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A ABEOC Brasil está em expansão. Temos motivos para come-
morar. Somente nos quatro primeiros meses da minha gestão, a 
entidade registrou 13% de crescimento no número de associa-
dos ativos. Hoje a ABEOC possui empresas associadas com sede 
em 19 estados e está organizada em 14 estados da Federação. 
Até 2017, a nossa meta é ampliar a representatividade e estrutu-
rar a presença em todos os estados.

Destaco a Região Sul, que apresentou expansão de 62% no 
Rio Grande do Sul em 150 dias, 20% em Santa Catarina e 16% no 
Paraná. O maior crescimento percentual foi no Distrito Federal, 
que aumentou em 60% o número de empresas associadas e está 
em fase final para deixar de ser uma representação e assumir 
o status de ABEOC estadual. As entidades regionais da Bahia 
(23%), Minas Gerais (21%), Espírito Santo (11%) e São Paulo (10%) 
também registraram incremento expressivo. 

Parabéns a todos! Essa expansão reflete o empenho dos novos 
presidentes, lideranças qualificadas que agregam credibilidade cada 
vez maior a ABEOC. Nós temos o desafio de representar o setor de 
eventos e contribuir para que as empresas associadas conquistem 
mercado, possibilitando a geração de mais negócios e empregos.

Para chamar atenção para a importância da realização de mais 
congressos e outros eventos médicos no Brasil, trazemos na capa 
uma entrevista exclusiva com o presidente da Associação Médica 
Brasileira, Florentino de Araújo Cardoso Filho. Somente a cidade de 
Viena, capital da Áustria, por exemplo, sediou 189 congressos de 
medicina nacionais e 109 internacionais em 2014. 

Para esta edição, inclusive, a nossa equipe falou com Christian 
Mutschlechner, à frente do Viena Convention Bureau, em uma ma-
téria sobre como essas organizações podem atrair mais eventos e 
transformar um destino. Além de Christian, conversou com Christo-
ph Tessmar, diretor do Barcelona Convention Bureau, e com Ana Ma-
ría Viscasillas, especialista porto-riquenha em turismo de negócios.

Desejo uma ótima leitura,

Ana Cláudia Bitencourt
Presidente da ABEOC Brasil 

c r e d i b i l i d a d e 
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Resorts IBEROSTAR: o sucesso do seu evento 
está aqui!
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a diferentes montagens, incluindo o salão Garcia D’Ávila com 1.500 m² e a Tenda 
Cabrália, inaugurada recentemente, com 600 m² e capacidade para 630 pessoas em 
auditório. Não perca tempo e agende seu evento!
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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



Como os destinos se preparam 
para receber eventos médicos

Potencial dos eventos 
na área médica
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O mercado de eventos nacional vem crescendo ano 
após ano. De acordo com o II Dimensionamento 

Econômico da Indústria de Eventos no Brasil, divulgado 
em 2014, o setor está em plena expansão e ascende cer-
ca de 14% por ano. Só em 2013, o segmento movimentou 
R$ 209,2 bilhões, o que representa uma participação de 
4,32% no PIB do país. 

Grande parte do crescimento do setor é fomentada 
pela realização de eventos na área médica, essenciais 
para disseminação de conhecimento no campo científico. 
Por meio de congressos, jornadas, encontros, mesas-re-
dondas, palestras, conferências, fóruns e diversas outras 
modalidades, médicos de todo o país, e de diferentes 
especialidades, se reúnem para discutir e compartilhar 

Em entrevista para a Revista Eventos Brasil, o presidente da AMB, Florentino 
Cardoso, falou sobre o crescente mercado de eventos no segmento médico e a 
necessidade de serviço de qualidade em todas as regiões do país

Natacha Portal

n a  á r E a  m é d i c a
P O t e n C i A L  d O s  e V e n t O s 

e M  a l t a
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Centro-Oeste 

25.721
(4%)

116.362
(20%)

305.720
(52%)

88.420
(15%)

54.689
(9%)

Nordeste

Norte

Sudeste 

Sul

TOTAL DE EVENTOS NAS REGIÕES 
BRASILEIRAS, EM NÚMEROS*

Fonte: ABEOC Brasil, Sebrae, Obsertório do Turismo-FTH-UFF, 2014
* Dados referentes aos eventos de todos os segmentos realizados no país.

informações acerca de temas pré-determinados. 
Os eventos organizados pelas entidades da clas-

se médica têm por fim sintetizar informações e co-
nhecimento, esclarecendo dúvidas e apresentando 
novos tratamentos, tecnologias, formas de diag-
nóstico, medicamentos e vários elementos na área 
da saúde, lançados para atualização dos profissio-
nais. Para acompanhar as mudanças e conseguir se 
adequar aos novos procedimentos, são ofertados 
principalmente cursos de reciclagem e simpósios. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
atualmente 405.010 médicos estão atuantes no 
Brasil. Para atender a necessidade de atualização 
desses profissionais, anualmente, cerca de três mil 
eventos de diversas especialidades são realizados 
na área da saúde. Esses eventos são cadastrados 
na Comissão Nacional de Acreditação (CNA), órgão 
responsável pela revalidação do Título de Espe-
cialista de cada médico. 

O CNA – CAP (Comissão Nacional de Acredita-
ção – Certificado de Atualização Profissional) foi 
criado em 2005 e tem por função elaborar normas 
e regulamentos para a certificação de atualização 

Fonte: Conselho Federal de Medicina (CFM), maio/2015

MéDICOS ATIVOS NOS ESTADOS BRASIlEIROS

AC

MG 

Al

MS 

AM 

MT 

AP 

PA 

BA 

PB 

CE 

PE 

DF 

PI 

RO 

ES 

PR 

RR 

SE 

GO 

RJ 

RS 

SP 

MA 

RN 

SC 

TO 

770

43116

4045

4398

4297

4116

584

6848

18241

5460

11070

14108

10856

3622

2049

8248

20906

630

3108

10464

60485

27645

116414

4491

4724

12454

1861

TOTAl: 405.010 MéDICOS EM ATIVIDADE NO PAíS
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profissional dos títulos, avaliar e autorizar cursos e even-
tos submetidos à certificação, verificando se os mesmos 
cumprem os programas propostos,  e controlar certifi-
cação do candidato junto à Sociedade de Especialida-
de. Já o CAP é um documento padronizado emitido pela 
Associação Médica Brasileira (AMB) que atesta os novos 
conhecimentos do médico, habilitando-o ao exercício de 
determinada especialidade. Tem validade de cinco anos.  

Frente à crescente demanda de eventos na área médica, 
a equipe da Revista Eventos Brasil conversou com o presi-
dente da AMB, Florentino de Araújo Cardoso Filho, sobre o 
mercado de eventos no segmento. Criada em 1951, a entida-
de possui, atualmente, 27 associações médicas estaduais e 
396 associações regionais. Confira a entrevista.

Quantas especialidades são ligadas à AMB?

Cinquenta e quatro especialidades médicas. Além de algu-
mas delas terem várias áreas de atuação.

 Qual a periodicidade da aMb na realização de eventos?

A AMB realiza vários eventos mensais. Muitos na própria 
AMB, outros em vários locais do Brasil. As sociedades de es-
pecialidade também fazem muitos eventos. Os maiores são 
os congressos brasileiros e os regionais e estaduais.

O que é levado em consideração na hora de decidir onde 
vai ser realizado um evento? 

Público-alvo, estrutura necessária, custos e malha aérea 
quando falamos dos médios e grandes eventos.

“o setor de saúde e, 

PrinCiPalMente, a Área MédiCa 

realizaM MUitos eventos, eM 

todos os Períodos do ano, e 

tÊM CoMo PartiCiPantes Pessoas 

de Maior Poder aqUisitivo. eles 

viajaM CoM aCoMPanhantes, o 

qUe CertaMente inCreMenta 

o tUrisMo no brasil. MUitos 

dos nossos eventos oCorreM 

na baixa teMPorada, fator qUe 

CertaMente ajUda Manter a 

Cadeia do tUrisMo.”

2010: 

2011: 

2012: 

2014: 

2015: 

TOTAl: 

3.160

3.418

3.026

2.259

516*

12.379

*até maio/15

TOTAL DE EVENTOS CADASTRADOS/   
APROVADOS NO CNA:

Fonte: Associação Médica Brasileira (AMB)/ Comissão Nacional De Acreditação (CNA)

e M  a l t a
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como a aMb percebe o brasil como destino para eventos na área médica?

Muito importante, mas que precisa necessariamente de apoio e incen-
tivo dos governos, notadamente das capitais, dos estados e do governo 
federal.  O setor de saúde e principalmente a área médica realizam 
muitos eventos, em todos os períodos do ano, e têm como participantes 
pessoas de maior poder aquisitivo. Eles viajam com acompanhantes, 
o que certamente incrementa o turismo no Brasil. Muitos dos nossos 
eventos ocorrem na baixa temporada, fator que certamente ajuda man-
ter a cadeia do turismo. 

Qual é a principal diferença entre eventos realizados no brasil e no exterior? 

De um modo geral, os eventos internacionais são mais bem orga-
nizados. Há mais profissionalismo, a organização tem mais esmero e 
cumpre-se o estabelecido. O Brasil tem poucas cidades para se realizar 
grandes eventos. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, que hoje têm os 
melhores centros de eventos do país, são bons exemplos. Todavia, já 
temos excelentes empresas organizadoras de eventos. Precisamos di-
vulgar melhor nosso país, nossas cidades, nossas belezas, que sempre 
agregam valores na realização de eventos.

O que a aMb considera como diferencial no mercado de eventos? Há 
algum serviço que gostaria que existisse?

Como a AMB é a associação médica que aglutina todas as sociedades 
médicas de especialidade, importante seria ter incentivos para propa-
gar e realizar cada vez mais eventos no Brasil. 

“o brasil teM PoUCas Cidades Para se 

realizar grandes eventos. são PaUlo, rio 

de janeiro e fortaleza, qUe hoje tÊM os 

Melhores Centros de eventos do País, são 

bons exeMPlos. todavia, jÁ teMos exCelentes 

eMPresas organizadoras de eventos. 

PreCisaMos divUlgar Melhor nosso País, 

nossas Cidades, nossas belezas, qUe seMPre 

agregaM valores na realização de eventos.”

Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves: 

o local ideal para 
seu evento.

Infraestrutura completa para você 
realizar excelentes eventos.

O Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves é palco de grandes eventos 
nacionais e internacionais.
Com mais de 322 mil m² de área 
territorial, 58 mil m² de área 
construída, o local é apontado como 
um dos maiores espaços cobertos 
e climatizados para eventos da 
América Latina. Em seus pavilhões 
são realizadas feiras de grande porte, 
além de congressos, seminários, 
shows, mostras e exposições.

Fundação Parque de Eventos e Desenvolvimento 

de Bento Gonçalves 

(54) 3455.6700

www.fundaparque.com.br
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“a aMb é a assoCiação MédiCa 

qUe aglUtina todas as soCiedades 

MédiCas de esPeCialidade, 

iMPortante seria ter inCentivos 

Para ProPagar e realizar Cada vez 

Mais eventos no brasil.”

como a aMb tem analisado, nos últimos anos, o compor-
tamento da indústria patrocinadora de eventos? Qual é 
a visão para o futuro? 

Devido às dificuldades econômico-financeiras atuais 
e a necessidade de definirmos regras adequadas de 
compliance, pois surgiram mudanças dessa cultura, há 
menos recursos. Porém acreditamos que os eventos são 
extremamente importantes para toda a cadeia envolvida.

Qual é o futuro dos eventos na área da saúde? a propen-
são é aumentar? 

Com certeza, pois a ciência médica evolui em grande 
velocidade e o conhecimento precisa e deve ser difun-
dido, compartilhado. 

a qualidade dos serviços e equipamentos prestados nas 
cidades brasileiras é satisfatória? 

Na maioria delas, mas está muito distante do que ob-
servamos em países da Europa e América do Norte. 

