encontro, os presentes puderam conhecer mais sobre 
a ABEOC-SC e as novas diretorias regionais, que estão pro-
movendo eventos itinerantes para aproximar e divulgar a 
entidade para mercados fora da capital catarinense. 

No dia 29 de agosto, a ABEOC-SC participou do Em-
preende Brazil Conference, em Florianópolis. Em conjun-
to com o Florianópolis e Região Convention & Visitors 
Bureau, os associados Eveline Orth, da Orth Produções, 
Doreni Caramori, do Grupo ALL, Carlos Duarte, do Reve-
zamento Volta à Ilha, Juliana Rupp, da Oceano Eventos, 
Alisson Barcelos, da Alisson Barcelos Arte e Eventos, e 
Douglas da Silva, da MobLee, ministraram uma oficina 
sobre “Oportunidades do Mercado de Eventos”. 

aBeoc saNta catariNa
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aBeoc perNamBUco

NOVOS ASSOCIADOS NA ABEOC-PE 
A assembleia ordinária da ABEOC-PE aconteceu no dia 

14 de julho e reuniu 20 associados. Na oportunidade, as 
empresas Maria Fulô Decorações e Ta Feliz Comunicação 
foram apresentadas como novas associadas. O encon-
tro aconteceu no Mercure Recife Mar Hotel, em Recife 
(PE), e contou com a presença do secretário executivo de 
projetos estratégicos da Secretaria de Turismo, Esportes 
e Lazer de Pernambuco, Gustavo Negromonte, para dis-
cutir o projeto de reforma do Centro de Convenções do 
Estado. De visita à cidade, Adriana Homem de Carvalho, 
vice-presidente de Articulação Política da ABEOC Brasil, 
também participou do encontro. 

Em julho, a ABEOC-PE foi convidada para fazer parte 
da elaboração do plano de negócios do Porto de Gali-
nhas Convention Bureau. A associação estadual tam-
bém esteve presente no evento "Seja um anfitrião”, 
promovido pelo Recife Convention & Visitors Bureau 
e pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife em 27 
de agosto. O encontro, realizado na Oficina Francisco 
Brennand, homenageou pessoas e entidades que tra-
balharam na captação de eventos em 2014. 

aBeoc paraNá

 No dia 23 de julho, a regional da ABEOC no Paraná formalizou o 
novo planejamento estratégico. A reunião foi mediada por José Ga-
briel Pesce Jr., do Sebrae, e contou com os diretores da ABEOC-PR 
e associados. Depois de deliberações sobre o papel da associação, 
seus pontos fortes e fracos, foram traçadas metas para a regional 
paranaense nos próximos cinco anos. As ações vão desde a captação 
de novos associados à criação de um prêmio para o setor no Estado. 

Além disso, no mês de julho, a ABEOC-PR tomou posse de assen-
tos no Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Curitiba (PR) e 
no Conselho Paranaense do Turismo (Cepatur), aumentando a re-
presentatividade da entidade no setor.

NOVO PLANEjAMENTO ESTRATéGICO NA ABEOC-PR 

A assembleia ordinária contou com a presença de 
20 associados e autoridades do setor

Presidente Cibele Regina Carvalho 
na posse do Cepatur

Associados e diretoria da ABEOC-PR 
presentes na reunião de planejamento
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aBeoc ceará

CEARá COMO DESTINO 
DE EVENTOS MéDICOS 

A ABEOC-CE tem organizado ações que visam promo-
ver o estado como destino para a realização de gran-
des eventos nacionais e internacionais. No dia 21 de 
agosto, recebeu membros da diretoria da Associação 
Médica Brasileira (AMB) e presidentes e representantes 
de várias sociedades médicas nacionais em uma reu-
nião no Centro de Eventos do Ceará. Em parceria com 
o Fortaleza Convention & Visitors Bureau e a Secretaria 
de Turismo de Fortaleza, a regional da ABEOC ofereceu 
passagem aérea, hospedagem e transporte para todos 
os convidados. No encontro, os participantes realiza-
ram uma visita técnica no local – considerado o mais 
moderno centro de eventos do Brasil, e, no dia seguin-
te, conheceram o complexo turístico do Beach Park.

O presidente da ABEOC-CE, Rafael Bezerra, 
entregou a Revista Brasil Eventos para 
Florentino Cardoso, presidente da AMB e 
destaque de capa

A reunião contou com a presença de alguns dos 
principais formadores de opinião da medicina brasileira