Qual é a importância para aMb em trazer eventos inter-
nacionais para o país? O que isso contribuiria para os 
avanços das ciências no brasil?

Facilitaria o acesso dos brasileiros ao State of the 
Art (expressão usada para qualificar algo avançado, 
moderno) no conhecimento médico, oportunizando o 
intercâmbio, além de podermos mostrar a qualidade 
da nossa medicina, dos nossos médicos, dos nossos 
profissionais de saúde, colocando ainda mais nosso 
querido Brasil no cenário internacional. 

e M  a l t a

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



13e v e n t o s  b r a s i l

as exigências da anvisa muitas vezes podem travar negociações com a 
indústria. a pendência burocrática na regulamentação de medicamen-
tos no país pode interferir na área de eventos médicos?

Exigências legítimas e adequadas que buscam segurança para to-
dos, sempre são bem-vindas. A Anvisa precisa, sim, melhorar seus 
processos e ter agilidade. 

Qual é o impacto do período de crise econômica para a área de eventos? 
Tem interferido?

Sim, interfere negativamente. Períodos mais difíceis também nos fa-
zem crescer com mais profissionalização. 

Qual é o tipo de apoio que a AMB gostaria de ter da iniciativa pública? 

Facilidades para que conheçamos ainda mais e melhor nossas prin-
cipais cidades para realizar eventos médicos, mostrando a infraestru-
tura e as atrações turísticas.

 O turismo de saúde em outros países é bastante difundido e agora tem 
ganhado força no brasil. como a aMb enxerga esse mercado?

Que devamos aproveitar todas as oportunidades e crescer na reali-
zação de eventos.  

• Público-alvo

• Infraestrutura

• Malha aérea

• Profissionalismo

• Qualidade no serviço prestado

FATORES lEVADOS EM CONSIDERAçãO PARA REAlIzAçãO 
DE EVENTOS, SEGuNDO FlORENTINO CARDOSO: 

“devido às difiCUldades eConôMiCo-

finanCeiras atUais e a neCessidade de 

definirMos regras adeqUadas de CoMPlianCe, 

Pois sUrgiraM MUdanças dessa CUltUra, hÁ 

Menos reCUrsos. PoréM aCreditaMos qUe os 

eventos são extreMaMente iMPortantes Para 

toda a Cadeia envolvida.”



Considerado referência na área de eventos, o Windsor 
Hotéis se prepara para inaugurar o maior complexo 

de convenções da hotelaria do Rio de Janeiro, apto para 
receber até seis mil pessoas e com inauguração prevista 
até as Olimpíadas de 2016. 

O complexo vai se integrar ao Windsor Barra Hotel, 
que já possui 60 modernos salões em 10 mil metros 
quadrados de área e que, por dois anos consecutivos, 
foi eleito o “Melhor Hotel de Eventos do Brasil” pelo 
Guia 4 Rodas. Com os três novos empreendimentos, 
Windsor Oceânico, Windsor Tower e o Centro de Conven-
ções, a rede consolidará esta posição, totalizando 20 mil 
metros quadrados de área de eventos apenas na Barra 
da Tijuca. A rede possui mais 12 hotéis em operação no 
Rio e dois em Brasília, abertos recentemente.

inFraestrutura
Localizado a uma quadra da praia da Barra da Tijuca, 

o Centro de Convenções terá capacidade para atender 
de pequenos eventos até congressos gigantescos. A 
grande funcionalidade do novo complexo será o con-
ceito one-stop-shop, que permite que o cliente con-
centre todas as contratações num único lugar: hospe-
dagem, alimentação e salões de eventos.

O espaço destinado à garagem também é amplo: há 
500 vagas divididas entre o 2º e o 3º subsolo. Para quem 
aprecia boa gastronomia, a cozinha, a confeitaria e a 
padaria do Centro de Convenções serão puro deleite.

Outro destaque será a infraestrutura de internet e 
intranet, telas retráteis nos salões, serviços de busi-
ness center, sinalização eletrônica em todas as áreas, 
segurança 24 horas e muito mais.

d e  c o n v e n ç õ e s  e  h o t é i s

d o  r i o  d E  J a n E i r o

W i n d s O r  t e r á  O  M A i O r  C O M P L e xO

www.windsorhoteis.com 

eventos.windsorbarra@windsorhoteis.com.br

Com iniciativas sustentáveis, a rede Windsor levará 
para os novos hotéis ações que beneficiam a preser-
vação do meio ambiente na Barra da Tijuca. Todos os 
prédios serão equipados para reduzir o consumo de 
energia e água e com coleta seletiva dos descartes. 

Vista do complexo Windsor com a passarela que interliga os 
hotéis Windsor Barra (esquerda) e Windsor Oceânico (direita)

d e s t i n o  d e  n e g ó C i o s
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#LUGAR DE SER FELIZ

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

O MELHOR 
PARA O 

SEU EVENTO 
ESTÁ AQUI.

COMBINE UMA PAISAGEM 

DESLUMBRANTE COM 

UMA INFRAESTRUTURA 

SEM IGUAL. 

O Portobello Resort é o lugar ideal para você realizar 
qualquer tipo de evento. Com uma infraestrutura 
completa, o maior resort da Costa Verde tem opções 
arrojadas para transformar o evento da sua empresa 
em um sucesso absoluto.

• Centro de convenções com 4 salões e 8 salas de apoio;
• Espaços ao ar livre para comemorações;
• Infraestrutura para eventos esportivos e muito mais.
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Os destinos exitosos na promoção e obtenção de 
eventos são os que trabalham sobre as bases de 

um esforço integrado de gerência e incentivo por meio 
dos Convention & Visitors Bureaux (CVBs). A afirmação é 
de Ana María Viscasillas, especialista global em turismo 
de negócios com mais de 25 anos de experiência na área, 
sendo 17 deles no Porto Rico Convention Bureau. 

Os CVBs são, por excelência, os líderes das equipes de 
um destino, geralmente compostas também por repre-
sentantes do governo e empresas ligadas ao setor de 
eventos. "A tendência hoje é de os bureaux trabalharem 
a experiência da venda, desenvolvimento do grupo de 
clientes e sua chegada, em todo um ciclo de apoio e ser-
viço, integrando sócios, comunidade, governo e cliente”, 
declara Ana María. Ela explica que essa integração ocorre 
atendendo os grupos nas várias etapas do trabalho, des-
de o momento da captação dos clientes e promoção da 
sede até quando eles desembarcam no destino (com a 
coordenação de serviços de apoio e evento na cidade). 

Segundo a especialista, dar seguimento ao trabalho, 
com a retroalimentação, é muito importante. Após a 
realização de um congresso, por exemplo, a equipe do 

Entrevistamos profissionais de entidades 
internacionais que mostram como conquistar 
mais eventos e transformar destinos

A VisãO dA CAPtAçãO de eVentOs 
pElos convEntion & visitors 

BurEaux intErnacionais
Regina Cirne Lima Guedes

"qUeM é Melhor qUe UM Morador Para vender UM 

destino? sUa Paixão anteCede o ProCesso, Por isso 

é reCoMendÁvel aProveitar o aPoio dos loCais 

Para reCeber Mais eventos."

ana maría viscasillas, especialista global em 
turismo de negócios

bureau deve solicitar uma avaliação dos clientes em re-
lação aos serviços prestados e de todos os envolvidos, 
fazendo com que eles retornem ao destino. "é nesta 
etapa que os bureaux comprovam os níveis de satis-
fação dos serviços executados por todos os atores da 
cadeia de produção. Devemos perguntar: 'como fomos 
como destino? Como apoiadores? Quando voltam? O 
que temos de fazer para que vocês regressem?'.” Ana 
María relata que há muitos bureaux que não fazem essa 
retroalimentação, perdendo grandes oportunidades.  

O esforço de vendas com a comunidade local também 
é apontado pela especialista como um fator essencial 
para se sediar mais eventos. "Quem é melhor que um 
morador para vender um destino? Sua paixão antecede 
o processo, por isso é recomendável aproveitar o apoio 
dos locais para captar mais eventos." Destinos exitosos 
têm programas específicos de vendas com a sociedade, 
conhecidos como programas de embaixadores. Neles, os 
funcionários do bureau conversam com profissionais e 
líderes da comunidade, que por meio de seus contatos 
em nível nacional, regional e internacional, apoiam a 
realização de eventos, convenções e congressos.

t e n d Ê n C i a s
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Ana María chama atenção também para a importân-
cia de os bureaux terem uma estratégia específica para 
atender aos pedidos de sede, com o envolvimento de 
toda a equipe, sócios, governo e sociedade em geral. De 
acordo com a Destination Marketing Association Inter-
national (DMAI), o sucesso de um bureau se mede com 
base no envolvimento da comunidade com a organiza-
ção e a força do destino. "Na medida em que se desen-
volve uma maior participação, um maior envolvimento 
da comunidade, é que um bureau pode captar mais 
eventos e fortalecer a imagem do destino. Isso é bem
-estar social e desenvolvimento econômico. Os bureaux 
são catalíticos para este bem-estar", salienta Ana María.  

Os bureaux de Viena, na Áustria, e Barcelona, na Espa-
nha, são exemplos de organizações bem-sucedidas que 
transformaram os destinos. A especialista destaca as 
características-chave para o êxito deles: efetiva vontade 
tanto do setor público quanto privado para conseguir 

este tipo de organização; trabalho em equipe; manuten-
ção do foco para gerenciar e promover o destino; trans-
parência, pois compartilham seus êxitos, desafios e 
oportunidades de negócio; consistência em seus esfor-
ços, o que garante grandes resultados a médio e longo 
prazo, não permitindo que mudanças políticas afetem 
o norte das organizações; e profissionalização. “Estes 
bureaux estão muito atentos e envolvidos na sensibili-
zação, capacitação e desenvolvimento profissionais da 
indústria do turismo e de eventos.”

metrópole mundial de Congressos
Fundado em 1969 como parte do Vienna Tourist Board, 

o Viena Convention Bureau (VCB) se tornou um depar-
tamento em 1991 sob o comando de Christian Muts-
chlechner. Desde então, o VCB vem sendo renovado e 
aprimorado. A cidade de Viena é conhecida como uma 
metrópole internacional de congressos. Desde 2008, o 

"na Medida eM qUe se desenvolve UMa Maior PartiCiPação, UM 

Maior envolviMento da CoMUnidade, é qUe UM bUreaU Pode 

ConqUistar Mais eventos e fortaleCer a iMageM do destino. "

Messe Wien Exhibition & Congress Center, em Viena

ana maría viscasillas
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número desses eventos (nacionais e mundiais) reali-
zados vem crescendo 19% de ano em ano, às vezes, até 
dobrando. “é um trabalho de longo prazo. Nós fomos 
provavelmente um dos primeiros bureaux a trabalhar 
com base de dados eletrônica [começamos em 1971]. 
Além disso, temos uma atuação consistente, especial-
mente em relacionamentos de longa duração com nos-
sos clientes”, explica Christian. 

Ele relata que a infraestrutura para eventos (com três 
diferentes tipos de centros de convenções), a disponibi-

“é UM trabalho de longo Prazo. nós foMos ProvavelMente 

UM dos PriMeiros bUreaUx a trabalhar CoM base de dados 

eletrôniCa [CoMeçaMos eM 1971]. aléM disso, teMos UMa 

atUação Consistente, esPeCialMente eM relaCionaMentos de 

longa dUração CoM nossos Clientes”

lidade de hotéis, a cooperação da companhia aérea Aus-
trian Airlines e a equipe que trabalha junta por mais de 
11 anos são as chaves para a capital austríaca ter tanto 
sucesso. Outro fator é a filosofia de relacionamento muito 
forte com os clientes. “Acompanhamos eles desde a cap-
tação até o fim do evento.” Desde novembro de 2011, o VCB 
é licenciado pela certificação austríaca Green Meeting and 
Green Events e incentiva a organização de eventos sus-
tentáveis. “Nós temos a convicção de que organizar um 
evento de forma sustentável é o melhor caminho."      

World Trade Center em Barcelona

christian mutschlechner, diretor do viena 
convention Bureau

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



pioneirismo em BarCelona
Primeiro da Espanha, o Barcelona Convention Bureau 

(BCB) nasceu em 1983 de uma maneira precária, confor-
me relata o diretor Christoph Tessmar. Os primeiros dez 
anos foram os mais difíceis, porque a cidade não era 
conhecida como um destino turístico e muito menos 
na indústria de eventos. Os Jogos Olímpicos realizados 
em Barcelona em 1992 contribuíram para disseminar a 

imagem de cidade moderna e viva. A partir de 1995 o 
turismo aumentou juntamente com o de negócios, so-
bretudo eventos de empresas internacionais do setor 
tecnológico e de automação, que seguem fazendo en-
contros em Barcelona em função dessa imagem. 

Em 2014, o turismo de eventos da cidade somou cerca 
de 580.000 participantes em congressos, convenções e 
jornadas. Christoph atribui parte do sucesso à completa 

“Para os organizadores, é MUito iMPortante 

PerCeber a União da Cidade CoM os setores-Chaves 

Para a realização de Congressos.”

christoph tessmar, diretor do Barcelona 
convention Bureau



• Efetiva vontade tanto do setor público quanto privado para conseguir este tipo de organização

• Trabalho em equipe

• Manutenção do foco para gerenciar e promover o destino

• Transparência, compartilhando seus êxitos, desafios e oportunidades de negócio

• Consistência em seus esforços, o que garante grandes resultados a médio e longo prazo

• Profissionalização

CARACTERíSTICAS-ChAVE PARA O êxITO DOS CONVENTION BuREAux 
DE VIENA E BARCElONA, SEGuNDO ANA MARíA VISCASIllAS

infraestrutura atual de Barcelona, que permite sediar 
qualquer tipo de evento. Ele também ressalta a impor-
tância da inovação tecnológica na cidade, a comunidade 
médico-científica de prestígio mundial e a excelente re-
lação do BCB com o setor privado. "Para os organizado-

res, é muito importante perceber a união da cidade com 
os setores-chave para a realização de congressos. Ao 
longo de seus 32 anos de atividade, o BCB foi capaz de 
criar um elevado nível de confiança com os key decision 
makers do setor de congressos", destaca.

Eventos�corporativos
levam�sua�empresa
mais�longe.

Rossi & Zorzanello, 
há 27 anos conduzindo 
grandes eventos ao sucesso.

contato@rossiezorzanello.com.br facebook.com/rossiezorzanello
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Global Garden e Paiáguas Palace Hotel: 
Doze salas especializadas em eventos corporativos para você escolher. 

A Rede de Hotéis Mato Grosso é especializada 

em receber com qualidade.  Dois dos nossos 

hotéis são projetados para oferecer estrutura 

completa em eventos corporativos e, juntos, 

somam doze salas diferentes para seu evento . 

Localização Estratégica. 

Principais Avenidas da Cidade

Estrutura ampla

Acomodações completas

(65) 3318-5300(65) 3051-5000

Anuncio-Revista-Rede-Hoteis 22,7x29,8cm, .pdf   4   22/04/2015   14:20:32



Sabemos que para o desenvolvimento da econo-
mia, dentre os vários fatores importantes, estão 

a segurança jurídica e a justa tributação. As empresas 
organizadoras de eventos vêm enfrentando sérios pro-
blemas nesses dois itens.

Para prestarem este serviço, as empresas começam por or-
çar o custo do evento, elencando todos os serviços a serem 
contratados e os bens, materiais e equipamentos a serem 
adquiridos. Tal custo é apresentado ao contratante, acresci-
do dos honorários da empresa pela organização do evento.

Quando o contratante é órgão público ou entidade da ad-
ministração pública, direta ou indireta, a contratação é feita 
por licitação. Neste caso, o contratante está legalmente im-
pedido de pagar ou emitir empenho contra outro CNPJ que 
não o da empresa licitada, ou seja, o pagamento integral do 
evento é feito à empresa organizadora, mediante apresenta-
ção de nota fiscal no valor total do evento.

O imposto devido pela organizadora do evento é calcula-
do sobre o total da nota apresentada, englobando serviços 
prestados por outras empresas; assim como o fornecimento 
de bens, materiais e equipamentos não sujeitos ao ISS, mas 
ao ICMS. Destaque-se que tanto as empresas fornecedoras 
dos serviços como as fornecedoras dos bens também esta-
riam obrigadas a recolher seus respectivos impostos. Para 
efeito de mensuração do absurdo, imaginemos que a em-
presa organizadora do evento tenha uma margem de 20% 
sobre o custo do evento e que a alíquota do ISS seja de 5%. 
Neste caso, 25% dos honorários iriam para o pagamento do 
ISS. Tal situação é inaceitável! Como mudar esta realidade?

Tomemos o exemplo da publicidade e propaganda. A Lei 
4.680 e do Decreto 57.690, ambos de 1965, que regulamen-
tam o exercício dessa atividade, determinam que a remu-
neração desse serviço são os honorários contratados e as 
eventuais comissões, excluindo os serviços subcontratados.

Da mesma forma, a Lei 11.771/08, que dispõe sobre a Po-

N A  O R G A N I Z A Ç Ã O  D E  E V E N T O S

B A S E  D E  C Á l C u l O  D O  I S S 

Edgard Salles

lítica Nacional do Turismo, considera as organizadoras de 
eventos como prestadora de serviços turísticos, conforme 
artigo 21, e define suas atividades e remuneração, pre-
sentes no artigo 30, como o “valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação 
na captação de recursos financeiros para a realização do 
evento e a taxa de administração referente à contratação 
de serviços de terceiros”. Da mesma forma, não se consi-
deram como preço os serviços subcontratados.

Cumpre notar que a Lei Tributária não se submete às 
leis de outras esferas, como se depreende da leitura do 
artigo 109 do Código Tributário Nacional: “Os princípios 
gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da de-
finição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, con-
ceitos e formas, mas não para definição dos respectivos 
efeitos tributários”. Porém, nada impede de, utilizando-se 
do bom senso, adotar tais princípios.

Foi o que fez, efetivamente, no caso da publicidade 
e propaganda. A Lei Tributária carioca, e provavelmente 
dos demais municípios, adotou como base de cálculo do 
ISS os princípios da Lei 4.680 e do Decreto 57.690. Tal 
bom senso poderia ser utilizado no caso das organiza-
doras de eventos, mas isso implicaria na alteração das 
Leis Tributárias vigentes. Dadas as dificuldades inerentes 
às alterações legislativas e às questões políticas envolvi-
das, há que se procurar alternativas de ordem infralegal 
que possam resolver esta situação.

Tal é o objetivo deste artigo: inaugurar uma discussão 
sobre as possíveis soluções para o problema. O debate 
apenas se inicia.
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Edgard Salles é consultor tributário

Contatos: salles.edgard@gmail.com
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Um dos principais desafios das Diretorias da ABEOC 
Nacional e das Regionais para os próximos três anos 

é eliminar os gargalos que limitam a expansão do Setor de 
Eventos no Brasil. Entraves burocráticos, taxações e leis ana-
crônicas engessam o mercado.

Entre as principais dificuldades enfrentadas estão os proce-
dimentos para Legalização de Eventos. São aproximadamente 
15 órgãos a serem contatados para legalizar cada evento. é 
importante ressaltar que muitos eventos são realizados em 
locais que já possuem alvará para realização das atividades. 
A deliberação do Ministério do Trabalho e Emprego com vis-
tas à contratação de mão-de-obra por tempo determinado 
também é um empecilho. A medida obriga o contratante a 
cumprir 12 procedimentos e fixa que uma nova contratação 
do mesmo profissional tenha um intervalo de seis meses. A 
tributação em cascata nas contratações governamentais é 
outro entrave enfrentado pelas organizadoras de eventos. Na 
legislação atual, o contratante paga a uma única pessoa ju-
rídica, obrigando a mesma a incluir na sua nota fiscal todos 
os demais serviços contratados que já foram tributados no 
momento da emissão da nota fiscal pelo prestador de serviço 
ou fabricante do produto. Os empresários almejam equipara-
ção com as agências de viagens e de publicidade que emitem 
nota fiscal dos seus serviços e utilizam a nota fiscal fatura 
para os demais serviços.

Outro gargalo é a não exigência do Cadastur por parte do po-
der público. A Lei 11.771/08, conhecida como Lei Geral do Turismo, 
define os prestadores de serviços turísticos como sociedades 
empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e 
os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos 
remunerados e que exerçam atividades econômicas relaciona-
das à cadeia produtiva, entre eles estão as organizadoras de 
eventos. A mesma Lei exige que tais prestadores de serviços te-
nham, obrigatoriamente, o Cadastur que é o cadastro no Minis-
tério do Turismo. Podemos afirmar que muitas empresas e ins-
tituições realizam eventos sem o obrigatório cadastro, inclusive 

S E T O R  D E  E V E N T O S

G a r G a l o s  d o

Adriana Homem de Carvalho

Adriana é vice-presidente de articulação 
política da ABEOC Brasil 

Contato: adri@metaeventos.net

para órgãos públicos. Essas entidades, ao realizarem eventos, 
não geram um único centavo em impostos. Um Decreto exigin-
do o Cadastur para a legalização e/ou realização de eventos 
resolveria tal discrepância. A alta carga tributária para as em-
presas expositoras não sediadas no estado do evento é outro 
obstáculo. Alguns Estados exigem o pagamento antecipado do 
ICMS dos produtos a serem expostos. As entidades federativas 
que aplicam essa forma de tributação se tornam menos com-
petitivas e prejudicam o mercado, especialmente, o de feiras. 
Por fim, o término do ciclo dos macros eventos no Brasil, em 
2016, encerra a “safra” de mega eventos. O que será feito com 
a capacidade instalada? O que faremos para atrair os eventos? 

As dificuldades acima, somadas a outras questões e ao 
desaquecimento econômico, têm enfraquecido o mercado. A 
ABEOC cônscia de sua representatividade e, sabendo das di-
ficuldades, foi a campo em busca das parcerias necessárias. 
No sentido de facilitar o diálogo com os interlocutores, houve 
a divisão da problemática pelas três esferas do poder: fede-
ral, estadual e municipal. O caminho é longo e árduo, mas 
não desanimaremos. O apoio que pedimos para maximizar 
desenvolvimento do setor não é sem fundamento. O turismo 
de eventos é o segmento mais disputado pelos países, pois 
em razão dos eventos os produtos turísticos são vendidos por 
atacado, já que o turista de eventos hospeda-se por longas 
estadas, devido à duração do acontecimento, e contribui para 
a arrecadação local: frequenta shoppings, cinemas, teatros, 
bares, restaurantes e etc.

Os eventos são, incontestavelmente, o maior e melhor 
meio de desenvolvimento nacional, do fomento da econo-
mia e da geração de empregos. Cabe aos setores público e 
privado incentivarem cada vez mais esse segmento, em es-
pecial a captação e realização de mais eventos.
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O mercado de eventos no Brasil vem aumentando a 
cada ano e a área médica é um dos principais segmentos 
que colaboram para esse crescimento, realizando cada 
vez mais encontros técnicos e científicos para difundir o 
conhecimento entre os profissionais.

Além de aumentar a exposição do país como sede de 
eventos e, consequentemente, de destinos turísticos, es-
ses eventos ajudam a movimentar a economia local, ge-
ram empregos e estimulam a troca de experiência entre 
pesquisadores brasileiros e do exterior.

Confira alguns dos destinos nacionais que recebem 
congressos médicos e como é a preparação e a orga-
nização das cidades para sediar com qualidade e exce-
lência esses eventos.

traBalho em Conjunto
A cidade de Goiânia (GO) é um importante município 

do Planalto Central e considerado centro estratégico para 
áreas como indústria, moda, agricultura e medicina. Pla-
nejada e construída para ser a capital política e admi-
nistrativa de Goiás, figura entre as cidades com melhor 
índice de qualidade de vida do país. 