ARRASTA-Pé REúNE PROfISSIONAIS 
DO SETOR EM GOIâNIA 

A ABEOC-GO realizou no dia 3 de julho o “1º 
Arrasta-pé dos fazedô de evento”, programação 
criada para a confraternização dos profissionais 
de eventos e turismo. A festa aconteceu no Ihuu! 
Espaço de Festas, em Goiânia (GO), e reuniu mais 
de 200 pessoas, entre associados, familiares e 
amigos. O evento contou com os ingredientes tí-
picos de um arraiá: comidas e bebidas juninas, 
música, quadrilha e brincadeiras para crianças e 
adultos. A presidente da regional, Fernanda Cury, 
afirmou que o evento cumpriu a missão de pro-
mover a confraternização entre os associados e 
superou as expectativas. “Agradeço a diretoria 
que esteve à frente deste projeto, aos parceiros 
que se juntaram a nós e a todos que prestigia-
ram.” A presidente já planeja a segunda edição do 
evento, que deve ocorrer em 2016. 

aBeoc Goiás

Arrasta-pé reuniu mais de 200 pessoas em Goiânia
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ABEOC-SP ELEGE NOVA DIRETORIA 
A ABEOC-SP elegeu nova diretoria para o período 2015/2017 

em Assembleia Eleitoral realizada no dia 27 de agosto, no 
Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Marcelo Ac-
quaviva, da Acquaviva Promoções e Produções, assume como 
presidente. Ele trabalhará junto a associados atuantes em 
diferentes segmentos do trade de eventos. “Isso permitirá 
que os novos planos e ações a serem implantados durante a 
gestão tenham visões distintas e complementares que aten-
dam às necessidades de todos os setores envolvidos, além 
do fortalecimento da entidade no Estado de São Paulo.” A 
assembleia contou com a presença de quatro ex-presidentes 
e mais de 30 representantes de associados.

Na oportunidade, também foi apresentada a composi-
ção das Diretorias Convidadas, cujo intuito é o de agregar 
outros profissionais associados que possam contribuir 
com experiências em áreas específicas e em benefício da 
entidade. Entre as iniciativas da nova gestão está a cria-
ção de Diretorias Regionais, que devem ser formadas nas 
principais cidades de São Paulo com o objetivo de inte-
riorizar a entidade paulista, aproximando-a das empresas 
que compõem o segmento de eventos.

Acordo para capacitação
Recentemente, a Diretoria de Capacitação fechou um acor-

do com o São Paulo Convention & Visitors Bureau no sentido 
da participação dos associados de São Paulo em um curso 
que será ministrado pela Universidade Anhembi Morumbi em 
condições especiais, visando crescimento profissional.

diretoria Executiva

Presidente: Marcelo Acquaviva (Acquaviva Promoções e Produções)

Vice-presidente: Abraham Gurvitch (Ecology Passagens e Turismo)

diretora Financeira: Gigi Carvalho (Recon Eventos)

diretora de relações estratégicas: Suzi Camargo (Conteúdo Brasil 
Feiras e Eventos)

diretor secretário: Rodrigo Brunet (Proevento Soluções para 
Congressos e Feiras)

diretorias Convidadas

diretoria de capacitação – cursos e eventos:  Elaine Gerpe (Pega 
Eventos e Turismo)

diretoria de relações com associados: Sonia Winter (Winter 
Eventos Especiais)

diretoria de relações com a cadeia produtiva: Getúlio Tamada (Hotma 
Arquitetura de Eventos)

diretoria de relações com espaços para eventos: Claudio Furlan 
(Centro de Convenções Rebouças)

diretoria de Marketing: José Eduardo de Souza Rodrigues (Office Brasil 
Gestão de Eventos)

aBeoc são paULo

MAIS DE 29 ANOS
DE EXPERIÊNCIA NO 

ATENDIMENTO A EVENTOS 
DE TODOS OS PORTES

Florianópolis, SC  Brasil    tel +55 48 3251.3939 www.acoriana.com.br        /acorianaturismo

Passagens aéreas

Hospedagem

Transporte oficial

Locação de veículos

Passeios turísticos

Ações promocionais

Estrutura operacional

Assistência 24h 



A Associação Brasileira de Empresas de Eventos atua em todo o país, 
estando hoje representada em 14 Estados. Desenvolve ações de 
capacitação, representação política e institucional e de fortalecimento 
do setor de eventos. Nos seus 38 anos de existência, esteve presente 
representando os interesses de seus associados nos principais 
momentos políticos e econômicos do país. O trabalho da ABEOC Brasil 
é oportunizar o crescimento do país, através deste segmento tão 
importante, que afeta diretamente a economia e as cidades. 
Seja um associado. Faça parte desta força.

SE VOCÊ FAZ
EVENTOS

www.abeoc.org.br
(51) 3085 0578
Rua Ernesto da Fontoura, 578
São Geraldo - Porto Alegre - RS.



A Rede de Hotéis Mato Grosso sempre tem um 
ambiente perfeito para você e seu evento. 

A Rede de Hotéis Mato Grosso é especializada 
em receber com qualidade.  Seja hospedagem 

ou eventos, oferecemos 7 opções de hotéis 
com perfis diferentes para você escolher. 

De palestras e reuniões a casamentos e 
aniversários, temos toda a estrutura e 

capacidade para atender até 2 mil 
pessoas num mesmo evento. 
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