Preparada para receber os mais variados congressos, 
Goiânia se destaca como destino para eventos médicos. 
Em 2014 foram cerca de 50 eventos, a maioria de abran-

PA R A  E V E N T O S  M é D I C O S

O  PA í S  C O m O  u m  E xC E L E N t E  d E S t i N O 

Bettina Schünke Güenter

gência nacional e regional. Segundo Newton Emerson 
Pereira, diretor presidente do Goiânia Convention & 
Visitors Bureau, a cidade é referência em várias espe-
cialidades médicas, como oftalmologia, dermatologia, 
cardiologia, cirurgia bariátrica, cirurgia de separação 
de siameses e referência mundial com o Hospital de 
Queimaduras. “Nós temos ótimos profissionais da área 
médica na cidade. Em função disso o setor está sempre 
em busca de eventos para compartilhar esse conheci-
mento”, disse Newton, que ressalta que esses eventos 
são muito importantes para a cidade, pois geram mui-
tos empregos. Como exemplo, ele cita o XI Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (ABRASCO), e que pretende reunir cerca 
de oito mil profissionais no final do mês de julho.

O diretor presidente afirma que o município melhorou 
muito em relação à infraestrutura para receber eventos 
nos últimos quatro anos. Apostando no crescimento da 
demanda, até o final de 2016, Goiânia pretende inaugurar 
12 novos hotéis. Cinco já estão em pleno funcionamento 
desde o início do ano. “Em suas proporções, podemos 
comparar o município com a cidade de São Paulo (SP). 
Somos uma cidade voltada para eventos de negócios. Te-
mos ótimos espaços, boa gastronomia, uma noite bem 
agitada e diversão”, explica Newton.
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R E C E I TA

Letra de médico
não prometemos
traduzir, mas conte
com a experiência 
da Comunica para
tradução de artigos
e interpretação
simultânea
de eventos médicos.

São Paulo
Rio de Janeiro

Curitiba
Salvador

Tradução
Interpretação

Equipamentos para Eventos

atendimento@comunica.com.br

 21-2512-4041

Dra Clara Compreensao

Paciente: Traducoes e Eventos

Uso continuo

Comunica Traducoes dose necessaria

Evita sinais e sintomas de problemas

com traducao, interpretacao simultanea
ou equipamentos para eventos.

Com dois centros de convenções e mais três em obras, a cidade tam-
bém se prepara para inaugurar seu novo aeroporto até o final de 2015, 
o que promete trazer ainda mais eventos para a região. “Toda a cidade 
se mobiliza para receber os participantes da melhor maneira possível. 
Goiânia é um lugar hospitaleiro que sabe deixar os visitantes muito à 
vontade”, garante o diretor do Convention.

O trabalho de captação de eventos é realizado pelo Goiânia Convention & 
Visitors Bureau em parceria com o trade, governo e prefeitura. “Temos pro-
fissionais capacitados para organizar eventos, várias empresas de Goiânia, 
inclusive, receberam o Selo de Qualidade da ABEOC. Procuramos fazer uma 
estratégia para cada evento, para cada área médica. Buscamos conhecer o 
que eles precisam para sabermos como agir e o que oferecer”, declara.

o potenCial da serra gaúCha
A Serra Gaúcha é conhecida por seu clima ameno, sua farta gastrono-

mia e sua cultura diferenciada. Muito procurada por turistas, a Região 
das Hortênsias, que compreende as cidades de Gramado, Canela, Nova 
Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula, também é reconheci-
da por sua ampla estrutura para sediar eventos.

Luciano Márcio Gonçalves, gerente executivo do Gramado, Canela e Re-
gião das Hortênsias Convention & Visitors Bureau, diz que as cidades são 
totalmente adequadas para receber os eventos das áreas médicas. “São 
bem versáteis e bem estruturadas, com ampla rede hospedeira e gastro-
nômica, com prestadores de serviços, de equipamentos e de logística.” 

Para aproveitar o período de ociosidade na região, o Convention tra-
balha, principalmente, na captação de eventos médicos para o primeiro 
semestre do ano. “Nesse período a gente busca eventos médicos, even-
tos na área técnica, o que ano a ano tem puxado a ocupação da cidade 
para cima nessa época”, explica. Ele relata que em 2014 a região realizou 
mais de 130 congressos médicos, com público médio de 500 participan-
tes.  Para 2015 as projeções são as mesmas do ano passado.

O gerente diz que a estrutura para eventos da região continua a mesma. O 
que aumentou são os atrativos turísticos, principalmente de Gramado (RS), 
que todo ano inaugura um novo parque ou atração. Além disso, anualmente 
os hoteleiros se renovam, reformando espaços e adequando as estruturas. 
“Gramado vive do turismo o ano todo, por isso nosso grande diferencial é a 
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inovação, é ter sempre uma novidade turística, mesmo para 
aquele visitante que seja frequente na cidade.” 

Outro destaque da Região das Hortênsias é que o even-
to atrai também a família do participante, justamente por 
sua estrutura de lazer. “Muitos eventos, inclusive, ofere-
cem um dia livre na programação do congresso para que 
o participante aproveite a cidade com a sua família”, ex-
plica Luciano, que diz ainda que Gramado agrega 30% a 
mais de inscritos em cada evento.

A estrutura da cidade, com seus 35 mil habitantes, se 
compara as grandes capitais do país: são mais de 220 
hotéis, entre resorts, pousadas e albergues, e cerca de 
200 restaurantes, desde buffet a quilo até a alta gas-
tronomia. “O evento realizado na região tem um perfil 
diferente, pois os congressistas acabam se encontrando 
dentro da cidade após o evento, gerando uma maior in-
tegração”, declara. Com 15 anos de atuação, o Gramado, 
Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors 
Bureau possui mais de 200 associados e, juntos, já trou-
xeram mais de 200 mil pessoas para a serra gaúcha.

preparada para reCeBer visitantes
O Rio de Janeiro (RJ) é uma cidade preparada para re-

ceber visitantes. O município tem como vocação natural 
os atrativos turísticos e como aptidão a organização de 
eventos. Os congressos das áreas médicas são uns dos 
mais importantes eventos realizados na cidade e o in-
teresse pelo município vem crescendo a cada ano. “O 
Rio de Janeiro está passando por uma transformação. 
Com a realização das Olimpíadas teremos uma cidade 
planejada e preparada para atender qualquer tamanho 
de evento médico. E queremos apoiar e trazer esses 
eventos para a cidade”, comenta Michael Nagy, diretor 
comercial do Rio Convention & Visitors Bureau.

No ano passado a cidade recebeu 135 congressos mé-
dicos, considerado um número baixo pelo diretor, que 
justifica o dado em função da preparação e realização 
da Copa do Mundo. Para 2015 o número de eventos pro-
gramados é de 69, mas o trabalho para a captação de 
eventos não para. “No momento estamos com mais de 
dois mil eventos em estudo, tanto nacionais, latino-ame-
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ricanos como internacionais. Estamos trabalhando princi-
palmente na captação de eventos após a realização das 
Olimpíadas, com agenda até 2024”, explica Michael.

Segundo ele, o Rio de Janeiro não trabalha voltado para 
uma especialidade médica específica, pois existe uma 
procura muito diversificada. “O mercado tem suas ten-
dências anuais e elas direcionam os nossos eventos. Nos-
so foco é apoiar toda a entidade médica, trazendo para o 
Rio a sede de seus eventos."

O Rio de Janeiro possui uma completa infraestrutura para 
a realização de congressos, convenções, feiras e eventos de 
qualquer porte. Atualmente a cidade está passando por re-
formas e adequações para receber as Olimpíadas e garante 
estar ainda mais habilitada para sediar eventos. “Estamos 
desenvolvendo novos centros de eventos e aprimorando os 

já existentes. Teremos 42 mil quartos em todo o Rio de Janei-
ro, 9.500 leitos só no centro. Estamos prontos para qualquer 
tipo de público”, enfatiza. Outros destaques do município é 
a malha aérea, com integração em todo o mundo pelo ae-
roporto internacional, a ampla gama de espaços com capa-
cidades diversas e empresas internacionalmente reconhe-
cidas pela montagem, organização e operação de eventos.

O Rio Convention & Visitors Bureau acompanha de 
perto todas as etapas da realização de um evento na 
cidade, desde o contato com as entidades médicas, 
oferecendo apoio na captação, até a confirmação e a 
realização do mesmo. “Acreditamos muito na cadeia 
de eventos, associações, captadores, entidades e re-
ceptivo. O Rio tem excelentes profissionais para reali-
zar qualquer evento.”
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um espaço multiFunCional
Metrópole brasileira localizada mais ao sul do país, Porto Alegre (RS) é 

um importante núcleo econômico e comercial da região e centro geográ-
fico do Mercosul. Portão de entrada de turistas no estado, a cidade é um 
movimentado polo de serviços e com infraestrutura de qualidade reco-
nhecida, base de grandes empresas nacionais e internacionais e um dos 
principais destinos de eventos internacionais no Brasil. Na área médica, 
a cidade se destaca por receber congressos de diferentes especialidades, 
sendo capaz de produzir e sediar eventos de grande porte.

Um dos principais espaços da cidade é o Centro de Eventos FIERGS. 
Multifuncional e administrado com foco na promoção de negócios e na 
prestação do melhor serviço, o complexo é uma referência no âmbito 
do turismo de negócios. 

Em números, a estrutura do Centro de Eventos FIERGS apresenta um 
total de 36 mil m², divididos em mais de 35 salas moduláveis, um pavilhão 
com área útil de aproximadamente 14 mil m², um teatro com mais de 1.750 
lugares e com duas plateias, um mezanino e recurso de divisórias com 
isolamento acústico, estacionamento com capacidade para 3,1 mil veícu-
los e que também recebe grandes espetáculos. “Já temos uma espécie de 
tradição entre promotores e produtores. Nossos espaços são considera-
dos versáteis e funcionais, tornando o complexo altamente competitivo. 
O histórico de grandes eventos que já sediamos confirma isso”, enfatiza o 
gerente do Centro de Eventos FIERGS, Maurício Duval Macedo. 

De 2005 até 2014 foram mais de 21 congressos médicos realizados, com 
um público de aproximadamente 100 mil pessoas. Para os próximos anos 
já estão confirmados diversos eventos médicos nas áreas de dermato-
logia, terapia intensiva e neurologia, que realizará pela segunda vez no 
complexo o Congresso Mundial do Cérebro. 

O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Jorge Ilha Guima-
rães, já participou de dois congressos realizados no Centro de Eventos e o 
que mais chamou sua atenção foi o profissionalismo de todas as pessoas 
envolvidas. “A área física é excelente, as acomodações são muito con-
fortáveis. Os espaços são suficientes para a realização de um Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, que é um evento com grande exposição”. Entre 
as metas para os próximos anos estão os investimentos constantes na 
capacitação da equipe e na qualificação da estrutura. “Não precisamos 
ser o maior, mas primamos pela excelência, tanto na infraestrutura física 
como no atendimento ao público”, afirma o gerente.
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FoCo em Captação de eventos
Com localização privilegiada, sendo um dos pontos do Bra-

sil mais próximos da Europa e da América do Norte, a cidade 
de Fortaleza (CE) cada vez mais está sendo procurada como 
destino para sediar eventos na área médica. Em 2014 acon-
teceram 10 eventos; para 2015 serão 12 e com eventos já pro-
gramados para 2016 e 2017.

Sabendo disso, o Fortaleza Convention & Visitors Bureau 
vem trabalhando em parceria com a prefeitura, governo e as-
sociadas na promoção do município. Conforme explica Suemy 
Vasconcelos, diretora da entidade, foi criado um grupo de tra-
balho com 20 associadas do Convention, que estão realizando 
ações específicas para captação de eventos médicos. “Reali-
zamos uma festa para os médicos, onde convidamos mais de 
120 profissionais da cidade e ligados às sociedades médicas 
cearenses. Nosso objetivo foi mostrar o nosso trabalho e de 
que forma podemos ajudá-los na realização de eventos na ci-
dade”, explica. A ação aconteceu no mês de abril.

Tendo como marca “Visite Ceará”, a entidade também orga-

nizou uma viagem a 64 empresas organizadoras de eventos 
de São Paulo (SP), com o intuito de apresentar a cidade de 
Fortaleza como sede para eventos. “O grupo era composto 
por 12 pessoas, com representantes do governo e da enti-
dade, e visitamos agências que têm como seus clientes as 
sociedades médicas. Essa ação já tem dado muitos resulta-
dos”, comemora Suemy. Além disso, a Secretaria de Turismo 
da cidade está organizando visitas in loco para apresentar a 
capital cearense aos organizadores de eventos. Até o mês de 
junho a ação deve trazer cerca de 550 pessoas ao município.

Atualmente, a cidade conta com o Centro de Convenções 
do Ceará, que está instalado numa área de 15 mil m², sendo 
13 mil m² totalmente climatizado, além do Centro de Negó-
cios do Sebrae-CE, com 1,5 m² de área. Sua estrutura hote-
leira tem 26 mil leitos e possui espaços apropriados para a 
realização dos mais variados tipos de eventos. O aeroporto 
internacional recebe voos de outros países como Estados 
Unidos e Argentina, além da ampla malha aérea nacional, o 
que facilita a vinda de participantes aos eventos.



P O R T O B E L L O  R E S O R T  &  S A FÁ R I :

u M  H O T e l  e M  H a r M O n i a
C O m  A  N At u R E z A

Uma perfeita harmonia com a natureza, distribuí-
da em uma extensão de 25 milhões de m², com 

152 apartamentos voltados para o mar, unindo praia e 
montanha num mesmo complexo. Assim é o Portobello 
Resort & Safári. Construído em estilo polinésio, o hotel 
dispõe das mais variadas opções de lazer que atende 
desde crianças até o público da terceira idade, com 
uma decoração em perfeita sintonia com a natureza. 

Localizado em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio 
de Janeiro, entre as montanhas da Mata Atlântica e o 
mar da baía de Ilha Grande, o resort se situa a 100 km 
da cidade do Rio de Janeiro, pouco mais de uma hora 
do Aeroporto Santos Dumont e do Aeroporto Interna-
cional do Galeão. é possível chegar ao local de diferen-
tes maneiras já que o Portobello Resort & Safári conta 
com um heliponto, marina completa e equipada para 
barcos de até 100 pés e também há a possibilidade de 
chegada pela rodovia Rio-Santos.

exCelente estrutura para eventos
O hotel oferece infraestrutura completa para a rea-

lização de diversos tipos de eventos sociais e corpo-
rativos. O empreendimento possui quatro salões de 
convenções e oito salas de apoio, atingindo capacidade 
total de 770 pessoas. O Salão Sabiá, por exemplo, é uma 
excelente opção para eventos com produções arrojadas, 
pois possui pé direito de 5,5metros, além de moderno 
sistema de sonorização e iluminação. 

Também está disponível uma grande tenda de apoio 
com 33 metros de diâmetro, o que corresponde a 860 
m², e uma vasta área verde que permite a realização 
de diversas atividades ao ar livre. Aparelhagem técni-
ca e catering podem ser disponibilizados pela equipe 
do empreendimento para atender a eventos de perfis 
e público variados, desde confraternizações corpora-
tivas, casamentos, comemorações sociais, leilões de 
animais e eventos esportivos.

d e s t i n o  d e  n e g ó C i o s
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natureza Bem de perto
O diferencial do hotel fica por conta do safári, que é o 

único do Brasil dentro de um resort. Em uma área de 300 
mil m² estão presentes 350 animais das faunas brasileira, 
europeia e africana que convivem em harmonia e liberda-
de. Na primeira área os hóspedes podem ver aves tipica-
mente brasileiras como tucanos, araras e papagaios, além 
de macacos e quatis que podem ser vistos e fotografados 
sem a presença de grades. Emas, marrecos, patos, pavões, 
antas e pequenos veados também são atrações. Em uma 
segunda área, com características semelhantes à savana, é 
possível avistar zebras, cervos, antílopes e lhamas. O safári 
é feito em Land Rovers e dura aproximadamente 1h30.

Dentre as opções de lazer está a praia particular, de 
areias brancas e mar calmo. O local garante a privacidade e 
a segurança para a prática de esportes náuticos e também 
a tranquilidade para aqueles que preferem simplesmente 
relaxar. Na praia do resort, em alto mar ou em uma das inú-
meras ilhas da região, os hóspedes podem praticar stand 
up paddle, canoagem, jet ski, banana boat e windsurf. Para 
os fãs de pescaria, são oferecidos barcos e material espe-
cífico para pesca nos canais e rios que circundam o hotel. 

Para os esportes terrestres há as quadras de tênis e vôlei, 
os campos de futebol oficiais e o centro fitness. Outras ativi-
dades como caminhadas, passeios de bicicleta e de charrete, 
também estão na programação. Na área verde, cachoeiras, 
piscinas naturais, uma floresta de bromélias e um palmital 
se escondem entre os extensos campos para cavalgadas e 
entre as pistas para caminhadas e passeios de bicicleta.

lazer inFantil
O resort oferece o Mini Clube Portobello, em que crianças 

de quatro até 12 anos podem ficar o dia todo sob os cuida-
dos de uma equipe de monitores especialmente preparados 
para o lazer infantil, realizando atividades para desenvolver 
a criatividade e a interação. O clube possui duas piscinas, 
mesas de totó, ping-pong, espaço aberto com gangorra, ba-
lanço e escorrega. Para as crianças de todas as idades que 
gostam de animais há uma fazendinha com galinhas, pô-
neis e minivacas. Os pais podem contar com uma copa 24h 
equipada com micro-ondas, geladeira, mixer, água mineral, 
frutas e tudo para preparar mamadeiras e refeições para os 
pequenos. O resort possui também o serviço de baby sitter 
que pode ser solicitado na recepção.
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A piscina é um dos destaques do resort

O safári é o único do Brasil dentro de um hotel



gastronomia 
Para completar a excelente estadia no Portobello Re-

sort & Safári, há os restaurantes Escuna e Pérgola que 
ficam à disposição dos clientes para café da manhã, 
almoço e jantar. O cardápio possui ampla variedade de 
pratos da cozinha brasileira e internacional, além da 
sessão de comida light. Outras opções de gastronomia 
são os dois bares, no lobby e na praia, a pizzaria e o 
melhor da culinária japonesa com o sushi bar.

saúde e Bem-estar
Em parceria com um dos maiores endocrinologistas do país, 

o dr. João Curvo, o resort oferece, mensalmente, um SPA para 
emagrecimento e relaxamento. No programa estão disponí-
veis o tai-chi-chuan, yoga, hidroginástica, ginástica localizada, 
alongamento, massagem estética, shiatsu, acupuntura, geote-
rapia com lama medicinal, drenagem linfática, massagem an-
tiestresse, watsu, massagem facial, limpeza de pele, massagem 
indiana com pedras quentes e aulas de consciência corporal.

d e s t i n o  d e  n e g ó C i o s
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Salão Sabiá é uma excelente opção para eventos

Evento realizado na praia do Portobello Resort
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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
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Organizar encontros para promover o país como um importante 
destino para a realização de congressos, feiras e eventos nacionais 
e internacionais é o foco central do novo projeto da ABEOC Brasil. 
Chamado de Comprador e Imagem, o programa tem como objeti-
vo aproximar o público comprador de eventos dos organizadores e 
prestadores de serviços.

A iniciativa partiu da regional do Rio Grande do Sul, mas, em con-
versa com a diretoria nacional da entidade, a ideia foi estendida 
para todo o Brasil. “A ação é da ABEOC-RS, mas será uma atividade 
nacional. Iremos trabalhar para a viabilização desse projeto em ní-
vel Brasil, pois todo o setor vai sair ganhando com essa aproxima-
ção”, explica Ana Cláudia Bitencourt, presidente nacional da ABEOC. 

O trabalho terá como estratégia principal a captação de eventos 
regionais, estaduais, nacionais e internacionais, sejam eles técni-
cos, científicos, corporativos ou sociais. Segundo comenta Maurício 
Cavichion, presidente da ABEOC-RS, a entidade já avançou bastante 
em relação ao novo projeto. “Já conversamos com todos os Con-
vention Bureaux do estado, com todas as secretarias de turismo 
municipais e com algumas entidades do setor. é um projeto que 

Novo projeto da ABEOC Brasil quer aproximar quem compra eventos de quem vende

Pa r a  o  Pa í s
M u I T O  M A I S  E V E N T O S 

Bettina Schünke Güenter

terá um custo bastante alto, mas nós vamos conseguir medir 
os resultados e os impactos, e isso é muito importante”, jus-
tifica Maurício.

as ações
A primeira ação do projeto será trazer compradores inte-

ressados para o Rio Grande do Sul. O encontro acontecerá 
no mês de outubro e receberá cerca de 100 compradores. A 
intenção é mostrar os atrativos de Porto Alegre e depois fazer 
algumas visitas técnicas a regiões como da Uva e do Vinho, 
das Hortênsias, do Vale do Taquari e Litoral Norte. 

O projeto culminará com a ida desses profissionais ao Fes-
tival do Turismo de Gramado (Festuris) e com uma visita ao 
Salão MICE ABEOC BRASIL. Para este encontro está sendo arti-
culada a participação de 20 compradores internacionais e de, 
no mínimo, 30 nacionais do mercado corporativo. 

Além da aproximação com os compradores, o Projeto Com-
prador e Imagem apresenta mais algumas atividades. A pri-
meira é a elaboração de uma marca própria para eventos 

e M  d e s t a q U e
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no Rio Grande do Sul, criar um logotipo que associe o esta-
do a eventos de sucesso. Junto com essa marca, a ABEOC-RS 
pretende desenvolver um portal para divulgar os destinos, as 
atrações, os equipamentos e toda a disponibilidade de organi-
zar eventos no estado.

Outra iniciativa nacional é organizar um benchmarking du-
rante a Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo, em 
2017. O objetivo desse encontro será o de aprender a realizar e 
a operar megaeventos. “Nós precisamos começar a pensar di-
ferente. Então entendemos que a feira nos possibilitará apren-
der a organizar eventos no mundo inteiro”, afirma Maurício.

Ana Cláudia reforça a importância do projeto para o se-
tor: “Tudo está mudando e a gente entende que a forma 
de atrair negócios, captar eventos também está mudando. 
é um projeto da ABEOC Brasil com o trade. Queremos apre-
sentar os destinos aos organizadores de eventos com o in-
tuito de fecharmos negócios. é aproximar quem compra de 
quem vende. Simples assim”.

O Salão MICE é um espaço que foi criado pela ABEOC 
Brasil, regional RS, junto ao Festuris para a troca de 
experiências e de negócios
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Especialista afirma que licitações do tipo menor preço representam um 
equívoco na organização de eventos

i N t E L E C t u A L
c r i T é r i O 

Natacha Portal
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A contratação de empresas para realização de even-
tos na esfera pública é garantida pela legislação 

brasileira, conforme a Lei nº 8.666/93, porém muitas têm 
enfrentado problemas devido ao tipo de certame empre-
gado pelas instituições.

Embora o artigo 45 da 8.666/93 indique cinco tipos de lici-
tações, exceto na modalidade concurso, a maioria dos órgãos 
e instituições opta pela alternativa de menor preço. De acor-
do com o advogado Cristiano Vilela, especialista na área de 
direito público, ao escolher a licitação do tipo menor preço, o 
órgão ou a entidade considera a proposta de valor mais bai-
xo, sem se preocupar com a avaliação de aspectos técnicos. 

Autor do livro “Licitações sob o Ponto de Vista dos Tri-
bunais de Contas”, Cristiano afirma que considerar o valor 
em detrimento à qualidade se trata de um grande equívo-
co. “Não se pode comparar a organização de eventos com 
a aquisição de canetas”, exemplifica.

Atuante na área de licitação, o advogado costuma de-
fender seu entendimento em discussões jurídicas no 
âmbito acadêmico, assegurando que na atividade das 
empresas de organização de eventos deve ser levada em 
conta a clara existência de natureza predominantemente 
intelectual, comportando a realização do tipo técnica e 
preço, conforme artigo 46 presente na lei. 

“grande luta das entidades do setor”
Ele cita o exemplo das agências de publicidade, que já 

possuem uma legislação que estabelece a predominância 
do critério intelectual. “Entendo inclusive que essa deve 
ser uma grande luta das entidades representantes do se-
tor. As agências de publicidade conseguiram garantir a 
criação de uma lei que estabelece a hegemonia do critério 
intelectual [Lei nº 12.232/10] adequando a forma licitatória 
a esse tipo de contratação”, pontua. 

e M  P a U t a



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

Segundo Cristiano, a prática da realização de licitações pelo tipo menor 
preço deve ser combatida pelas entidades do setor de eventos no sentido 
de pressionar o Legislativo para a criação de uma lei específica para o setor. 
“Materialmente, a organização de eventos não pode ser confundida como 
uma mera junção de fornecedores. Cada evento é uma criação e deve ser 
concebido como tal, assim como cada um [evento] tem uma finalidade e deve 
ser construído para o alcance dessa finalidade. A sintonia entre os serviços 
diversos disponibilizados deve ser orientada a um objetivo”, acrescenta.

Uma legislação exclusiva que configure a organização de eventos como 
uma atividade de caráter intelectual garantiria que as licitações ocorressem 
sob o tipo técnica e preço. “A entidade do organizador de eventos é muito 
mais do que disponibilizar uma dúzia de fornecedores para a realização 
de uma atividade. A partir do momento em que se compreende um evento 
como uma construção mais ampla, orientada a atingir uma finalidade espe-
cífica, entendo que se ganha em eficiência e qualidade”, conclui. 

setores púBliCo e privado são Bastante representativos
Dados do II Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no 

Brasil, divulgado em 2014, mostram que os principais contratantes das 
empresas organizadoras de eventos estão no setor privado, correspon-
dente a 83,4%, seguidos pelos órgãos e empresas públicas, com 54,8% 
(pesquisa com respostas múltiplas, o somatório é maior do que 100%).  

De acordo com o vice-presidente de Projetos da ABEOC Brasil, Jorge 
Alencar, o estudo aponta que os dois setores são bastante representativos 
para o mercado de eventos, porém afirma que apenas no setor privado há 
a prática do regime de licitações pelo tipo técnica e preço. “Queremos que 
esse tipo de licitação [técnica e preço] seja adotado pelo setor público e, 
para tanto, a ABEOC Brasil tem buscado a criação de uma lei específica 

Cristiano Vilela



de licitações e contratações para as empresas organizadoras de eventos, 
assim como acontece com agências de publicidade”, comenta. 

Ele explica que a ABEOC Brasil está caminhando para alcançar a criação 
de uma lei nos moldes da 12.232/10, referente às agências de publicidade, 
e que, para isso, é necessário discutir “passo a passo” as ações que serão 
tomadas. “São várias ações que precisamos realizar para conquistarmos 
nossa própria legislação. Uma delas é a autorregulamentação do setor, 
criando normas gerais para orientar o mercado. A outra é a criação de um 
projeto de lei dispondo sobre as normas gerais de licitação e contratação 
de empresas organizadoras de eventos pela administração pública”, diz.

A ABEOC já possui um documento base para a autorregulamentação do 
setor, que será apresentado e discutido com os representantes da classe 
na próxima reunião do ForEventos. No encontro também será discutido um 
termo de referência de licitação, elaborado pela ABEOC Brasil do Espírito 
Santo, que servirá como apoio para a elaboração de um projeto de lei, a 
ser apresentado ao governo federal, dispondo sobre as licitações na área 
de eventos. “Queremos fazer essa discussão a nível nacional, levando para 
dentro do Fórum do Setor de Eventos. No ForEventos temos a participação 
de 17 entidades que possuem proximidade com esses assuntos, como a 
AMPRO e a própria ABEOC, que podem nos auxiliar com o tema”, acrescenta. 

avanços
O vice-presidente de Projetos da ABEOC Brasil também cita avanços al-

cançados pela classe.  Ele menciona a forma de remuneração das empre-
sas, disposta no artigo 30 da Lei nº 11.771/08. “Tivemos um avanço quando 
colocamos no artigo 30 da Lei Geral do Turismo, que compreende a natu-
reza das agências organizadoras de eventos, o inciso 2º dispondo sobre 
como deve ser cobrado o serviço das empresas”, ressalta. 

Jorge Alencar
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Considerada a feira de negócios de resultados mais 
efetivos para o trade e palco de negócios turísticos 
mundiais, o Festival do Turismo de Gramado (Festuris) 
— de 5 a 8 de novembro — é voltado exclusivamente a 
profissionais do setor. O Salão MICE ABEOC Brasil é o 
espaço destinado aos expositores e atividades de ca-
pacitação relacionadas ao mercado MICE, que esse ano 
está repleto de novidades.

Os visitantes da 27ª edição encontrarão o salão em 
uma nova localização, que agora estará integrado ao 
Primeiro Salão facilitando o desenvolvimento de ne-
gócios, sendo uma continuação do espaço central, ga-
nhando assim mais visibilidade.

Além disso, o Projeto Comprador internacional já está 
aprovado com o apoio da Embratur e o nacional está 
em fase de análise pelo SEBRAE e vai trazer buyers es-
pecíficos do segmento de eventos e turismo corporati-
vo que vai garantir e agilizar a viabilização de negócios.

O Salão MICE ABEOC BRASIL tem como objetivo não 
só incorporar o setor de turismo de negócios e eventos 
na Feira, mas atuar na capacitação e qualificação setor. 
Esta parceria vai ampliar cada vez mais o debate sobre 
a questão dos eventos, um setor dinâmico, crescente, 
mas que ainda carece de investimentos na qualifica-
ção e estruturação do mercado, e o Salão MICE ABEOC 
BRASIL no Festuris é uma grande ferramenta para isso.

SAlãO MICE ABEOC BRASIl 
rEplEto dE novidadEs no FEsturis
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Eduardo Zorzanello, diretor do Festuris e vice-presidente institucional da ABEOC
-RS; Maurício Cavichion, presidente da ABEOC-RS; Carina Michel, do departamento 

comercial da Marta Rossi & Silvia Zorzanello; Marta Rossi, diretora do Festuris; 
Ana Claudia Bitencourt, presidente da ABEOC Brasil, Luciana Thomé, consultora; e 

Rose Ott, do departamento comercial da Marta Rossi & Silvia Zorzanello

PrOjetO COMPrAdOr 
Projeto Comprador consiste em rodadas de negó-

cios entre o trade brasileiro e de diversos países, fo-
mentando negócios através de reuniões agendadas 
previamente.

COMO fUnCiOnA? 
Durante o período do Festuris acontecem reuniões 

de negócios entre compradores e expositores nos 
estandes. Para garantir que os buyers cumpram sua 
agenda, todos são acompanhados de um profissio-
nal ligado à organização. 

Os convites para participação são enviados de 
acordo com os interesses comerciais. Para tanto os 
organizadores necessitam saber dos expositores ca-
racterísticas do negócio, para que segmento traba-
lha, entre outras questões.



Um encontro para fortalecer a associação e criar a opor-

tunidade para a troca de experiências e conhecimen-

tos no mercado de eventos. Esse é o principal objetivo do 

Café com Eventos, encontro organizado pela ABEOC BRASIL e 

que pretende percorrer todo o país neste ano. 
Idealizado pela ABEOC-RS, quando Ana Cláudia Bitencourt era 

a presidente estadual, o Café com Eventos surgiu para aproxi-
mar as associadas da entidade e manter um relacionamento 
eficiente com elas. Em 2015, a intenção é que o projeto aconteça 
em todos os estados onde a ABEOC está presente. “Nosso ob-
jetivo é fazer com que o Café com Eventos se torne uma marca 
da ABEOC BRASIL, conhecida nacionalmente como um encontro 
para os profissionais do trade”, afirma Ana Cláudia, atual presi-
dente da ABEOC BRASIL.

Conforme ela, mensalmente uma regional irá sediar o Café 

com Eventos. Para isso, a ideia é que cada estadual organize um 
encontro a cada 60 dias, trazendo informações sobre a associa-
ção e palestras com profissionais sobre temas de interesse dos 
mais diversos ramos que compõem o setor.

união do trade
Em parceria com a estadual do Rio Grande do Sul, a pri-

meira edição do Café com Eventos ocorreu em Porto Alegre 
(RS) no dia 12 de maio e contou com a presença de mais de 
100 empresários, associados e profissionais do trade, além 
de autoridades do município e do Estado. 

Os convidados foram recebidos por Maurício Cavichion, 
presidente da ABEOC-RS, no espaço de eventos Casa Vetro, 
onde foi montada uma mesa de café da manhã para a con-
fraternização. Após, o presidente regional apresentou os re-

Mais de 180 pessoas participaram dos encontros 
realizados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

m a r c a  d a  a B E o c  B r a s i l
E M  T O D O  O  PA í S

C A F é  C O M  E V E N T O S : 

Bettina Schünke Güenter

e M  d e s t a q U e
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Maurício Cavichion, presidente da ABEOC-RS, Ana Cláudia Bitencourt, 
presidente da ABEOC Brasil, e Luiz Fernando S. Moraes, secretário do 
Turismo de Porto Alegre

Abdon Barretto Filho, diretor de turismo da 
Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e 
Lazer e presidente da ABIH-RS

sultados de 120 dias de gestão e os novos projetos e 
parcerias construídas pela associação gaúcha. “Nós 
estamos abrindo a temporada do Café com Eventos 
no Brasil e isso é motivo de orgulho e satisfação. E 
também é um novo desafio, por mostrar para os pro-
fissionais que a ABEOC-RS está prestando contas de 
suas ações, pois esta é uma das bandeiras da nossa 
gestão”, ressalta Maurício. 

Luiz Fernando S. Moraes, secretário do Turismo de 
Porto Alegre, esteve presente no café. Segundo ele, a 
área de eventos da cidade é uma das principais estra-
tégias de trabalho do órgão municipal. “Esse é um dos 
primeiros aspectos que faz com que a gente dê mais 
relevância para eventos como esses, que acabam in-
tegrando diferentes atores do setor, cada um com sua 
linha de produção. Eventos assim são momentos em 
que a gente aproxima e articula esses diversos seg-
mentos e define projetos comuns. Acho absolutamen-
te importante”, declara. 

Já Abdon Barretto Filho, diretor de turismo da Se-
cretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer e pre-
sidente da regional gaúcha da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis (ABIH/RS), afirma que a 



ABEOC é uma das mais expressivas entidades do trade de turismo. 
“O que aconteceu aqui hoje é o que nós chamamos de marke-
ting de relacionamento, é uma demonstração da união do trade. 
A ABEOC-RS conseguiu trazer aqui não só as associadas, mas re-
presentantes de entidades e de órgãos públicos, em uma prova 
de harmonia em prol do desenvolvimento do turismo de eventos 
como atividade social e econômica do Rio Grande do Sul.”

networking e negóCios
O segundo encontro aconteceu no dia 26 de maio na regional da 

ABEOC em Santa Catarina. A primeira edição no estado reuniu cerca de 
80 pessoas, entre associados e interessados do trade, no Hotel Inter-
city, em Florianópolis. O presidente da Santa Catarina Turismo (Santur), 
Valdir Rubens Walendowsky, o diretor geral da Secretaria de Turismo 
de Florianópolis, Lucas Figueiró, e a diretora regional do SEBRAE/SC, 
Soraya Tonelli, também prestigiaram o café.

O encontro teve como objetivo apresentar o plano de trabalho da 
gestão 2015-2017 e destacar os benefícios de ser uma empresa asso-
ciada à ABEOC Brasil. Além disso, o café tinha como lema “Traga seu 
cartão de visita”, com o intuito de promover networking e negócios 
entre os convidados. “Este é o marco da apresentação dos trabalhos 
já realizados até aqui. Vamos também ouvir as sugestões e as neces-
sidades dos associados, para cada vez mais, termos um setor forte 
e atuante em Santa Catarina”, disse Lucas Schweitzer, presidente da 
ABEOC-SC. “Este formato de evento passará por todas as regiões do 
estado, através das nossas diretorias regionais”, completa.

ABEOC-SC recebeu o evento no dia 26 de maio e reuniu mais de 80 pessoas

Projetores HD 16000 ansilumens
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SEJA QUAL FOR O EVENTO, 
ELE SEMPRE FAZ SUCESSO AQUI.

O Centro de Eventos FIERGS tem ambientes de diferentes tamanhos 
para eventos de todas as dimensões, inclusive o seu. Seja para uma 
reunião, conferência, feira ou grandes espetáculos, aqui você encontra 
áreas multifuncionais que se adaptam a todos os tipos de ocasiões com 
tecnologia para impressionar os convidados e fazer com que o seu 
evento seja um sucesso.
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Distribuída em 14 estados, a ABEOC Brasil tem como 
responsabilidade representar o setor de eventos de for-
ma que contribua para o desenvolvimento de empresas 
associadas, gerando negócios e empregos. 

Para fomentar ainda mais a associação, a presiden-
te Ana Cláudia Bitencourt esteve presente em vários 
eventos representando a entidade e realizou diversas 
reuniões para debater o futuro do segmento no país. 
Um desses encontros foi com o diretor-executivo do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), Marcus Vinicius Freire, e 
teve como objetivo integrar as empresas associadas e o 
mercado de eventos nacional à organização dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. A reunião aconteceu 

no dia 22 de abril e teve a participação de Ana Cláu-
dia, do vice-presidente de Relações Internacionais da 
ABEOC, Carlos Rogério Zech Coelho, e da presidente da 
ABEOC-RJ, Fátima Facuri. 

A ABEOC Brasil esteve também na abertura da 57ª edi-
ção do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), realiza-
da no mês de março. O evento aconteceu no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention e a vice-presidente de 
Inovação, Juliana Pereira, representou a associação na 
solenidade. 

E ainda, no dia 25 de março, aconteceu Brazil Promo-
tion Day BH, realizado no Mercure Lourdes Hotel, na capi-
tal mineira. A ABEOC Brasil foi uma das apoiadoras insti-

CrEsCImEnTo da aBEoC BrasIl

m u i to  t r a B a l h o  pa r a  o

Andressa Carmona

r e g i o n a i s 
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Ana Cláudia Bitencourt com a presidente da 
ABEOC-RJ, Fátima Thereza Facuri Leirinha, 
no Brazil Promotion Day Rio

Maurício Cavichion, presidente da ABEOC-RS, Ana Cláudia Bitencourt 
e Godofredo Martins, representante da ABEOC-DF, em reunião em 
Brasília para apresentação do plano estratégico da ABEOC Brasil

Ana Cláudia Bitencourt e Marcus 
Vinicius Freire, diretor-executivo 
do Comitê Olímpico Brasileiro

Juliana Pereira, Ana Clévia Guerreiro e 
Alexandre Garrido no Conotel
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tucionais da feira e promoveu duas palestras: “O ambiente 
de negócios no setor de Eventos”, ministrada pela presiden-
te nacional, e sobre as tendências e desafios do setor com 
o representante do Sebrae/MG, Júlio Júnior.  No dia 28 de 
maio, Ana Cláudia também participou do Brazil Promotion 
Day Rio de Janeiro palestrando sobre o mesmo assunto.

A entidade viajou até Brasília para duas reuniões de 
encaminhamentos para o setor de turismo de negócios e 
eventos do país. No dia 28 de abril, a vice-presidente de 
Capacitação da ABEOC Brasil, Adriana Homem de Carva-
lho, representou a entidade na reunião da Comissão de 
Turismo da Câmara dos Deputados. No dia 30 de abril, a 
presidente Ana Cláudia e o diretor regional Sul, Maurí-
cio Cavichion, se encontram com o diretor de Mercados 
Internacionais da Embratur, Gilson Lira, para discutir um 
convênio entre Embratur e a ABEOC Brasil, visando ações 
para fortalecer a captação de eventos internacionais para 
o país. Ana Cláudia também esteve presente na solenidade 
de posse do novo presidente da Embratur, Vinicius Lum-
mertz, realizada no dia 2 de junho em Brasília. 

Palestra de Ana Cláudia Bitencourt no 
Brazil Promotion Day BH

Bruno Omori, presidente da ABIH-SP, 
e Juliana Pereira vice-presidente de 
Inovação e Qualificação da ABEOC Brasil 

Ana Maria Diniz Braga, presidente da ABEOC-MG, e Ana Cláudia 
Bitencourt no Brazil Promotion Day em Belo Horizonte, evento 
que tem apoio da ABEOC, com palestras gratuitas

Reunião da diretoria da ABEOC-RJ 
com os seus dirigentes Vinicius Lummertz é empossado como presidente da 

Embratur e planeja fomentar a área de eventos. Presidente 
da ABEOC Brasil esteve presente na solenidade

Alexandre Nakagawa, markets manager da Embratur, Ana 
Cláudia Bitencourt, Eduardo Martins, markets specialist da 
Embratur, Maurício Cavichion e Godofredo Martins
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rio grande do sul*

em santa Catarina

no Paraná

reGiOnAis 
Com lideranças qualificadas à frente das novas direto-

rias, as regionais da ABEOC têm se mostrado cada vez mais 
consolidadas no mercado. Um dos resultados deste traba-
lho é o aumento de 13% no número de associados ativos 

na ABEOC nacional nos primeiros quatro meses deste ano. 
A equipe da Revista Eventos Brasil conversou com os pre-
sidentes das regionais, para saber as principais atividades 
realizadas neste início de gestão. Veja.

*referente à 150 dias de gestão
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A ABEOC-CE realizou, em abril, um evento para presidentes 
de sociedades médicas e formadores de opinião com o intuito 
de divulgar o potencial da cidade de Fortaleza para receber 
eventos de todos os portes. Na ocasião foi apresentada a nova 
diretoria da regional. Cada um dos 75 convidados recebeu a 
relação das empresas associadas a ABEOC.

Neste primeiro semestre, a regional também promoveu, entre 
4 e 8 de maio, diversas visitas de associadas da ABEOC-CE a em-
presas de São Paulo, como agências de viagens, laboratórios far-
macêuticos, grandes companhias privadas e entidade, afim de 
apresentar as potencialidades de Fortaleza quanto a organiza-
dores, agentes de viagens, locadores de equipamentos e hotéis.

Ceará promove ações para inCentivar o 
setor no estado

abeOc ceará

O presidente da AMB, Florentino Cardoso, 
durante evento promovido pela ABEOC-CE

Visita do Fortaleza Convention & Visitors 
Bureau e equipe do Marina Park em São Paulo

Neste primeiro semestre, a ABEOC-SC desenvolveu o pla-
nejamento estratégico para os próximos três anos de ges-
tão. Um diferencial da entidade é que possui diretorias em 
todas as regiões do estado, sendo elas: Norte, Sul, Serra, 
Vale, Litoral e Oeste. Participou da Cocal 2015, que teve sede 
em Florianópolis. O presidente da ABEOC-SC, Lucas Sch-
weitzer, salientou que o evento teve conteúdo rico, fazendo 
com que o setor fique ainda mais unido e informado. “Foi 
um ganho para Florianópolis, porque promoveu o relacio-
namento entre organizadoras de eventos e também trou-
xe a pluralidade de países”, comentou Lucas. Para o trade 
turístico de Santa Catarina, o presidente ressaltou que o 
maior benefício foi a visibilidade que a Cocal proporcionou 
para o estado, além de informação e conteúdo qualificado. 

No segundo semestre, a ABEOC-SC realizará um pro-
jeto em parceria com o Sebrae focando na qualificação 
das associadas. Com duração de dois anos, o projeto tem 
como objetivo profissionalizar as associadas por meio 
de cursos, workshops e palestras.

santa Catarina traBalha para reForçar 
suas qualiFiCações

abeOc sanTa caTarina

A ABEOC-SC, em parceria com o FCVB, realizará uma oficina sobre as oportunidades 
do setor durante a próxima edição do Empreende Brazil Conference

A ABEOC-SC participou do Empreende Brazil Conference, em 
2014, e já está confirmada para a edição do evento este ano
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Neste início de gestão, a ABEOC-GO realiza a cap-
tação de novas associadas. A mais nova é a empresa 
Tree Eventos. A ABEOC Goiás vem promovendo reuniões 
com o Sebrae/GO, que está formatando e concedendo 
apoio integral a um projeto que visa capacitar associa-
dos e todo o trade. No evento Cocal 2015, o Sebrae e a 
ABEOC Goiás efetuaram uma missão técnica levando 15 
associadas ao evento, em Florianópolis (SC). 

Para melhor apoiar seus associados, a regional dis-
ponibiliza um novo serviço, uma assessoria jurídica 
por meio da Borges Amaral Sociedade, e também está 
em fase de negociação para efetivar uma parceria 
com a faculdade Cambury e trazer um novo benefício. 

A regional esteve presente em reuniões do Fórum 
Estadual de Turismo e COMTUR. A presidente Fer-
nanda Cury representou a ABEOC Goiás no Fórum 
Eventos 2015, em São Paulo.

goiás BusCa ampliar BeneFíCios 
aos assoCiados

abeOc gOiás

ABEOC-GO investe na divulgação da 
capacidade do estado no setor de eventos

Representantes do Sebrae com a presidente da ABEOC-GO, Fernanda Cury, 
durante reunião que concretizou nova parceria entre as instituições

Neste início de gestão, a ABEOC-MG trabalha na or-
ganização das ações e planejamento de estratégias 
que visam o crescimento dos eventos de negócios no 
estado. Atua em conjunto com a Secretaria de Turismo 
de Minas Gerais, com a BELOTUR, empresa pública res-
ponsável pela divulgação do turismo em Belo Horizon-
te, com a BHC&VB e entidades que compõem o trade 
para melhor desenvolver projetos relacionados ao se-
tor. Grupos de associados da ABEOC-MG e a nova dire-
toria participaram do Eventos Brasil em São Paulo, da 
Cocal 2015 em Florianópolis (SC) e do encontro da Ho-
telaria e Gastronomia Mineira em Juiz de Fora, além de 
audiências públicas na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Para valorizar as empresas associadas por meio 

de identificação e reconhecimento no mercado, a ABEO-
C-MG desenvolve um plano de comunicação voltado ao 
setor, produzindo folder institucional, uma revista em 
que cada empresa associada tem seu espaço, site e in-
vestimento em redes sociais. 

organização e planejamento para CresCer 
em minas gerais

abeOc Minas gerais

ABEOC-MG planeja ações para o 
crescimento do setor no estado



Em mais de 150 dias de gestão, a ABEOC Rio Gran-
de do Sul realizou uma série de ações para divulgar e 
expandir o trabalho da associação no estado. Com as 
bandeiras de qualificação e mais negócios, foi a segun-
da regional que mais cresceu nestes primeiros meses 
do ano: 62%. A primeira ação da nova gestão foi contra-
tar um diretor executivo, Roger Kaiser Lages, para auxi-
liar no trabalho e profissionalizar a associação. 

A criação dos novos núcleos para eventos sociais e 
corporativos também foi atividade da ABEOC gaúcha. 
Nesse sentido, Maurício Cavichion, presidente da esta-
dual, participou da Mostra Noivas 2015 em Porto Ale-
gre, onde palestrou sobre a “A Indústria Bilionária dos 
Casamentos: como se relacionar com essa indústria”. A 
entidade também esteve presente no 27º Festival Inter-
nacional de Balonismo, realizado em Torres (RS), na As-
sembleia Geral do Bento Convention Bureau, em Bento 
Gonçalves (RS), e na Cocal 2015. Além disso, reuniu-se 
com representantes da Secretaria Estadual de Turismo, 
Esporte e Lazer e com secretarias de turismo munici-
pais e Conventions Bureaux. Com o lema “Credibilidade, 
tradição e avanços”, a ABEOC-RS espera crescer ainda 
mais nos próximos meses, se aproximando do associa-
do e trabalhando em prol do setor de eventos.  

qualiFiCação e mais negóCios no rs

abeOc riO grande dO sul

Reunião da diretoria da ABEOC-RS com o 
secretário de Turismo, Esporte e Lazer do 
Rio Grande do Sul, Juvir Costella

Luciane Pacheco, diretora-secretária da ABEOC-RS, Luiz 
Fernando Morares, secretario de Turismo de Porto Alegre 
e Maurício Cavichion durante reunião de alinhamento

Conheça Fortaleza e 
descubra os encantos 
da capital da alegria e 
da diversão, que espera 
você e o seu evento de 
braços abertos!

Rua Dr. Gilberto Studart, n° 55 • Sala 118 • Torre Sul
CEP 60.192-102 • Fortaleza • CE
Fone: (85) 3258.5888
www.visiteceara.com
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A ABEOC-RJ fez uma série de articulações para trazer be-
nefícios e melhorias para o trade. Com o Sebrae, os dire-
tores falaram sobre o projeto Pódio, que visa criar opor-
tunidades para micro e pequenas empresas de eventos 
nos Jogos Olímpicos de 2016 e do apoio na participação da 
ABEOC-RJ em eventos como a Feira do Empreendedor e o 
Salão MICE ABEOC BRASIL, no Festuris. Além disso, discuti-
ram o suporte ao projeto Rio de Eventos, que visa aumen-
tar o número de eventos no estado, a realização da Rodada 
de Negócios entre os associados ABEOC e a capacitação 
dos gestores das empresas associadas.

Na presença do Comitê Olímpico Internacional e da 
presidente da ABEOC Brasil, Ana Claudia Bitencourt, a di-
retoria da regional tratou das oportunidades de negócios 
para empresas de eventos nos Jogos Olímpicos de 2016. 
Em reunião com o presidente da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre 
Sampaio, e o secretário executivo do Conselho de Turis-
mo e Hospitalidade da entidade, Eraldo Alves, os direto-
res discutiram a criação do Sindieventos no estado do 
Rio de Janeiro. Eles também representaram o setor em 
reuniões com o Executivo e o Legislativo do estado.

realização de projetos e parCeria Com o seBrae 
marCam iníCio de gestão no rio de janeiro

abeOc riO de janeirO

A associação trabalha no desenvolvimento do 
setor junto com o estado do Rio de Janeiro

A ABEOC -RJ participou de reunião com 
o Conselho Estadual de Turismo

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 16/junho

Inmunopharmacology Vaccine 
Pharma 2015

2015 2016

14 a 18/setembro

V Seminário Internacional de 
Nanociências e Nanotecnologia

06 a 10/dezembro

Idifarma - II Congresso 
Internacional de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica na Indústria 
Farmacêutica

13 a 16/junho

XXXV Congresso 
Panamericano de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço 

Consulte-nos sobre outros eventos e serviços
Clipper Viagens e Turismo  | Av. Princesa Isabel, 629 loja 7 – Centro | Vitória /ES – CEP: 29010-904 | Fone: (27) 3200-2030 | www.clipperturismo.com.br
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A regional do Paraná desenvolveu junto à presidente da 
ABEOC nacional, Ana Cláudia Bitencourt, o planejamento 
estratégico para a nova gestão da presidente Cibele Regi-
na Carvalho e da vice-presidente Susan Reneé Klein. “Este 
nosso encontro foi bem produtivo, pois sabemos que agora 
podemos realizar diferentes projetos e ações, resultando 
numa evolução do setor no Paraná”, comentou Susan. 

Além desta reunião, a ABEOC-PR esteve presente no 
Brazil Promotion Day - que é a versão itinerante de ape-
nas um dia da maior feira de Marketing Promocional da 

América Latina, promovido pela Forma Editora nas insta-
lações da FIEP no dia 29 de abril. “O Brazil Promotion Day 
foi de grande importância. Fiquei muito satisfeita, pois os 
publicitários reconheceram o valor da categoria de even-
tos, de como um organizador de evento é necessário e im-
portante”, destacou Susan, que foi uma das palestrantes.

paraná almeja evolução do setor de 
eventos no estado

abeOc Paraná

Nova diretoria começa o ano com muitas 
ideias para o desenvolvimento da entidade

A ABEOC-PE está ativa na participação de eventos que 
agregam ainda mais conhecimento sobre o setor e que 
servem de apoio para a elaboração de novas ideias. Um 
deles foi a reunião do Conselho de Turismo de Pernam-
buco, que teve o objetivo de discutir ações da Secretaria 
de Turismo do Estado. A regional também participa de 
uma comissão para acompanhamento de pauta do Cen-
tro de Convenções de Pernambuco, junto com o Conven-
tion Bureau de Recife. Além disso, estão presentes em 

reuniões do SEBRAE/PE para colaborar com o desenvol-
vimento de um projeto de apoio ao setor de eventos e 
para capacitação da categoria.

pernamBuCo partiCipa de projetos para o 
desenvolvimento do setor de eventos

abeOc PernaMbucO

ABEOC-PE colabora para a realização de 
projetos que desenvolvam o setor de eventos



Neste primeiro semestre, a ABEOC do Amazonas programou 
a realização de dois cursos para melhorar o desempenho dos 
associados no mercado de eventos. As capacitações oferecidas 
serão sobre gestão financeira e liderança intermediária. Além 
disso, a regional realiza um forte trabalho na captação de no-
vos associados para fortalecer a entidade e o setor de eventos 
no estado. Também participa da oficina de planejamento para 
a reformulação do Plano Estadual de Turismo do Amazonas.

aBeoC do amazonas oFereCe Cursos de 
CapaCitação aos assoCiados

abeOc aMazOnas

A ABEOC-AM, representada pela presidente 
Luzineusa Garcez Campelo, oferece cursos 
de capacitação para os associados

A retomada da parceria com o Sebrae-ES para realiza-
ção de cursos de capacitação e rodada de negócios entre 
associados foram algumas das atividades desenvolvidas 
pela ABEOC-ES neste primeiro semestre. Também foram 
criados um calendário próprio de eventos e a fan page 
da regional no Facebook, além de fazer um forte traba-
lho de captação de novos associados. A diretoria iniciou 
uma comissão para revisar e atualizar a tabela referencial, 
coordenada pela vice-presidente Roberta Moura e enviada 
para todos os associados. Em parceria com a Wis Treina-

mentos, a ABEOC-ES está promovendo cursos relacionados 
ao setor de eventos com descontos especiais para asso-
ciados. Em reunião realizada com o deputado Amaro Neto, 
que também é presidente da Comissão de Turismo, a dire-
toria apresentou pleitos como o suporte para implantação 
da lei de apoio ao mercado de eventos.

rodada de negóCios e Cursos no espírito santo

abeOc esPíriTO sanTO

Parceria com Sebrae traz mais benefícios 
aos associados da ABEOC-ES
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Rua Marquês do Pombal, 783/501
Porto Alegre - Brasil

+55 51 3222.2277
traduzca.com

NOSSO COMPROMISSO
É COM A SUA PALAVRA.

O palestrante pode até 
estar falando grego, mas o 

público vai entender.

Tradução simultânea para eventos e congressos é com a Traduzca.
A Traduzca também oferece:

Tradução e versão | Tradução juramentada | Tradução consecutiva 

Locução | Legendagem de vídeos e filmes | Revisão de textos 

Tradução e atualização de sites | Editoração de manuais e catálogos 

Atendimento bilíngue | Assessoria para contatos no exterior

Conte com a experiência de quem tem:

17 anos de mercado

Atuação nacional

Mais de 2 mil eventos realizados

Intérpretes profissionais

31 idiomas à sua disposição



Fone: (85) 3273-2727 | Rua Francisca Bezerra, 231 - Sapiranga - Fortaleza - CE | CEP: 60.833-561

Fone: +5 5  85   3433 .8464    Fa x: +5 5  85   3265 .4009
vc eve ntos@vc eve ntos.com.b r | v cev en tos.com.b r

C A D A S T R A D A : M I N I S T É R I O D O T U R I S M O
A B E O C - FC &  V B - S E L O  D E Q U A L I D A D E S E B R A E 

vceventos @vceventos_vceventosnet

A VC Eventos valoriza os profissionais
médicos, oferecendo sempre o melhor com
criatividade e inovação. Assim, a dedicação
e o carinho que temos com vocês chega
também aos participantes de seu evento.



CAFé COM EVENTOS
DATA: 24 DE JUNHO
LOCAL: MANAUS

OFICINA ABEOC & FCVB NO  
EMPREENDE BRAzIl CONFERENCE: 
DATA: 29 DE AGOSTO
hORÁRIO: 8H30 àS 12H30
lOCAl: SHOPPING IGUATEMI (FLORIANóPOLIS)

MESA REDONDA E PAlESTRA 
“SuSTENTABIlIDADE ECONôMICA, 
AMBIENTAl E TRIBuTAçãO”: 
DATA: 30 DE JUNHO
hORÁRIO: 19H
lOCAl: SEBRAE-GO

 ARRASTA-Pé DOS FAzEDô DE EVENTO – 1º ARRAIÁ 
DOS PROFISSIONAIS DE EVENTOS E TuRISMO :
DATA: 3 DE JULHO
hORÁRIO: 20H
lOCAl: CHÁCARA BURITy (GOIâNIA)

CuRSO SOBRE GESTãO FINANCEIRA: 
DATA: 27 A 31 DE JULHO
hORÁRIO: 8H àS 12H
lOCAl: SEBRAE-GO

 FESTIVAl DE TuRISMO DAS 

CATARATAS – FIT CATARATAS:
DATA: 17 A 19 DE JUNHO
lOCAl: RAFAIN PALACE 
HOTEL & CONVENTION 
CENTER (FOZ DO IGUAÇU, PR) 

 SEMINÁRIO DE QuAlIFICAçãO

ABEOC BRASIl
DATA: 16 DE JUNHO
hORÁRIO: 13H30
lOCAl: COSTÃO DO SANTINHO RESORT 
(FLORIANóPOLIS, SC)

naciOnais

abeOc aMazOnas

abeOc sanTa caTarina

abeOc gOiás

&
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A Revista Eventos Brasil 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. 

ENTRE EM CONTATO:

vendas@eventosbrasil.tur.br
(51) 8123.4990

laura@stampacom.com.br
(51) 3023.4866 / (51) 8184.8199 

SEGMENTADO E QUALIFICADO

ATUA NO SETOR DE EVENTOS DO BRASIL

FORMADO PELOS PRINCIPAIS EMPRESÁRIOS, ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES QUE REALIZAM EVENTOS

DA REVISTA

ANUNCIE
na revista Eventos Brasil

Rio Grande do 

*Estados que possuem representações ABEOC Brasil

Sul

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Bahia

Distrito Federal

Pernambuco

Ceará 

Rio Grande do Norte

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Goiás

Amazonas

A REVISTA É DISTRIBUIDA PARA  

 TODO O PAÍS

• Conheça o trabalho dos Convention & Visitors Bureaux internacionais

• Licitações:a organização de eventos na esfera pública
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• Como destinos se preparam para receber eventos médicos

O presidente da Associação Médica Brasileira 

(AMB) fala sobre a crescente demanda de 

eventos no setor e a importância da realização 

de congressos para difusão de conhecimento 

FLORENTINO CARDOSOE O MERCADO DE EVENTOS NA ÁREA MÉDICA

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS
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